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Motociclismo 

Kiko Maria acelera na European Talent Cup 2019 com 

energia da Galp  

 Galp volta a associar-se a um dos mais promissores pilotos de motociclismo a nível 

internacional. Nova época arranca a 7 de abril no Estoril 

 Kiko Maria será um dos 64 pilotos permanentes na edição deste ano da European Talent 

Cup, prova que reúne pilotos com idades entre os 12 e os 18 anos e que é considerada um 

trampolim para os campeonatos de MotoGP 

 

O jovem motociclista português Kiko Maria vai iniciar este fim-de-semana a sua participação na edição 

de 2019 do European Talent Cup, a prova europeia que reúne pilotos com idades compreendidas 

entre os 12 e os 18 anos e que é considerada um dos principais trampolins de competição para os 

campeonatos MotoGP.  

Parceira de Kiko Maria desde 2017, a Galp volta a associar a sua energia a um dos mais promissores 

pilotos a nível internacional: em 2018, com apenas 14 anos, o piloto Galp foi vice-campeão CNV - 

Portugal e 13º classificado no CEV – Espanha, dando assim sequência a uma carreira iniciada em 

2016 com um 6º lugar no Campeonato de Espanha de Mini-Velocidade na categoria de MiniGP 250. 

Integrado agora na estrutura da equipa do mundial Impala Leopard Junior Team, Kiko Maria será um 

dos 64 pilotos permanentes na edição deste ano da European Talent Cup. Nesta sua segunda 

participação na competição, o piloto da Galp terá como companheiros os pilotos Marco Tapia e 

Pasquale Alfano e será liderado pelo Team Manager Xavier Arenas. 

Nascido no Porto em 2004, Kiko Maria reside com a sua família nos arredores de Lisboa, em Barcarena, 

mas passa parte substancial da sua vida em Espanha, entre treinos e competição.  

Corporizando a essência dos valores Galp, Kiko Maria tem conseguido conciliar a sua dedicação ao 

motociclismo de competição e as suas excelentes performances desportivas com um desempenho 

escolar irrepreensível: foi Medalha de Ouro nas Olimpíadas de Matemática três anos consecutivos na 

Escola Alemã, e em 2017 foi Vice-Campeão Nacional de Leitura em Alemão para alunos não nativos.  

Fala e escreve fluentemente seis línguas – Português, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês e Mandarim 

– e participa frequentemente em acções de solidariedade e em eventos que promovem junto dos 

mais jovens preocupações ambientais e ecológicas, alimentação saudável ou proteção dos animais. 

Disputada entre Abril e Novembro, a edição de 2019 da European Talent Cup terá as suas provas 

com emissão televisiva em direto garantida para uma dezena de países (Portugal, Espanha, Itália, 

Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Chile e Brasil) e será disponibilizada via Youtube 

para o resto do Mundo.  

A primeira prova da edição deste ano da European Talent Cup ano disputa-se a 7 de abril no 

Autódromo do Estoril. 
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Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. As 

nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção e 

extração de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície 

marítima, até ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis para 

os nossos clientes. Ajudamos grandes indústrias a aumentarem a sua competitividade, ou consumidores 

individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas habitações e necessidades de mobilidade. 

Integramos todos os tipos de energia, para casa e para a estrada: da eletricidade, ao gás, aos 

combustíveis líquidos. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos 

e para o progresso social das comunidades que nos acolhem. A Galp emprega 6.389 pessoas. Mais 

informações em www.galp.com. 

 

Media Relations Galp 

Diogo Sousa 

Pedro Marques Pereira 

+ (351)  217 242 680 

+ (351) 917 596 444 

galp.press@galp.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galp.com/
mailto:galp.press@galp.com

