
 

 

 

2ª Prova da Taça da Madeira de Estrada – 2023 

Comunicado 1 

Comunicado do Colégio de Comissários: 

 

Advertências:  

#92 Sérgio Jesus – Licença 43028 Máxima Dinamica / Ludens Machico – Ao abrigo do 

artigo 3.5.2 do titulo 2 – Provas de Estrada 3.5.2 Número de identificação (dorsal ou 

placa de quadro) ausente, invisível, modificado, colocado incorrectamente ou não 

reconhecível. 

#91 José Silva – Licença 63464 C.D.1ºde Maio-Leticia Fernandes – Seguros Ao abrigo do 

artigo 8.6 do titulo 2 – Provas de Estrada 8.6 Comportamento inconveniente ou 

desadequado (nomeadamente, despir-se (…) na chegada (…)) - Passagem pela meta 

com a camisola aberta. 

#95 Eduardo Ramos – Licença 77162 C.D.1ºde Maio-Leticia Fernandes – Seguros Ao 

abrigo do artigo 8.6 do titulo 2 – Provas de Estrada 8.6 Comportamento inconveniente 

ou desadequado (nomeadamente, despir-se (…) na chegada (…)) - Passagem pela meta 

com a camisola aberta.  

#62 Ruben Rodrigues – Licença 63352 Máxima Dinamica / Ludens Machico Ao abrigo 

do artigo 8.6 do titulo 2 – Provas de Estrada 8.6 Comportamento inconveniente ou 

desadequado (nomeadamente, despir-se (…) na chegada (…)) - Passagem pela meta 

com a camisola aberta. 

#18 Diogo Pereira – Licença 72289 Clube Naval de São Vicente Ao abrigo do artigo 7.1 

do titulo 2 – Provas de Estrada 7.1 Desvio do percurso com vantagem, tentativa de se 

fazer classificar sem ter completado todo o percurso 

#137 Miguel Fernandes – Licença 59824 C.D.1ºde Maio-Leticia Fernandes - Seguros Ao 

abrigo do artigo 7.1 do titulo 2 – Provas de Estrada 7.1 Desvio do percurso com 

vantagem, tentativa de se fazer classificar sem ter completado todo o percurso 

# 77 Afonso Neto – Licença 90913 CDR Prazeres Ao abrigo do artigo 12.2.1. do 

Regulamento da taça da Madeira Estrada. 12.2.1. A falta de comparência por parte dos 

atletas e equipas contempladas na cerimónia protocolar, implica a perda dos pontos 

para a Taça, tanto individual como por equipas, além das sanções previstas no artigo 

12.1.040-36, salvo situações previamente justificadas pelos atletas ou pelos seus 

Diretores Desportivos e aceites pelo Presidente do Colégio de Comissários; 



 

#84 João Rodrigues – Licença 73063 CDR Prazeres Ao abrigo do artigo 12.2.1. do 

Regulamento da taça da Madeira Estrada. 12.2.1. A falta de comparência por parte dos 

atletas e equipas contempladas na cerimónia protocolar, implica a perda dos pontos 

para a Taça, tanto individual como por equipas, além das sanções previstas no artigo 

12.1.040-36, salvo situações previamente justificadas pelos atletas ou pelos seus 

Diretores Desportivos e aceites pelo Presidente do Colégio de Comissários; 

#42 Carla Gaspar – Licença 62599 C.D.1ºde Maio-Leticia Fernandes – Seguros Ao 

abrigo do artigo 12.2.1. do Regulamento da taça da Madeira Estrada. 12.2.1. A falta de 

comparência por parte dos atletas e equipas contempladas na cerimónia protocolar, 

implica a perda dos pontos para a Taça, tanto individual como por equipas, além das 

sanções previstas no artigo 12.1.040-36, salvo situações previamente justificadas pelos 

atletas ou pelos seus Diretores Desportivos e aceites pelo Presidente do Colégio de 

Comissários; 

  

 

  

  

 

 

 

 


