
 

 
Pedrinho Matos começa fim-de-semana com pleno 

 
Não contente com a pole position, jovem piloto MIR Racing 150 foi para a corrida ao ataque 
para assinar a quinta vitória da época. 
 
Líder incontestado do Campeonato, Pedrinho Matos não deixou os créditos por mãos alheias 
nesta segunda visita do ano do Campeonato Nacional de Velocidade ao Circuito Estoril e foi 
imperial neste primeiro dia de competição organizado pelo Motor Clube do Estoril. 
 
Matos já tinha deixado claro o seu bom momento de forma ao garantir a pole position para a 
corrida de 10 voltas com uma impressionante vantagem 8,4s sobre o resto de pelotão e 
entrou para a corrida com o mesmo ímpeto. 
 
Aliás, o ritmo do número 13 foi de tal forma forte que, logo na primeira volta, garantiu um 
fosso de mais de oito segundos para o resto do pelotão, acabando desde logo por deixar claro 
qual seria o desfecho e quem subiria ao mais alto do pódio. Nove voltas volvidas, a 
confirmação surgia nos ecrãs com uma margem superior 1:14m. 
 
Enquanto isso, atrás dele e à distância desenrolava-se animado duelo pelo segundo posto 
entre Alexandre Cabá e Marco Díaz. Cabá, aos comandos de um MIR 250 foi o primeiro a 
impor-se, na altura com a oposição a vir de Lourenço Vicente, que se manteve num muito 
próximo terceiro lugar. 
 
Contudo, à quarta volta Vicente perdeu andamento e viu-se batido Marco Díaz, que dava um 
impressionante salto de quarto para segundo e, com isso, relegava também Cabá para o mais 
baixo do pódio. Com os três a rodarem sempre com tempos muito semelhantes, Cabá ainda 
logrou recuperar a posição por duas vezes, mas a verdade é que Díaz fez o mesmo e acabou 
por conseguir garantir a segunda posição final com praticamente dois décimos de segundo 
de vantagem sobre Cabá. 
 
Já Vicente não conseguiu tirar o melhor partido da luta que se desenrolava à sua frente para 
passar e teve de se contentar com a quarta posição da geral e a segunda da MIR Moto5, atrás 
de Cabá e à frente do líder do Campeonato Martim Lourenço. Já no que toca à 85GP, o mais 
baixo do pódio foi para Adelino Patronilho, atrás de Matos e Díaz. 


