
 

 Campeonato da Europa UIM Aquabike (JetSki e Motas de 

Água) 

 Mirandela – 24 a 26 de Julho 2015 

 

Melhores de Aquabike em etapa do Europeu…  
 
Mirandela recebe no fim-de-semana, de 24 a 26 de Julho a terceira das quatro etapas do 

Campeonato da Europa de JetSki e Motas de Água (Aquabike), com 60 a 70 pilotos de 15 Países, 

incluindo os melhores portugueses destas disciplinas.  

Em destaque estão André Barbosa, 2º na prova do ano passado em Juniores GP3, Joana Graça, 

Marcos Correia, Joel Carneiro, Matteo Valente, Agostinho Patrick, Henrique Rosa Gomes que se 

encontra igualmente a disputar o Mundial UIM Aquabike, entre outros. 

A etapa transmontana do Europeu de Aquabike tem uma história que atinge a sua 19.ª edição e 

beneficia de um cenário dos mais belos de todo o circuito da motonáutica internacional, o que 

também constitui um atractivo para participantes e espectadores.  

A prova é organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica e pela Promotora Livre – 

Associação Náutica Motorizada e conta com o apoio do Município de Mirandela, do IPDJ e da 

Fundação do Desporto. 

O programa arranca na sexta-feira, 24, com os treinos das diversas classes em prova – Ski Júnior, 

Ski Division GP3, GP2 e GP1, Ski Senhoras e Runabout, também, com GP3, GP2 e GP1 e, ainda, 

o Freestyle. A noite do primeiro dia de provas será animada, a partir das 21H30, com uma exibição 

de slalom e Free Style. O sábado e domingo serão preenchidos pelas várias mangas das provas 

de todas as classes, estando a cerimónia de entrega de prémios marcada para as 17H00 de 

domingo.  

O calendário do Europeu Aquabike cumpriu já duas etapas, na Croácia e Espanha, e terminará em 

França a 5 e 6 de Setembro.  

A enriquecer o programa do evento realiza-se pela primeira vez em Mirandela uma acção de 

formação e jornada do Campeonato Nacional de Fórmula Futuro, que terá lugar na quarta-feira 

(dia 22), e irá contar com a presença da Selecção Nacional com dez pilotos dos 8 aos 18 anos 



 

que, no fim-de-semana seguinte, 30 de Julho a 02 de Agosto, participam nos Campeonatos da 

Europa e do Mundo que decorrerão em Stresa, no lago Maggiore, no norte de Itália.  

 
 

 


