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Portugal em 8º lugar no TdN

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Nesta edição da vossa revista, 
o acaso fez com que víssemos 
ilustrada ao longo destas páginas 
uma verdade bem conhecida de 
todos os motociclistas: esta nossa 
paixão pelas motos atravessa 
gerações, desde a mais tenra 
idade aos ‘anos dourados’. É um 
‘bichinho’ que, quando morde, 
nunca mais vai embora. E ainda 
bem, porque são as grandes 
paixões que nos fazem sentir 
vivos!
Tudo isto pois, às páginas 
dedicadas à Mini Velocidade e 
MiniGP, seguem-se aquelas que 
reservámos para o grande evento 
que foi a visita ao nosso país do 
FIM Enduro Vintage, em Santiago 
do Cacém, organizado de forma 
irrepreensível pelo Clube Motor 
Sport de Vila Nova de Santo 
André, em colaboração com o 
Município de Santiago do Cacém 
e a Freguesia de Vila Nova de 
Santo André, e com o apoio da 
FIM e da FMP.
Não queríamos referir aqui o 
conceito básico de que uns e 
outros representam o futuro ou 
o passado, pois o facto é que 
todos desfrutamos, afinal, do 
presente, cada um do seu modo 
e sempre em torno dessa paixão 
pelas motos que nos une, seja 
a rodar em pista aos 12 anos de 
idade, seja, já ‘cinquentões’, numa 
trialeira aos comandos de uma 
moto com 30 anos!

A série inusitada de lesões que afetou a 
composição das seleções nacionais de Portugal em 
motociclismo também alterou os planos para o Trial 
das Nações, com a F.M.P. a fazer alinhar apenas uma 
equipa feminina - e com apenas duas pilotos das 
três que seriam a constituição normal da equipa, o 
que, desde logo, limitava as ambições lusas.

Esta edição 2022 do TdN foi integralmente 
realizada no Parque do Circuito de Monza, Itália, 
e era composta por 12 zonas mistas (artificiais 
e naturais), muitas delas a desenrolarem-se 
precisamente nas míticas parabólicas do antigo 
traçado do autódromo de Monza. A formação 
masculina nacional esteve ausente desta edição, 
mas dois dos seus membros estiveram presentes 
como mochileiros, e a sua ajuda foi determinante 
para levar a seleção feminina, composta por Rita 
Vieira e Leonor Moreira ao oitavo lugar final.

Inicialmente com 12 equipas inscritas, a seleção 
francesa não participou, pelo que passaram pelo 
pórtico de arranque as 11 nações em competição 
no TdN feminino.

As várias zonas de dificuldade, muito acima 
do que as nossas jovens pilotos habitualmente 

encontram no Campeonato Nacional de Trial, 
dificultaram inicialmente a progressão da equipa, 
mas a atitude e o sentido de dever, aliado ao 
espírito de equipa foram determinantes para a 
obtenção do excelente resultado final.

Seguindo as indicações dos seus experimentados 
mochileiros Diogo Vieira e Paulo Gonçalves, 
a Seleção Nacional foi evoluindo e, no final 
da primeira volta, ocupava a oitava posição. 
Durante a segunda volta, a equipa melhorou 
consideravelmente a sua prestação, conseguindo 
reduzir 23 pontos de penalização em relação à 
primeira volta.

Recorde-se que as equipas que competem no 
TdN são habitualmente compostas por três pilotos, 
mas apenas contam os dois melhores resultados 
da equipa, pelo que a Seleção Nacional, a competir 
apenas com Leonor Moreira e Rita Vieira esteve em 
nítida desvantagem em relação às outras seleções 
em competição, não estando a salvo do mínimo 
deslize.

A Comissão de Trial da FMP agradece o trabalho 
e empenho de todos os que possibilitaram este 
resultado e acredita que o caminho está traçado!
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A formação portuguesa de Trial Feminino, embora limitada 
a duas pilotos, terminou em 8º lugar o Trial das Nações.

NOTICIÁRIO
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No arranque de uma nova temporada, o Campeonato Nacional de 
Enduro Sprint cumpriu em Cantanhede a primeira de quatro rondas. 
Num percurso com cerca de duas dezenas de quilómetros e outras 
tantas especiais cronometradas, foram muitos os pilotos presentes na 
prova organizada pelo SC Povoense.

Fazendo jus ao seu título de Campeão Nacional, Diogo Ventura foi 
o vencedor da prova com cerca de dois minutos de vantagem sobre o 
seu colega de equipa, Gonçalo Sobrosa, e mais de quatro face a Tomás 
Clemente, piloto que fechou o pódio.

Nos Verdes a vitória ficou nas mãos de Eloy Rodriguez, com 1m25s 
sobre Francisco Ferreira, o segundo classificado na frente de Ricardo 
Mendes. Nos Verdes 2 foi Filipe Taniko a subir ao primeiro na frente de 
João Rafael e Marco Vicente. 

Com uma divisão de classes muito semelhante ao Enduro tradicional, 
também os pilotos Veteranos têm a sua classe e, como sempre, o 
empenho foi total por parte destes. Pedro Vigário fechou a corrida com 
60s de vantagem sobre Gil Carmo e com menos de dois minutos de 
diferença para Carlos Pedrosa, que terminou em terceiro. Do lado oposto 
na hierarquia das idades – na Youthcup – o primeiro foi Francisco Ferreira 
na frente de Filipe Palma e João Coutinho. Nos Super Veteranos o dono do 
primeiro lugar foi Paulo Miranda, um regular vencedor na classe, tal como 
Enduro, terminando desta feita na frente de Diogo Salema e João Moreira. 
Gonçalo Duarte foi o melhor na Promoção. Com 20 pilotos no trilho o 
segundo foi Telmo Martins, com João Coutinho a fechar o pódio. Nas 
Senhoras Rita Vieira foi a vencedora na frente de Mariana Afonso.

