
 

 
Leite vence após recuperação 

 
Foi com um verdadeiro dia de Verão, com a temperatura do ar a passar os 36ºC e a da pista a 
chegar a tocar nos 47ºC, que o Circuito Estoril recebeu o primeiro dos dias de ação desta 
terceira jornada do Campeonato Nacional de Velocidade de Motociclismo, o CNV Estoril 2, 
prova organizada pelo Motor Clube do Estoril. 
 
Como não podia deixar de ser, o momento alto do dia foi a corrida reservada à categoria 
rainha do Campeonato, as Superbikes, que, como mandam as regras, partilha a pista com a 
Superstock 600. Uma tirada que, contudo, contou com uns mais frescos 33ºC de temperatura 
do ar e 40,6ºC no asfalto. 
 
Romeu Leite, nas Superbike, já tinha sido o mais forte nos treinos cronometrados da manhã, 
o que fazia do Campeão em título o favorito ao triunfo. Mas desenganem-se os que pensam 
que foi uma volta pelo parque. Uma partida fraca atirou Leite para a sétima posição no final 
da primeira volta, posição em que se manteve por mais uma passagem pela linha de meta 
antes de iniciar a recuperação rumo ao terceiro triunfo do ano. 
 
Às portas do pódio ao cabo de quatro voltas, a entrada para os três primeiros surgiu logo 
depois, com a subida à liderança na sétima volta. Altura a partir da qual se começou a isolar 
na frente do pelotão para, depois do esforço inicial, acabar por garantir uma vitória fácil com 
12,399s de vantagem sobre os demais. Um regresso aos triunfos autoritário depois de uma 
jornada menos conseguida em Portimão. 
 
Já Tiago Morgado, terceiro no Campeonato à partida para esta ronda competitiva, partiu 
melhor, assegurando a segunda posição e passando a líder na quarta volta, aquando da 
desistência de Tiago Cleto, até então o primeiro classificado depois de uma partida canhão 
desde a quinta posição da grelha. Morgado ainda tentou, mas a verdade é que não encontrou 
os argumentos necessários para travar o Campeão e teve de se contentar com o terceiro 
segundo lugar desta temporada. 
 
No mais baixo do pódio, também isolado como os dois primeiros, ficou Vítor Barros. O atual 
quarto classificado do Campeonato fez corrida de altos e baixos, começando por rodar em 
terceiro, para chegar a segundo e terminar depois em terceiro. 
 
Pouco positiva foi a prova do líder da geral. André Gonçalves, que foi terceiro nos treinos 
cronometrados, perdeu terreno na partida para chegar a rodar em sexto nas duas primeiras 
voltas. Depois disso recuperou, mas nunca foi além do quarto lugar. Um resultado que, pelo 
menos até amanhã, o faz trocar de posições com Leite no topo da tabela classificativa do 
Campeonato. 
 
Já no que toca às Stock 600, vitória suada de Pedro Fragoso. O piloto levou a cabo animado 
duelo com Marco Díaz, com ambos a trocarem de posições cinco vezes, mas com a vantagem 
final a ficar do lado de Fragoso, que assim consolidou ainda mais a liderança do Campeonato. 
No mais baixo do pódio ficou Vasco Esturrado. 


