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Noticiario
Góis encerra Nacional de TT
Diogo Ventura ( Honda) nas motos,
Filipe Martins (Yamaha) nos Quad e Pedro
Santinho Mendes (Can-Am) nos SSV, foram
os vencedores da 25ª edição do Raide
TT Paraíso do Todo-o-Terreno, que se
disputou em Góis e foi palco da jornada de
encerramento do Campeonato Nacional de
Todo-o-Terreno 2018.
Com António Maio nas motos, Arnaldo
Martins nos quads e a dupla João
Monteiro/Manuel Pereira nos SSV a terem
antecipadamente assegurado os títulos
absolutos nas suas categorias, não faltaram,
todavia, motivos de interesse. A competir
em casa, Diogo Ventura estreou-se a vencer
em provas de TT, liderando desde o prólogo
até ao final a prova organizada pelo Góis
Moto Clube. Mário Patrão (KTM) foi o 2º

Manuel Marinheiro
Presidente da FMP

Editorial
O ANO DE 2018 fechou,
definitivamente, em alta para o
motociclismo português. Após um
mês de novembro em que assistimos
às boas prestações das seleções
nacionais de Enduro nos I.S.D.E.,
ao triunfo de Miguel Oliveira no
encerramento da época de Moto2
e, logo em seguida, à sua estreia nos
testes oficiais de MotoGP, foi a vez
de dezembro nos deixar mais um
momento histórico: no início do mês,
na Assembleia Geral da Federação
Internacional de Motociclismo, que
teve lugar em Andorra, Jorge Viegas
foi eleito para liderar, nos próximos
quatro anos, a instituição que gere o
motociclismo a nível mundial.
Uma página inédita no livro de
ouro do desporto nacional, que
nunca tinha visto um português a
liderar uma federação de peso no
panorama global; e uma vitória justa
e merecida para aquele que será,
sem qualquer dúvida, o homem
certo no lugar certo. Aqui ficam
as congratulações da Federação
de Motociclismo de Portugal, que
acompanhamos nesta edição com
uma das primeiras entrevistas que
concedeu após assumir o novo
cargo.
Mas o ano não terminaria sem nova
boa notícia, quando, em Assembleia
Geral da FMP, foram revelados os
números da emissão de licenças
desportivas em 2018, que deram a
conhecer um novo recorde absoluto
para o motociclismo nacional.
Em 2019 prometemos continuar a
trabalhar com o mesmo empenho,
para que o motociclismo em
Portugal se mantenha na senda
de um desenvolvimento saudável
e sustentado. Um Feliz Ano Novo,
são os votos da Federação de
Motociclismo de Portugal.
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CNV: MAU TEMPO CANCELA PROVA
O CIRCUITO DO ESTORIL IV, que encerrava em novembro o
Campeonato Nacional de Velocidade, viveu um fim de semana assolado
pelo mau tempo e chuva extrema, obrigando a cancelar o programa
de corridas agendadas para o domingo. A organização optou por esta
medida por não estarem reunidas as condições de segurança mínimas
exigidas para o bom desenrolar desta jornada.
Neste fim de semana teve ainda lugar uma homenagem ao malogrado
piloto Sérgio Leitão, que havia falecido em setembro. Na ocasião,
elementos da Federação de Motociclismo de Portugal, Motor Clube
do Estoril, Dunlop e Motoval juntaram-se ao redor da moto de Sérgio
Leitão para, em conjunto com pilotos, equipas e família, recordarem e
homenagearem Sérgio Leitão, num momento único e especial em que
os presentes se despediram do seu adversário e amigo.

Jorge Viegas eleito
Presidente da FIM
Pela primeira vez um português fica à frente dos destinos
de uma federação desportiva internacional.
Jorge Viegas é o novo Presidente da Federação
Internacional de Motociclismo, depois de ter
recebido 79 votos em 101 possíveis na Assembleia
Geral anual da FIM que teve lugar em Andorra.
Com uma longa ligação ao órgão máximo do
motociclismo mundial, Jorge Viegas desempenhou
vários cargos na instituição, tendo sido Presidente
da Comissão de Promoção da FIM em 1992 antes
de assumir a vice-presidência da mesma em vários
períodos entre 1996 e 2014. Foi igualmente em vários
momentos membro da direção e, na atualidade,
é um dos membros do TAD (Tribunal Arbitral do
Desporto) em Portugal, bem como membro do
Comité Olímpico de Portugal.
“É uma honra ser eleito Presidente da FIM. É
fantástico poder ver que a minha paixão pelo