Martim Ventura na competição moto e 
Luís Fernandes, entre os quads (ambos em 
máquinas Yamaha), foram os vencedores da 
Baja TT Sharish Gin, na região de Reguengos de 
Monsaraz, depois de terem sido os mais rápidos 
na derradeira etapa.

O jovem piloto inscrito pela JB Racing 
conquistou o seu primeiro triunfo absoluto em 
provas do Campeonato Nacional de Todo-o-
Terreno, vencendo ainda a prova alentejana 
entres os Juniores e entre os pilotos da muito 
exigente classe TT2. Visivelmente emocionado 
Martim Ventura revelou: “Este é o meu primeiro 
triunfo. Tenho vindo a prometer, mas nunca 
consegui ganhar. É uma emoção enorme. 
A dada altura tive um problema mecânico 
que me poderia ter impedido de vencer, mas 

consegui. Quero dedicar esta vitória ao meu 
pai e ao Fernando Pinhel, duas pessoas muito 
importantes para mim que perdi nos últimos 
dois anos. Esta vitória é com certeza para eles”, 
salientou à chegada.

O 2º lugar permitiu a António Maio (Yamaha) 
conquistar pela sétima vez consecutiva o título 
de campeão nacional absoluto. O piloto da 
Yamaha gastou mais 2m03s4’ a concluir a prova 
que o vencedor e terminou a corrida à frente 
de Miguel Castro, em KTM, que conquistou o 
primeiro pódio da sua carreira. 4º lugar para 
Micael Simão (Gas Gas) que com a vitória 
na classe TT3 se sagrou antecipadamente 
Campeão Nacional na respetiva categoria.

Daniel Jordão em Husqvarna fechou o Top 5. 
Tomás Dias (Gas Gas), em 6º, Fábio Magalhães 

(Honda) em 7º e Paulo Santos (Honda) em 13º 
venceram respetivamente as classes Promoção, 
TT1 e Veteranos. O português Rui Costa 
(Sherco) foi o primeiro classificado da Taça da 
Europa de Bajas.

Na competição quad triunfou Luís 
Fernandes, de regresso às competições depois 
do acidente que sofreu na Baja do Oeste de 
Portugal. O segundo lugar obtido por João 
Vale permitiu-lhe sagrar-se antecipadamente 
Campeão Nacional.

Finalmente, nos SSV, triunfou a dupla João 
Monteiro/Nuno Morais, em Can-Am, depois 
de um duelo extremamente renhido com 
Pedro Mendes, também em Can-Am, que foi 
o primeiro no derradeiro setor seletivo e que 
terminou a prova a 40,7s do vencedor da prova.

O arranque do Enduro Sprint

TT com Campeões no Alentejo

NOTICIÁRIO
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Na categoria rainha o Campeão em título e líder da geral, Romeu 
Leite, saiu do Circuito do Estoril com duas vitórias suadas, enquanto 
André Gonçalves tirou bom partido da ausência de Tiago Morgado. Se, 
no sábado, a glória surgiu por apenas 0,014 segundos após a liderança 
em todas as voltas, com Leite a bater André Gonçalves e Ricardo Lopes, 
no domingo a margem foi maior, mas o esforço para chegar a primeiro e 
manter a posição também o foi, batendo Vítor Barros e o autor da ‘pole 
position’, André Gonçalves.

Na mesma corrida, nas Supersport 600, Marco Diaz foi quarto à frente 
de Pedro Fragoso, os dois a ocuparem as posições cimeiras da sua classe, 
enquanto Ola Granshagen fechou este pódio ao terminar na oitava 
posição da geral. Fragoso tinha ganho no sábado face a Granshagen e 
Gonçalo Ribeiro

Sem a presença do rival direto Afonso Almeida, Martim Marco não 
só assinou segundo pleno da época como assumiu a liderança do 
Campeonato PréMoto3. Enquanto isso, atrás dele assistia-se a uma prova 
à parte, não apenas pela distância para o líder, mas também por se tratar 
da luta pela supremacia das Supersport 300. Tal como no sábado, as 
despesas deste duelo ficaram a cargo de Tomas Alonso e Dinis Borges, 
que depressa se isolaram dos demais para garantirem a supremacia na 
classe. Sempre muito próximos, como já havia acontecido no sábado, os 
dois lutaram ao melhor nível de início a fim, trocando de posições entre 
si algumas vezes. Mas, também tal como no primeiro dia de competição, 
a glória ficou para Alonso que uma vez mais bateu Borges por margem 
muito curta.

Entre as motos do troféu Naked, Pavel Bogdanov não deu qualquer 
hipótese à concorrência, vencendo à geral e entre as Aprilia, com Duarte 
Amaral a ser o melhor da BMW S 1000 R e Ricardo Pites a triunfar na ZCup.

Na Taça Luís Carreira, João Curva foi o primeiro na linha de meta nas 
Open batendo Carlos Pinheiro e Fernando Mercier no Domingo depois 
deste último ter abandonado no dia anterior. Rodrigo Amaral foi quem 
subiu ao degrau mais alto do pódio nas R em ambos os dias sempre na 
frente de Augusto Machado e Bernardo Villar. André Capitão e Márcio 
Silva foram os melhores nas SBK e SS600R tanto no sábado como no 
domingo e Manuel Fonseca foi o vencedor nas SS no Domingo. 

Entre as 85GP/Moto4, numa galáxia à parte dos demais, Pedro Matos 
arrasou por completo e garantiu o quarto pleno da época, com Lourenço 
Vicente a dominar nas MIR Moto5.

Finalmente, na Copa Dunlop Motoval, Miguel Romão venceu a Classe 
1 em ambas as ocasiões, com Hugo Lopes e João Rego a alternarem nas 
duas primeiras posições no sábado e no domingo.

