
24 Horas da Batalha Ferberto 2019.
Uma resistência sem 
margem para erros.

Foi no fim de semana de oito e 
nove de Junho, que se reali-
zaram as vigésima segundas 
24 Horas da Batalha. Com 
um tempo radioso, as “hostili-
dades” abriram ainda durante 
o dia sete, dando oportuni-
dade às dezoito equipas de se 
habituarem aos seus veículos, 
tentando retirar deles as mel-
hores performances possíveis.
Já no Sábado, esta grande 
festa do panorama de grandes 
resistências Nacional, contou 
mais uma vez  com a trans-
missão em directo para o 
Facebook, por parte da Z TV 
Portugal; que deu assim voz e 
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oportunidade de divulgação, 
aos vários adeptos de Karting 
e do desporto motorizado em 
geral.
Pelas 10h30 da manhã de 
Sábado, terminavam os trei-
nos cronometrados; e seria 

a Kmed Europa, a  honra de 
partir da Pole-Position, após 
ter sido a única a rodar no se-
gundo 47 (47,953s). A 0,128s 
ficou o registo do BCP, e a 
PS&A Advogados, ficou logo 
atrás. A Racing Aces / Palo-
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car, obteve o quarto melhor 
registo, seguido dos tempos 
da Cágado Statistics, JLH/
Ases Team, Troféu Pedro 
Chaves / Rebelo Vending, 
Fast Team Racing, Team Caen 
Verandas,e a Merlett Team 
Kart fechou o lote das dez 
primeiras equipas. A Clube 
Millenium BCP foi a décima 
primeira posicionada, seguida 
das Academias kart Cup um e 
dois. Quanto às cinco ultimas 
classificadas para a partida, as 
várias penalizações técnicas 
cobraram o seu “peso”. A Fer-
berto, partiu do décimo quarto 
lugar, seguida das: GD BPI, 

AJM II Informática, Lisboa 
Kart e Team Sadorent Racing.
Após ser dada a partida, 
algumas equipas tiveram 
dificuldade no inicio da 
mesma, visto o seus veicu-
los se recusarem  a acelerar. 
No entanto,após alguma 
dificuldade lá seguiram na 
sua prova, com excepção 
da Academia Kart Cup, que 
ainda se viu a “braços” com 
algumas problemas  iniciais. 
Com a certa previsão de “um 
caminho longo a percorrer”, 
as equipas da  frente, nunca 
se puderam dar ao luxo de 
“descansar” o seu ritmo, até 

porque as diferenças entre as 
duas primeiras, se mantiveram 
perigosamente próximas du-
rante toda a prova.
Durante todo esse tempo, 
houve espaço para tudo… 
Enquanto alguns dos elemen-
tos da equipa se mantinham 
ocupados com a gestão da 
mesma, outros socializavam 
e “matavam saudades” dos 
amigos que só se encontram 
algumas vezes no ano. O res-
taurante “Beterraba Palace”, 
acabou por ser um desses 
“pontos de encontro” onde, 
além de se pôr a “conversa em 
dia”, também se aconchegou 
o estomago com as iguarias 
disponibilizadas pelo excelente 
“Staff” do EuroIndy.



De volta à prova e com apenas 2 horas para 
o final da prova, a distância entre os dois 
primeiros, mantinha-se “teimosamente” com 
uma volta de diferença, continuando a não 
permitir qualquer tipo de “descanso” por 
parte das duas equipas. No fim das 24 ho-
ras, a equipa do BCP, seria a primeira a ver 
a bandeira axadrezada e garantia à partida, 
a sua participação na edição de 2020. Na 
ultima hora, a equipa do BCP, conseguiu 
mesmo “abrir” uma vantagem de 3 voltas 
para a PS&A Advogados que assim repetiria 
a classificação de 2018. A Cágado Statistics, 
fechpu o pódio com “chave 
de ouro”, numa posição que 
o seu líder confessou não ser 
espectável, dada a categoria 
dos adversários. A JLH/Ases 
Team, ficou no 4º lugar e com 
o melhor registo de volta da 

prova, seguidos da vencedora 
do ano passado Racing Aces / 
Palocar. A KMED Europa, fic-
aram no sexto lugar, seguidos 
da melhor equipa estrangeira, 
a Francesa Caen Verandas. 
O Grupo Desportivo do BPI, 
seria oitavo, seguido das Fast 
Team Racing e Clube Mille-
nium BCP que fechava assim 
o “top-ten”. O décimo primeiro 
classificado, foi o Troféu Pedro 
Chaves / Rebêlo Vending, seg-
uido das; AJM II Informática, 
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Ferberto, Merlett Team Rac-
ing, Lisboa Kart, Academia 
Kart Cup, Academia Kart Cup 
2, e a Team Sato Rent Rac-
ing fechou o lote das equipas 
participantes. 
Para o ano, fica já a confir-
mação de mais uma, desta 
que é atualmente a “Prova 
Rainha” de resistência de Kart-
ing no nosso País. Para finali-

zar, o nosso agradecimento a 
todo o “Staff” do EuroIndy que 
tornou possível esta magnifica 
festa e também a Marcos 
Almeida Rodrigues, que tornou 
possível que a “Grande festa 
da Resistência de karting Na-
cional” fosse vista por milhares 
de pessoas na Z TV Portugal.
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