motociclismo me levou a um cargo que me permitirá
criar um impacto positivo no desporto. Passei muitos
anos trabalhando com e para a FIM e estou certo que
teremos, em conjunto, um futuro brilhante.”
Natural de Faro, com um mestrado em Economia
(Relações Internacionais) Jorge Viegas iniciou a
sua relação com as duas rodas enquanto piloto de
motocross em 1974, antes de se tornar piloto de
Velocidade. Depois de alguns anos como jornalista
foi um dos fundadores da FNM/FMP e o seu primeiro
presidente, em 1990, tendo sido igualmente
presidente do Circuito do Estoril depois de nomeado
pelo Governo de Portugal para desempenhar o
cargo. Jorge Viegas sucede ao venezuelano Vito
Ippolito para ser o 13º presidente da instituição
máxima do motociclismo mundial.
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classificado, tendo gasto mais 1m12s que
o vencedor. Bernardo Megre (Yamaha)
venceu entre os Júniores, triunfou na Classe
TT1 e subiu pela primeira vez a um pódio
absoluto. O 5º lugar alcançado por Martim
Ventura, também em Yamaha e 2º da Classe
TT1, foi suficiente para este renovar o título
da classe. Entre os Veteranos triunfou Rui
Panda (Honda) com Rui Costa a ficar com
o título.
Filipe Martins foi o mais rápido nos Quads,
batendo Luís Pimenta e Wilson Galo,
ambos em Suzuki. Finalmente, nos SSV,
Pedro Santinho Mendes triunfou entre as
quatro dezenas de inscritos nesta animada
categoria, cada vez mais popular. João Dias
foi o 2º classificado e o Campeão de 2018,
João Monteiro, ficou em 3º lugar.

Nacional de Trial
O Campeonato Nacional de Trial
teve a sua última ronda em Braga, com
um pelotão de 34 pilotos a percorrer por
quatro vezes as oito zonas graníticas,
com alguma terra e lama à mistura.
Dono e senhor do Trial luso
nos últimos anos, Diogo Vieira foi
novamente o mais forte nas zonas
de obstáculos e, depois de perder
três pontos em cada uma das duas
primeiras voltas, 'limpou' as derradeiras
duas passagens para vencer de forma
confortável na frente de Leandro Castro,
que bateu por apenas dois pontos Javier
Piñero. Diogo Vieira assegurou assim
mais um título na especialidade, o seu
quinto consecutivo!
Bernardo Vots venceu nos Consagrados
face a Rita Vieira e Mariana Afonso; Paulo
Ballas Júnior foi o melhor na Promoção

BRUNO SANTOS CAMPEÃO DE RALLY RAID

na frente de Mariana Valente; João Silva
venceu nos Iniciados com a companhia
de Dinis Sá e Madalena Moreira no
pódio, com Matias Mesquita a ser o
melhor nos Infantis.

NO FECHO DA PRIMEIRA EDIÇÃO do Campeonato Nacional RallyRaid – que na época anterior detinha ainda o estatuto de Troféu
-, o cenário esteve montado na zona de Reguengos de Monsaraz,
decisiva na luta pelo título nacional. Antes dos derradeiros dois dias
de competição, Paulo Gonçalves e Bruno Santos estavam na frente
do campeonato, mas no final foi o piloto de Torres Vedras a fazer
história, tornando-se no primeiro campeão nacional de Rally-Raid.
Com dois dias de prova, somando 220 e 140 km, respetivamente, o topo
do pódio foi ocupado por Sebastian Bühler, sempre na frente de António
Maio. Com a 3º posição, Bruno Santos somou os pontos necessários
para se sagrar Campeão, após Paulo Gonçalves ter abandonado no
1º dia devido a uma queda. Bruno Santos fechou a época com seis
pontos de vantagem sobre Gonçalves, que venceu em três das cinco
rondas do calendário.
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Texto:Moto Portugal Fotos: F.I.M. e Rebecca Bowring

reunião de Direção, em meados de fevereiro, altura
em que entra um novo Diretor Geral; criei o lugar
de Diretor Geral Adjunto, substituí o Diretor de
Marketing, o Diretor de Comunicação e também
o departamento legal. Isto tudo porque as coisas
não andavam!
Entretanto, também já falei com os todos os
promotores de campeonatos, que têm vindo a
Lisboa ter reuniões. Tem sido uma correria, mas
também um prazer enorme, pois estou a fazer
aquilo que eu gosto e que eu sei fazer.

JORGE VIEGAS

TEMOS PRESIDENTE!
Jorge Viegas foi nomeado Presidente da Federação Internacional de Motociclismo, um momento
histórico para o desporto nacional no seu todo. Fomos dos primeiros a ouvir os seus projetos.
A 1 DE DEZEMBRO, no Congresso da
Federação Internacional de Motociclismo (FIM)
que teve lugar em Andorra, escreveu-se uma página memorável do desporto nacional no seu
todo: pela primeira vez, um português estará à
frente de uma federação desportiva internacional
“de peso”. Esse homem, já o sabemos, foi um dos
fundadores e primeiro presidente da Federação
de Motociclismo de Portugal (então F.N.M.), Jorge
Viegas. Pouco após essa conquista, procurámos
saber os seus planos ao leme da entidade que
dirige o motociclismo a nível global.
MOTO PORTUGAL - Presidente da FIM, uma
posição finalmente conquistada após muito
tempo e vários obstáculos. O que lhe passa
agora pela cabeça? Nomeadamente projetos
a curto prazo?
4 MOTO