Regresso à ação no Estoril
No regresso do Campeonato Nacional de Velocidade após o interregno de verão, o 
Circuito do Estoril recebeu em setembro a quarta ronda da competição, dando assim 
início à segunda metade da época.



Texto e fotos: João Serra/MPMOTOTURISMO

O Entroncamento voltou a viver intensamente a sua festa anual de motos, através 
do seu moto clube “Os Fenómenos”.

F oi num ambiente de grande diverti-
mento e simpatia, que se realizou a 
XVI Concentração dos “Fenómenos” do 
Entroncamento, no espaço do parque 

de campismo, um recinto com uma área excelente, 
que a organização mais uma vez soube gerir de 
forma que tudo funcionasse na perfeição.

Este moto clube tem diversas prioridades, 
uma delas é proporcionar sempre uma fantástica 
concentração com bons momentos de convívio e 
animação, outra das prioridades é o de oferecerem 
um excelente serviço de refeições, um dos trunfos 
que todos os elencos diretivos que passaram pelo 
clube, juntamente com os sócios, fazem questão em 
manter. E este ano não foi exceção. O clube tudo 
fez para proporcionar aos participantes que ali se 
deslocaram uma agradável estadia na sua terra.

Objetivo alcançado, pois tudo decorreu com 
sucesso, não só graças a uma organização cheia de 
garra, que nesta altura do ano se apoia e entreajuda 
incondicionalmente sem limitações, como também 
ao caloroso acolhimento com que recebem todos 
os motociclistas, com alegria e simpatia.

A festa foi fantástica, o clube superou todas 
as expectativas, não só com o aumento de moto-
ciclistas oriundos de todo o país, como também 
pela forte adesão da população local, que todos os 
anos espera ansiosamente pela vinda das motos.

No entretenimento “Os Fenómenos” presen-
tearam todos os participantes com um programa 

completo e diversificado. Durante todo o evento 
houve animação constante com o DJ Rui Mota e 
Raúl FM. Houve lugar a jogos tradicionais, brinca-
deiras com o touro mecânico e outras animações.

Nos espetáculos de palco atuaram as bandas, 

Light Out, CRF e Shakra, intercalando com shows 
de strip-tease, feminino e masculino.

Na tarde de sábado foi servido um farto lanche, 
com várias iguarias saborosas (presunto, queijo, 
enchidos e mesa de frutas). De salientar a excelente 
moldura humana visível em todas as zonas do 
recinto desta fantástica festa das motos. 

Um clima fantástico aliado a uma organização 
que soube criar um grande ambiente de animação 
e divertimento, com uma mistura de som e luzes 
que acabou por resultar num inesquecível fim 
de semana.

Está assim de parabéns o Moto Clube “os 
Fenómenos” do Entroncamento pelo excelente 
trabalho realizado na organização da sua concen-
tração anual. Desejamos que continuem a divertir 
e a contagiar com a sua alegria todos os motoci-
clistas que os visitam e a promover o motociclismo 
nacional, sempre com muita dignidade, orgulho 
e sucesso.

“Os Fenómenos” agradecem a todos os sócios e 
amigos, bem como aos seus patrocinadores, Baía, 
os dirigentes do parque de campismo e os apoios 
oficiais: Câmara Municipal do Entroncamento, 
Juntas de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima 
e São João Batista, Bombeiros Voluntários do 
Entroncamento, GNR de Vila Nova da Barquinha, 
toda a sua colaboração, valiosa para que tudo 
decorresse com sucesso. Obrigado a todos que 
desde sempre acreditaram neste clube.  

CONCENTRAÇÃO DO ENTRONCAMENTO
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A série nacional do FIM MiniGP World Series terminou em Palmela, com a Mini Velocidade 
a ficar ainda com uma ronda por disputar.

Com o título de MiniGP já nas mãos de 
Pedro Matos desde a ronda anterior, 
realizada em Évora, o Kartódromo 
Internacional de Palmela assistiu a 

uma nova vitória do piloto de Vila Nova de Santo 
André que, desta forma, fechou invicto a sua tempo-
rada da série nacional de MiniGP. Lourenço Vicente 
assinou neste fecho de época o seu melhor resul-
tado do ano, subindo ao degrau intermédio de 
pódio na frente de Tiago João, que, ao ser terceiro 
colocado, assegurou o segundo posto na tabela 
final de MiniGP, à frente de Alexandre Cabá, que 
em Palmela foi quinto – os resultados finais de 
cada prova, recorde-se, resultam do somatório dos 
pontos das duas mangas da jornada. Fica assim 
carimbado o passaporte de Pedro Matos e Tiago 
João para a grande final de MiniGP, que terá lugar 
em Valência.

Na primeira corrida em Palmela, foi com mais de 
15 segundos de vantagem que Pedro Matos cruzou a 
linha de meta, após as 15 voltas realizadas. Lourenço 
Vicente bateu Tiago João por menos de três déci-
mas de segundo, enquanto Frederico Guimarães 
conseguia igualmente derrotar Alexandre Cabá 

por margem muito curta.
Na segunda corrida, Pedro Matos foi novamente 

o primeiro a cruzar a linha de meta na frente de 
Lourenço Vicente, mas desta feita com pouco mais 
de nove segundos de margem face ao rival. Tiago 
João repetiu o terceiro lugar na frente de Adelino 
Patronilho e Frederico Guimarães.

Juntamente com os pilotos de MiniGP, o 
Kartódromo de Palmela acolheu igualmente aquela 
que foi a penúltima ronda da Mini Velocidade. 
Muitos jovens pilotos em pista, divididos pelas 
diversas classes de iniciação, levaram muita ação 
ao traçado bem perto de Lisboa.

