
 

Campeonato Nacional de Motonáutica (F4, T 850 e PR 750) 

GRANDE PRÉMIO INTERNACIONAL DE VILA FRANCA DE XIRA 

Rio Tejo – 26 e 27 de Junho 

 

O Município de Vila Franca de Xira e a Federação Portuguesa de Motonáutica, com o apoio da 

União Desportiva Vila Franquense e dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, 

organizaram nos dias 26 e 27 de Junho, um Grande Prémio Internacional da classe T 850 

(monocascos), integrado na quarta jornada do Campeonato Nacional, em que estiveram também 

em competição as classes F4 (catamarans) e PR 750 (semirigidos). 

A sessão de treinos livres realizada no sábado permitiu aos 20 pilotos presentes testar os 

conjuntos e proceder às afinações necessárias. Os tempos obtidos deram uma antevisão do que 

viriam a ser os treinos cronometrados, com André Correia (00:48’56) a garantir a pole position, nos 

semirigidos, Tiago Évora (00:47’07), nos monocascos e Pedro Fortuna (00:38’06), nos 

catamarans. 

 

PR 750 

Com o objectivo de dar continuidade à classe de iniciação/formação, a Fórmula Futuro, a F.P.M. 

adquiriu dois barcos da PR750 e convidou dois jovens para participar nesta jornada.  

Miguel Moutinho, do Município de Lagoa e Diogo Caíres Câmara, do Clube Náutico Lagoa Azul da 

Foz do Arelho foram os estreantes nesta classe de competição e primaram pelo excelente 

desempenho, com o jovem algarvio a arrecadar a vitória neste Grande Prémio. O segundo lugar 

obtido na manga inicial e o triunfo na segunda levaram a que, após desempate pelo melhor tempo, 

Miguel Moutinho levasse a melhor sob o líder do Campeonato, André Correia, que se quedou pela 

segunda posição.  

Luis Carlos Guerra ocupou o terceiro lugar do pódio, e aproveitou a ausência da actual Campeã 

Nacional, para destroná-la da vice-liderança do Nacional.  

Já o outro jovem estreante, Diogo Câmara, apresentou um bom nível de pilotagem e concluiu na 

quarta posição, à frente de Inês Correia, que devido a problemas mecânicos no conjunto, alinhou 

em Vila Franca de Xira, numa embarcação cedida, também, pela F.P.M.  



 

Classificação PR 750: 1.º Miguel Moutinho – 400 pts; 2.º André Ramos Correia (Clube Naval 

Portimão/Município Portimão) – 300 pts, 3.º Luís Carlos Guerra (Assoc. Douro e Águeda) – 225 pts; 4.º 

Diogo Caíres Câmara – 169 pts; 5.º Inês Ramos Correia (Clube Naval Portimão) – 127 pts 

 

T 850 

A dupla Santiago Casas e Guillermo Fiol, ambos da Federação Balear, deslocaram-se ao nosso 

País, para a jornada internacional de Vila Franca de Xira. No entanto, uma lesão sofrida por Fiol 

afastou-o da competição e o espanhol cedeu o conjunto a Diogo Gonzaga Ribeiro, que há duas 

épocas a competir nos F4, fez a sua estreia ao comando de um monocasco e surpreendeu ao 

assegurar a vitória, protagonizando com Tiago Évora uma luta acérrima pelo primeiro lugar do 

pódio. A diferença de apenas 00:1’32’’ que separou Diogo Gonzaga de Tiago Évora comprova a 

intensidade do duelo a que se assistiu nas águas do Rio Tejo, especialmente na primeira manga, 

que ficou marcada por uma interrupção, provocada por André Silva, que rebentou uma bóia, e 

acabou desclassificado. No recomeço da corrida, e numa altura em que o piloto da Number One 

ainda seguia na liderança, Diogo Gonzaga foi continuando a pressionar e acabou por assumir o 

comando até ao final. 

Numa segunda manga sem incidentes, repetiu-se a história e o resultado dos dois principais 

opositores, numa altura em que Marinel Podina continua intocável no terceiro lugar do pódio e 

ocupa agora o segundo posto da tabela classificativa. Paulo Almeida Gago superiorizou-se a 

António Miguel Feu no conjunto das duas mangas, quarto e quinto classificados, respectivamente, 

numa corrida em que o espanhol Santiago Casas concluiu na oitava posição, atrás de Sebastião 

Rodrigues e Rui Oliveira.  

Classificação T 850: 1.º Diogo Gonzaga Ribeiro (Majoni) – 400 pts; 2.º Tiago Évora (Number One) – 300 

pts; 3.º Marinel Podina (Team Gonzaga Remax) – 225 pts; 4.º Paulo Almeida Gago (ANEM/Município de 

Alpiarça) – 169 pts; 5.º António Miguel Feu (Município de Lagoa) – 127 pts; 6.º Sebastião Rodrigues (Paz 

Rafael Arquitectos) – 95 pts; 7.º Rui Carlos Oliveira (ANEM/Município de Alpiarça) – 71 pts; 8.º Santiago 

Casas (Majoni) – 53 pts; André Adriano Silva (Município de Lagoa) 

 

 

 

 



 

F4 

O internacional, Pedro Fortuna permanece imparável a somar vitórias e arrecadou, em Vila Franca 

de Xira, o quarto triunfo consecutivo no Nacional, consolidando assim a liderança do Campeonato. 

A impor um ritmo forte, desde o início, o piloto da Cimpor/Vaganáutica deixou, então, para Paulo 

Raposo e Luis Miguel Ribeiro, a tarefa de lutar pelos restantes lugares do pódio. 

E se na manga inicial o actual Campeão Nacional, ainda conseguiu travar a investida de Paulo 

Raposo ao concluir na vice-liderança, na segunda manga Luis Miguel Ribeiro, que esta época se 

tem debatido com problemas mecânicos, acabou por ser superado pelo mais directo opositor, 

concluindo na terceira posição, com menos duas voltas deixando, assim, escapar para Paulo 

Raposo o segundo lugar da tabela classificativa do Campeonato, com uma diferença de 38 pontos. 

Luis Vila Verde fez a sua estreia nesta classe de competição e mostrou-se seguro ao comando do 

conjunto, concluindo na quarta posição à frente de João Garcia e Andreia Matos. 

 Classificação F4: 1.º Pedro Fortuna (Cimpor/Vaganáutica) – 400 pts; 2.º Paulo Raposo (Network Solutions) 

– 300 pts; 3.º Luis Miguel Ribeiro (Conforlimpa) – 225 pts; 4.º Luis Vila Verde – 169 pts; 5.º João Rafael 

Garcia (Elf/Barbot) – 127 pts; 6.º Andreia Matos (Elf/Barbot) – 95 pts 

 

 

 

 
 
 
27/06/2010   


