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Já começou o Troféu Ibérico!
Realizou-se no passado domingo, dia 28 de abril, a primeira de três provas que integram
o Troféu Ibérico de Todo-Terreno. Uma prova que é já bem conhecida, por portugueses
e espanhóis, que se refletiu num total de 58 inscritos para esta edição, divididos pelas
categorias de motos e quads.
O público também não faltou. Mais uma vez, as gentes de Vimioso e dos concelhos
vizinhos, rumaram até aqui para assistir à prova icónica organizada pelo motoclube
Furões de Vimioso.
O dia correu pelo melhor, as normas de segurança cumpridas, não houve acidentes a
apontar e tudo correu conforme planeado pela organização.
Os grandes vencedores do dia foram os pilotos Tó Pereira da equipa RS Reparações, na
Categoria de Motos. O veterano, já havia ganhado o Raid Ibérico numa das primeiras
edições e desde então já há três anos que não participava no mesmo. O regresso não
poderia ter corrido melhor, com a emoção da vitória a tornar-se visível na cara piloto.
Igualmente emocionado o piloto espanhol Cristobal Hernandez, da equipa Recapol
Carrocerias, o grande vencedor da prova de resistência TT na categoria de Quads. O
piloto que havia conseguido também no prólogo o primeiro lugar, liderou a prova de
01h30 mais uma volta, do início ao fim.

Ambos venceram nas suas classes, TT2 e Q1, respetivamente. Ainda o piloto Tó Pereira,
subiu novamente ao pódio para arrecadar o 1º lugar na sub-classe Veteranos.
Nas restantes classes, Carlos Rebelo, da equipa BrigMotos/fator X conseguiu a melhor
classificação em TT1. Já nos quads, na classe Q2, Gregório Vazquez da equipa Desguace
Hernandez Quad, foi o grande vencedor.
De salientar que este ano, o Raid Ibérico contou com a participação de três pilotos
femininos: Diana Mesquita da equipa Grupo TT Candeias, na categoria de quads, da
classe Q1 e a correr na categoria de motos, classe TT1, as espanholas Lucia Juan da
equipa La3PicandoEmbrague e Andrea Vallejo da equipa Official Team Sherco. As três
demonstravam algum nervosismo, visto que nunca haviam participado no Raid Ibérico,
mas tudo correu pelo melhor e acabaram as provas satisfeitas com a sua prestação.
No final do dia, o motoclube agradeceu aos pilotos, ao patrocinador oficial e ao apoio
de diversas entidades, por juntos, terem mais uma vez, conseguido “construir” uma
prova de grande qualidade.
Para consultar as tabelas classificativas, basta aceder à página do motoclube
(www.furoesvimioso.com), onde poderá também ficar a conhecer os vencedores das
várias Classes e Sub-Classes.
A próxima prova da competição, EnduroCross “Oliveira Santulhana”, realizar-se-á já no
próximo dia 16 de junho, na aldeia de Santulhão. Não falte!
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