Bem animada foi a primeira corrida das MiniGP 
110, divididas entre as motos com caixa de velo-
cidades manual e automática. Nas ‘manuais’, com 
sete pilotos em prova, foi Carlota Carochinho quem 
venceu a primeira corrida, com apenas três décimas 
de segundo de vantagem sobre Tomás Santos após 
as 12 voltas realizadas. Ambos fizeram uma corrida 
em separado dos restantes, com Lucas Gaspar a 
terminar igualmente com margem ‘apertada’ sobre 
João Cancelinha, Dinis Carvalho e Afonso Santos.

Nas automáticas, Carlos Almeida foi primeiro 
na frente do regressado Tiago Tomé, com pouco 
mais de um segundo de vantagem e destacados 
de Tomás Santos e Maria Gouveia.

Na segunda corrida foi Tomás Santos quem 
bateu sobre a linha de meta Carlota Carochinho, 
novamente por menos de meio segundo e, mais 
uma vez, numa corrida ‘à parte’. Lucas Gaspar e 
João Cancelinha discutiram o degrau mais baixo 
do pódio, com vantagem para o primeiro no baixar 
da bandeira de xadrez. Nas automáticas, Carlos 
Almeida foi o vencedor, de novo na frente de Tiago 
Tomé, Tomás Santos e Maria Gouveia.

Nas IMR 90, a classe que deu origem ao fenó-
meno da Mini Velocidade em Portugal, a primeira 
corrida viu Martim Rosário ser o primeiro na linha de 
meta face aos restantes sete adversários que com ele 
dividiram a pista. No final das dez voltas realizadas, 
recebeu a bandeira de xadrez com pouco mais de 
quatro segundos de vantagem sobre Guilherme 
Moreira, este destacado por margem semelhante 
face a Martim Vaz. Na segunda corrida, Martim 
Rosário repetiu a dose e voltou a ser o primeiro 
na linha de meta, na frente de Guilherme Moreira 

‘MINIS’ EM PALMELA

VELOCIDADE
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Palmela recebeu a derradeira ronda no MiniGP, apurando os dois pilotos portugueses que estarão na final mundial 
em Valência, e também a penúltima jornada das várias classes da Mini Velocidade

Texto: Gab. Imprensa FMP Fotos: @tavares - photography

e Martim Vaz.
A classe maior da Mini Velocidade são as Moto5. 

Com uma mão cheia de pilotos nos 1270 metros 
do Kartódromo de Palmela, foi Tiago João quem 
venceu a primeira corrida na frente de Martim 
Garcia e Martim Patrício, o primeiro com cinco 
segundos de vantagem face ao rival e destacados 
dos restantes adversários. Tiago João repetiu a 
vitória na segunda corrida, novamente com 13 
voltas de duração, e, mais uma vez, foram Martim 
Garcia e Martim Patrício os que com ele dividiram 
as honras de pódio.

Nas mais pequenas Minimotos 4.2, Lucas Gaspar 
bateu na primeira corrida Martim Vaz por apenas 
seis décimas de segundo. Carlos Almeida foi o 
terceiro. Martim Vaz vingaria depois a derrota da 
primeira corrida face a Lucas Gaspar, e de novo 
com Carlos Almeida na terceira posição.

A Mini Velocidade ficaria ainda com mais uma 
prova para realizar, agendada para o Kartódromo 
de Braga, onde tudo se decidiria.
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Santiago do Cacém foi cenário para um fantástico regresso ao passado, com as glórias 
do Enduro das últimas décadas do século XX a brilharem no FIM Vintage Enduro.

Um ano depois de ter organizado 
uma ronda do Mundial de Enduro, 
Santiago do Cacém voltou a acolher 
uma grande festa da modalidade, 

desta feita com a responsabilidade de levar a bom 
porto o troféu FIM Enduro Vintage, sob a batuta do 
Clube Motor Sport de Vila Nova de Santo André, 
em colaboração com o Município de Santiago do 
Cacém e a Freguesia de Vila Nova de Santo André, 
e com o apoio da FIM e da FMP.

As clássicas do Enduro começaram por voltar 
à vida ao mais alto nível durante os International 
Sx Days Enduro de 2016, em Espanha, mas o inte-
resse gerado por esta competição fez com que 
passasse a realizar-se como uma competição iso-
lada em 2021, na Ilha de Elba, Itália, com Stéphane 
Peterhansel a vencer a geral, somando mais um 
troféu à sua extensa coleção, com a França a triunfar 
no Troféu Vintage Veteranos, à frente da Alemanha 
e da Espanha.

O Troféu FIM Enduro Vintage conta com duas 
classes principais – o Vintage Veterans Trophy 
para equipas nacionais de três pilotos, todos 
acima dos cinquenta anos de idade, e o Vintage 
Silver Vase, categoria de clube para equipas de 
três pilotos acima dos quarenta anos de idade, 
bem como participantes em nome individual. 
Quanto à motos, estão divididas por cinco clas-
ses: Classic 75, Classic 79, Classic 83, Open 1986 
e Open 1991. 

Em Santiago do Cacém estiveram presentes 
cerca de 180 pilotos vindo de dezena e meia de 
países, com oito equipas nacionais inscritas no 
Troféu principal, entre as quais Portugal, com um 
trio formado por António Silva, Luís Guerra e João 
Paulo Fragoso. A partir com estatuto de favoritos 
estava a forte equipa italiana, com Giorgio Grasso, 
Tullio Pellegrinelli e Enrico Tortoli, mas com as 
formações da Alemanha, França, Espanha e, claro, 
Portugal, a prometerem luta.

No programa tínhamos, na quinta-feira das 
verificações administrativas e técnicas, uma prova 
de aceleração em Santo André, a exemplo do que 
se fazia há vários anos no Mundial de Enduro, mas 
a prova ‘a sério’ arrancaria na sexta-feira de manhã, 
para duas voltas a um percurso de 65 km, com três 
especiais por volta. No sábado, mais duas voltas a 
um percurso de 70 km (igualmente com três espe-
ciais por volta) e, finalmente, o encerramento no 
domingo era feito com um espetacular motocross 
final, a exemplo dos que encerram os ISDE.

Na quinta-feira, a chuva apareceu durante as 
provas de aceleração, mas não desanimou nem 
pilotos nem máquinas, veteranos (homens e motos) 
de tantas batalhas bem mais árduas. A Alemanha 
começou por liderar com o seu trio composto 
por Uwe Weber, Johannes Steinel e Sven Roth, 
logo seguidos pela formação de Portugal e pela 
equipa austríaca.

O REGRESSO DOS HERÓIS

FIM ENDURO VINTAGE
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Portugal subiu ao pódio da competição Portugal com 
um fantástico terceiro lugar, com a favorita 'Squadra 
Azzurra' a conquistar a vitória

Texto: Moto Portugal / FIM Fotos: FIM / Nuno Laranjeira

No primeiro dia ‘a doer’, já sem chuva, a ‘Squadra 
Azzurra’ fez justiça ao seu favoritismo (ou não 
contasse com vencedores de títulos mundiais e 
de ISDE nas suas fileiras) e assumiu o comando do 
Troféu Vintage, seguidos pela Alemanha, Portugal, 
Canadá, Polónia, Áustria, França e Espanha – estas 
duas últimas formações a perderem pilotos, aban-
donando assim quaisquer pretensões à vitória. N0 
‘Vaso’, o Vintage Silver Vase por equipas de clube, 
os italianos do MC Pantera 1 passava a comandar, 
com outros clubes transalpinos lugares imediatos, 
num dia em que ‘só deu Itália’.

No sábado, a Itália ampliou a sua liderança, uma 
vez mais com a formação alemã no seu encalço, 
passando a deter quase dois minutos para os pri-
meiros. Por sua vez, Portugal seguia firme no 3º 
posto, a cerca de quatro minutos da Alemanha e 
confortavelmente distanciados dos seus persegui-
dores imediatos, a equipa do Canadá. No ‘Vaso’, 
manteve-se o líder, mas o dia foi ganho pelo Gilera 
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FIM ENDURO VINTAGE

Club Arcore. Em termos individuais, tínhamos na 
frente o norte-americano Fred Hoess, seguido pelo 
português Pedro Barradas.

No domingo teve lugar a grande festa da espe-
cial de motocross final, com partidas em linha, que, 
tal como sucede nos ISDE, habitualmente pouco 
influencia no resultado final, tratando-se de um 
fecho em grande para a competição.

A Itália confirmou o seu triunfo, que nunca es-
teve em causa. Na ocasião, o ex-Campeão Mundial 
Giorgio Grasso afirmaria ter gostado muito de 
correr em Portugal. “Ao fim destes quatro dias 
conseguimos aquilo que queríamos. A grande 
mudança que tivemos enquanto equipa face aos 
anos anteriores foi que viemos bem preparados 
em todos os aspetos – estávamos realmente pron-
tos! A corrida não foi muito difícil, mas ao mesmo 
tempo, tinha alguns aspetos complicados, por isso 
foi bom passar pelos quatro dias sem problemas. 
Uwe Weber, Johannes Steinel e Sven Roth deram 
o 2º posto à Alemanha, com o trio luso composto 
por António Silva, Joºao Fragoso e Luís Guerra a 
conquistar um fantástico pódio. Quem também 
carimbou a vitória no ‘Vintage Silver Vase’ neste 
último dia foi o MC Pantera I, em mais um triunfo 
italiano. Os Estados Unidos, que não estiveram pre-
sentes com uma seleção, viram a vitória individual 
pertencer a Fred Hoess.

Uma grande prova, inesquecível para todos 
quantos a viveram por dentro ou ali se deslocaram 
para reviver as glórias do passado. Queremos mais!

A chuva apareceu no primeiro dia, reservado às verificações e às provas de aceleração, mas depois afastou-se com o 
Sol a brilhar nos restantes dias de prova
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OFERTA EXCLUSIVA ONLINE

Adira já e ganhe uma nova bolsa
para o identificador e uma embalagem
WD40 lubrificante para correntes

Desconto em todas as portagens excepto ponte Vasco da Gama

A VIA VERDE ANDA
CONSIGO DE MOTO

30%
DESCONTO
NAS PORTAGENS
EXCETO NA PONTE VASCO DA GAMA

ADIRA JÁ E TENHA
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MOTO-RALIS

Mas que rico fim de semana - o último do verão 2022 - de descoberta proporcionaram os Moto Galos 
de Barcelos a todos os 71 participantes do seu já 20º Moto-rali Turístico pelo concelho de Valença!

V alença que, pela altura da fundação do 
Reino, se chamava Contrasta por ser 
quase um espelho da galega Tui, do 
outro lado do Rio Minho. E com este 

tema como mote, os muitos mototuristas percorre-
ram todas as freguesias verdejantes do concelho, 
vasculhando locais que a todos espantaram pela 
singularidade, imponência ou história, mesmo ao 
lado de uma das principais rotas rodoviárias do país.

“Como é que tantas vezes aqui passei e não 
conhecia isto?” Frase ouvida várias vezes num 
evento muito cultural que teve como ponto alto a 
visita noturna às muralhas escutando avidamente 
a historiadora Isilda Manuela. A partir de agora, 
gostamos muito mais desta Praça-Forte, uma das 
três de Portugal, a par de Elvas e Almeida. Mas com 
muitas particularidades. De conceção, de constru-
ção e de como foi resistindo a sucessivas guerras 
com espanhóis e franceses. Uma obra imponente, 
abaluartada, com cinco quilómetros de muralhas (!) 
e quase 400 anos. Inexpugnável na altura e onde 
nos sentimos impotentes perante os pormenores 

de defesa de cada uma das portas. Nenhum soldado 
sobrevivia à sucessão de armadilhas.

Mas, regressando às motos – e aos omnipresen-
tes rojões que este clube barcelense passeia num 
tacho quente – a rota começou pela Ecopista do 
Rio Minho, para sul, dando a conhecer margens 
bucólicas, pequenos cais de pescadores fluviais, o 
Caminho de Santiago da Costa, pontes medievais, 
capelas, ermidas e o Rancho Folclórico de S. Julião.

As 42 motos oriundas de muitos moto clubes 
nacionais e motociclistas mais independentes iam 
subindo e descendo quelhos e estradecas entre 
quadros bem minhotos, de quintas floridas e boa 
cantaria, riachos frescos, carvalhais, bouças e vi-
nhedos. E foi no meio das vinhas de que se deu a 
melhor paragem da manhã, na Adega Edmundo 
Val, com divertidos anfitriões que nos puseram a 
mesa em cenário aprazível e com prova do seu 
Alvarinho. Obrigado!

E a tarde começou com a desconcertante Aldeia 
dos Moinhos de Bade, conjunto de engenhos recu-

perados pelo Sr. Jaime, piloto galego reformado que 
para aqui trouxe as suas mil e uma recordações de 
viagens por todo o mundo. Aprazível no exterior, 
uma caverna de Ali Babá nos diversos interiores!

E daí fomos ao sobe e desce pelos antigos con-
ventos do concelho valenciano. Depois do arruinado 
de Mosteiró, outro que já conheceu melhores dias 
mas muito mais imponente: o de Sanfins de Friestas. 
Românico, altivo, entre bons carvalhais e com inte-
ressante explicação de historiador. Pelo meio, um 
mergulho na Cascata da Grova, que refrescou quem 
quis, numa tarde de 30 graus. Mais o Museu Rural 
de Taião e as subidas ao Santo Ovídeo, ao antigo 
Castelo de Fraião e ao Monte de Faro, bem fresco.

Aqui os Moto Galos criaram um momento inte-
ressante: todos dactilografaram os seus próprios 
passaportes em máquina de escrever, documento 
essencial para o resto da passeata, principalmente 
no dia seguinte em que rumamos ao estrangeiro!

E foi assim que começou o domingo, pelas 
ruas do centro histórico de Tui, a caminho da sua 

CONTRASTAR TUI 
COM UM HINO A VALENÇA



Texto e fotos: Ernesto Brochado

catedral com 900 anos e arcos mais recentes no 
interior a segurar as abóbodas após a estrutura ter 
sido abalada pelo terramoto de 1755. Pela mesma 
ponte regressamos a Portugal, a ponte metálica 
rodo-ferroviária construída em 1885 com bura-
cos nos quatro pilares - dois portugueses e dois 
espanhóis - para se colocar dinamite caso fosse 
necessário. Felizmente nunca foi… E nós é que 
lá fomos passeando pelas margens do Minho, 
onde até se evocou a amaragem de emergência 
do norte-americano Charles Lindberg, uns anos 
após a sua viagem pioneira transatlântica.

E também se homenageou o amigo do peito 
de Afonso Henriques, o São Teotónio, primeiro 
santo português e filho da terra, nascido em 1082. 
Valença é um mundo!

O banho cultural terminou noutro mosteiro, 
o de Ganfei, destruído há mil anos pelo árabe 
Almançor e usado indevidamente há duzentos 
pelas tropas napoleónicas.

Ufa… Já podemos ir à almoçarada final?
Sim e a confraternização terminou com a atri-

buição de prémios de um moto-rali turístico de 
perguntas bastante fáceis o que fez com que 22 
equipas terminassem a etapa de domingo com zero 
pontos (!) a melhor classificação possível nestas 
passeatas. O sábado desempatou e a solitária 
e divertida Susana Cardigos do MC Motards do 
Ocidente saiu da antiga Contrasta toda contente. 
Os barcelenses Filipe e Filomena e os goienses 
Rui e Vera seguiram-se no pódio de um excelente 
evento mototurístico onde todos se enriqueceram.

É disto que o povo gosta!
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Internacionais
Trial das Nações
Itália - Monza

8º  (Senhoras) Portugal (Leonor Moreira / Rita Vieira)

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
14ª prova – G.P.  S. Marino / Misano

11º  Miguel Oliveira (KTM)

15ª prova – G.P.  Aragón / MotorLand Aragón
11º  Miguel Oliveira (KTM)

16ª prova – G.P.  Japão / Motegi
5º  Miguel Oliveira (KTM)

Nacionais
Campeonato Nacional de Enduro 
Sprint - Motoni
1ª prova – Cantanhede

ELITE
1º  Diogo Ventura (Beta)
2º  Gonçalo Sobrosa (Beta)
3º  Tomás Clemente (GasGas)
4º  Renato Silva (Beta)
5º  Ricardo Wilson (TM)

VERDES 1
1º  Eloy Rodrigues (KTM)
2º Francisco Ferreira (Beta)
3º Ricardo Mendes (Honda)
4º  Fábio Magalhães (Honda)
5º  Diogo Valença (Honda)

6º  José Casimiro (Kawasaki)

VERDES 2
1º  Filipe Oliveira (Sherco)
2º  João Rafael (GasGas)
3º  Marco Vicente (Beta)
4º  Carlos Moita (Sherco)
5º  Marco Baltazar (GasGas)
6º  Daniel Gomes (KTM)
7º  Luís Palma (GasGas)
8º  Pedro Coelho (AJP)
9º  António Capitão (Beta)

VETERANOS
1º  Pedro Oliveira (GasGas)
2º  Gil Carmo (Honda)
3º  Carlos Pedrosa (Fantic)
4º  Pedro Costa (RedMoto)
5º  \José Domingues (Husqvarna)
6º  Celso Moreira (Husqvarna)
7º  Pedro Rafael (GasGas)
8º  Bruno Freitas (GasGas)
9º  Miguel Saúde (GasGas)
10º  Carlos Ferreira (Husqvarna)
11º  Tony Carvalho (Beta)
12º  António Henriques (RedMoto)
13º  Mário Patrão (KTM)
14º  Aníbal Moura (Sherco)

SUPER VETERANOS
1º  Paulo Miranda (Yamaha)
2º  Diogo Salema (Honda)
3º  João Moreira (GasGas)
4º  Nélson Cabeça (Yamaha)
5º  Rafael Santos (KTM)
6º  Paulo Almeida (Yamaha)
7º  Gilberto Jordão (KTM)
8º  Alberto Oliveira (Beta)
9º  Eduardo Correia (KTM)
10º  Fernando Sousa (KTM)

11º  Diogo Graça (Husqvarna)

SENHORAS
1º  Rita Vieira (Yamaha)
2º  Mariana Afonso (Sherco)

PROMOÇÃO
1º  Gonçalo Duarte (GasGas)
2º  Telmo Martins (Husqvarna)
3º  João Coutinho (Fantic)
4º  José Ferreira (Yamaha)
5º  Nuno Soares (KTM)
6º  Ruslan Yefremian (Husqvarna)
7º  Luís Fortunato (GasGas)
8º  Paulo Ballas (Yamaha)
9º  Roberto Pereira (Yamaha)
10º  João Cardão (KTM)
11º  Gonçalo Gomes (Beta)
12º  Manuel Amado (Sherco)
13º  Fred Bernardo (Beta)
14º  João Salavessa (Husqvarna)
15º  Diogo Teixeira (Husqvarna)

Campeonato Nacional de Mini Enduro
 – Jetmar
4ª prova – Cantanhede

INFANTIS
1º  Santiago Tavares (Yamaha)
2º  Tiago Castro (Yamaha)
3º  Inês Madanços (Husqvarna)
4º  Tiago Cotrim (Yamaha)
5º  Tomás Paulo (Yamaha)
6º  Gabriel Xavier (KTM)

JUVENIS
1º  Vasco Salgado (Yamaha)
2º  Domingos Cunha (Yamaha)
3º  Filipe Saúde (KTM)
4º  Guilherme Alves (KTM)

RESULTADOS DESPORTIVOS
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5º  Rafael Leonardo (GasGas)
6º  Luís Brandão (KTM)
7º  Bernardo Sérgio (Yamaha)
8º  Martim Caetano (Yamaha)
9º  Fábio Henriques (KTM)
10º  Luís Santos (Suzuki)

JUNIORES
1º  Afonso Fonseca (KTM)
2º  Filipe Palma (GasGas)
3º  Salvador Sampaio (Yamaha)
4º  João Coutinho (Fantic)
5º  Tomás Rodrigues (Yamaha)
6º  Paulo C. Gonçalves (Yamaha)
7º  Alexandre Costa (KTM)
8º  Filipe Filipe (Yamaha)
9º  Lucas Cêpa (Fantic)
10º  Miguel Ferreira (Yamaha)
11º  Rúben Serrano (Suzuki)

PROMO SENHORAS
1º  Mariana Afonso (Sherco)
2º  Francisca Duarte (Honda)
3º  Diana Murta (Yamaha)

CLÁSSICAS 2
1º  Vítor Ferro (Honda)

CLÁSSICAS 3
1º  Ricardo Mendes (Honda)
2º  Ricardo Gomes (Suzuki)
3º  Rui Costa (Cagiva)

CLÁSSICAS 4
1º  Renato Lourenço (Honda)

Campeonato Nacional de Todo-o-terreno
6ª prova – Baja de Reguengos

MOTOS
1º  Martim Ventura (Yamaha) TT2/Jun
2º  António Maio (Yamaha) TT2
3º  Miguel Castro (KTM) TT2
4º  Micael Simão (GasGas) TT3
5º  Daniel Jordão (Husqvarna) TT2
6º  Tomás Dias (GasGas) TT2/Jun
7º  Fábio Magalhães (Honda) TT1
8º  João Duarte (Fantic) TT1/Jun
9º  Fernando Ferreira (Fantic) TT1
10º  Filipe Fragoso (Kawasaki) TT1
11º  David Megre (KTM) TT2
12º  Carlos Cardoso (Suzuki) TT2/Jun
13º  Paulo Santos (Honda) TT3/Vet
14º  Afonso Figueiredo (KTM) TT1/Jun
15º  Henrique Grácio (KTM) TT2

QUADS
1º  Luís Fernandes (Yamaha)
2º  João Vale (Yamaha)
3º  Fernando Cardoso (Yamaha)
4º  Fábio Ferreira (ATV Racing)
5º  Luís Pimenta (Honda)
6º  Luís Cabrita (KTM)
7º  Nuno Correia (Suzuki)
8º  Carlos Reguinga (Yamaha) Vet
9º  João Santos (Yamaha)
10º  José Anselmo (Yamaha)
11º  Marco Pedroso (Yamaha) Vet
12º  Carlos Ferreira (Yamaha) Vet
13º  Vera Cabrita (Suzuki)
14º  Fábio Pimenta (Suzuki)
15º  José Galhofas (Yamaha) Vet

SSV
1º  J. Monteiro/N. Morais (Can-Am) TT1
2º  Pedro S. Mendes (Can-Am) TT1

3º  Gonçalo Guerreiro (Can-Am) TT1/Jun
4º  R. Borrego/N. Abrantes (Can-Am) TT1
5º  M. Pereira/E. Adão (Can-Am) TT1/Vet
6º  Luís P. Morais (Can-Am) TT1
7º  Nuno Fontes (Can-Am) TT1/Vet
8º  A. Monteiro/J. Dias (Can-Am) TT1/Vet
9º  E. Luz/S. Chambel (Can-Am) TT1
10º  A. Rodrigues/R.P. Nunes (Can-Am) TT1
11º  P. Rodrigues/M. António (Can-Am) TT1
12º  A. Luís/D. Carmo (Can-Am) TT1/Vet
13º  Mário Ferreira (Can-Am) TT1/Vet
14º  R. Serpa/N. Guilherme (Can-Am) Stock/Vet
15º  T. Guerreiro/D. Silva (Can-Am) TT1/Jun

Campeonato Nacional de Trial
4ª prova – Serpins

TR1
1º  Diogo Vieira (Jumatsu)
2º  Paulo Ballas Jr. (Vertigo)
2º  Filipe Paiva (TRRS)

TR2
1º  Mariana Afonso (Montesa)
2º  Rita Vieira (Jumatsu)
3º  Leonor Moreira (GasGas)
4º  João Silva (Jgas)

TR3
1º  Vítor Caçador (TRRS)
2º  Miguel Pereira (Jgas)
3º  Martim Garcia (GasGas)
4º  Lucas Cêpa (GasGas)
5º  Miguel Garcia (GasGas)

INICIADOS
1º  Manuel Inês (Oset)
2º  Martim Ferreira (Vertigo)
3º  Francisco Schreck (TRRS)
4º  Gustavo Antunes (Oset)
5º  Gonçalo Antunes (Oset)
6º  Gonçalo Santos (Oset)

Campeonato Nacional de Velocidade
4ª prova – Estoril III

SUPERBIKE
1º/1º  Romeu Leite (Yamaha)
2º/3º  André Gonçalves (Yamaha)
4º/2º  Vítor Barros (Yamaha)
3º/5º  Ricardo Lopes (Kawasaki)
6º/4º  Fernando Soares (Yamaha)
5º/6º  Mário Alves (BMW)
7º/8º  Manuel Pereira (Yamaha)
-/7º  Pedro Vinagre (Yamaha)

SUPERSTOCK 600
1º/2º  Pedro Fragoso (Yamaha)
2º/3º  Ola Granshagen (Yamaha)
3º/4º  Gonçalo Ribeiro (Yamaha)
-/1º  Marco Diaz (Kawasaki)
4º/6º  Miguel Santiago (Yamaha)
5º/5º  Tomás Silva (Yamaha)
6º/7º  Afonso Cruz (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º/1º  Tomás Alonso (Kawasaki)
2º/2º  Dinis Borges (Kawasaki)
4º/3º  Rafael Damásio (Kawasaki)
5º/4º  Martim Jesus (Kawasaki)
6º/5º  Vasco Camoesas (Kawasaki)
8º/6º  Gustavo Pinheiro (Kawasaki)
7º/7º  Rafaela Peixoto (Kawasaki)
3º/-  Isaac Rosa (Kawasaki)
9º/8º  Bernardo Oliveira (Kawasaki)

10º/9º  Bruno Salreta (Yamaha)

PRÉMOTO3
1º/1º  Martim Marco (Yamaha)

85GP / MOTO4
1º/1º  Pedro Matos (MIR)
2º/2º  Marco Diaz (Minarelli)
-/3º  Adelino Patronilho (Minarelli)
-/4º  Tiago João (Minarelli)

MIR MOTO5
1º/1º  Lourenço Vicente
2º/2º  Alexandre Cabá 
3º/3º  Martim Garcia
4º/5º  David Dias
5º/6º  Martim Patrício
-/4º  Martim Lourenço
6º/-  Guilherme Moreira
-/7º  João Freire

TROFÉU SÉCULO XX – LUÍS CARREIRA
OPEN
1º/1º  João Curva (Yamaha)
2º/2º  Carlos Pinheiro (Yamaha)
-/3º  Fernando Mercier (Yamaha)

OPEN R
1º/1º  Rodrigo Amaral (Honda)
2º/2º  Augusto Machado (Suzuki)
3º/3º  Bernardo Villar (Honda)

SUPERBIKE
1º/1º  André Capitão (Suzuki)

SUPERSPORT
-/1º  Manuel Fonseca (Suzuki)

SUPERSPORT R
1º/1º  Márcio Silva (Yamaha)

TROFÉU TUONO CUP
1º/1º  P. Bohdanov
2º/2º  P. Vicente
4º/3º  A. Vilardebó
3º/5º  M. Sousa
5º/4º  J. Loger

TROFÉU ZCUP
1º/1º  R. Pires
2º/2º  A. Reis

TROFÉU S1000RR CUP
1º/1º  D. Amaral
2º/2º  R. Almeida
3º/3º  M. Perez

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1 
1º/1º  Miguel Romão (Yamaha)
3º/2º  Ricardo Rodrigues (Yamaha)
4º/3º  Bernardo Aguiar (Yamaha)
6º/4º  Tiago Aguiar (Yamaha)
5º/5º  Tomás Pio (Yamaha)
2º/-  Henrique Gouveia (Yamaha)
8º/6º  Raul Felgueiras (Yamaha)
9º/7º  Manuel Silva (Suzuki)
7º/-  Carlos Pinto (Yamaha)
-/8º  Alexandre Melo (Yamaha)

CLASSE 2 
2º/1º  Hugo Lopes (BMW)
1º/2º  João Rego (Yamaha)
3º/3º  Fernando Henriques (Yamaha)
4º/4º  Rui Palma (BMW)
6º/5º  Nelson Cruz (Yamaha)
5º/6º  José Gafenho (Yamaha)
7º/7º  Sérgio Fajardo (Suzuki)
8º/9º  Mário Simão (Yamaha)
-/ 8º  Carlos Oliveira (Kawasaki)

Se
tem

bro



Da primeira 
prova à
subida
ao Pódio

O Motociclismo tem todo o nosso apoio.
Os Jogos Santa Casa são o principal Patrocinador da Federação de 
Motociclismo de Portugal, das 6 Seleções Nacionais Seniores, das 
etapas Portuguesas do Mundial de Enduro e da Taça do Mundo de 
Bajas. Apoiam também ações de prevenção rodoviária. www.jogossantacasa.pt
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