JORGE VIEGAS - Em primeiro lugar, é evidente
que este é o sonho de uma vida e eu não podia
estar mais feliz, tive uma semana perfeitamente
alucinante. Mas a pergunta é quais são os meus
projetos a curto prazo, e eu respondo antes: o
que são serão as minhas realizações a curto prazo.
Mal terminaram as eleições fui para Genève,
para a sede da FIM, e fiz uma pequena revolução,
como é mais ou menos público pelos comunicados
que foram emitidos. Isto a nível da estrutura e de
alguns projetos que já lancei. Portanto, diria que
me sinto extremamente realizado pelo facto de
poder pôr em prática ideias que tinha há muitos
anos – não são coisas pensadas agora – e que
têm a ver com as promessas eleitorais que fiz,
a saber: voltar a colocar no centro das decisões
as Federações, as Uniões Continentais e, sobretudo, as Comissões da Federação Internacional

de Motociclismo. Já tive ocasião de me reunir
com os diretores das comissões, repus algumas
situações que eram de todo injustas e comecei o
trabalho no sentido de preparar a próxima época,
que é o mais importante. Havia muita coisa que
estava por fazer, tanto do ponto de vista legal e
administrativo como, até, de pessoas. Daqui a uns
dias será lançado o seguro das licenças FIM (nota
da redação: a entrevista foi realizada a 14 de dezembro), ou seja, todos os pilotos que tiram uma
licença para Campeonatos do Mundo ou provas
internacionais estão automaticamente seguros
através da FIM – que é um projeto que transita da
administração anterior, mas estava completamente
parado. E este é apenas um exemplo.
A primeira medida foi alterar a Direção toda
da FIM; terminei o contrato com o nosso anterior
Diretor Geral, cargo que assumi até à próxima

M.P. - Perante o grande público, a noção que
passa é que a FIM não tem a força suficiente
nas decisões que se tomam, ou então que toma
medidas a reboque da opinião pública – como
foi exemplo o caso do Romano Fenati.
J.V. - Para que se perceba como as coisas se
passam: nós, FIM vendemos aos promotores os
direitos comerciais, ou seja, a organização do calendário, toda a parte de sponsoring e os direitos
de televisão. Permanece connosco toda a parte
desportiva e disciplinar. Ora, houve coisas que
foram mal conduzidas, como foi exemplo o caso
do Fenati – porque um presidente da FIM não
tem que se meter nas estruturas que existem,
neste caso o júri da prova ou a direção de prova,
que tinham decidido numa determinada sanção.
Existem estruturas para toda a vertente disciplinar
nas corridas e funcionam lindamente. Essa é a parte
que é responsabilidade da FIM. Agora, se a FIM não
sabe dar-se a conhecer, mostrar aquilo que faz e
que é da sua responsabilidade, isso é algo que eu
quero mudar. Tanto que quero começar a convidar
jornalistas para virem conhecer a FIM, porque as
pessoas não conhecem a FIM. É uma instituição
que tem vivido todos estes anos completamente
fechada sobre si própria, ninguém sabe muito bem
o que é que as pessoas lá fazem. Só quem anda
nas corridas é que sabe que temos delegados nas
corridas, que se fartam de trabalhar e são pessoas
de excelente nível, mas isso não é publicitado, não

PERFil

se sabe, há pouco relacionamento com as equipas,
com os pilotos e até, por vezes, com as próprias
organizações. Isso é algo para mudar. E até pelo
próprio teor e pela transparência que começámos a
imprimir nos primeiros comunicados de imprensa,
isso já mostra a minha vontade em mudar as coisas
de alguma forma.
M.P. - A maioria das federações nacionais
gere apenas a vertente desportiva do motociclismo, ao contrário da FMP, por exemplo,
e da própria FIM, que também intervêm em
áreas que nada têm a ver com a competição.
A experiência que foi adquirida na Federação
de Motociclismo de Portugal pode servir para
ajudar a desenvolver as atividades não-desportivas da FIM?
J.V. - Antes disso, deixa-me dizer que temos na
FIM uma Comissão de Mototurismo que, por acaso,
a partir de 1 de janeiro de 2019 vai passar a ser
dirigida por um português, o Nuno Trepa Leite do
Moto Clube do Porto. Depois, temos um membro no
Painel de Juízes da FIM, que é o Manuel Marinheiro,
na Comissão de Enduro o Pedro Mariano, na de
Ralis TT o José Rita, um na Comissão Técnica, o
António Pego, na Velocidade o Pedro Ribeiro, na
Comissão Médica o Dr. Gonçalo Moraes Sarmento
e, no Motocross, o Rodrigo Castro. Comigo, são
nove portugueses nas estruturas da FIM.
Mas, respondendo à questão, temos essa
Comissão de Mototurismo, que se tem vindo a
desenvolver muito nos últimos dois anos, e depois temos a área da Mobilidade, a Comissão de
Assuntos Públicos. Eu vou puxar muito, não apenas
pela parte do Turismo, área em que temos uma
experiência muito grande em Portugal – aliás, é
levar um pouco essa experiência para lá, através do
Moto Clube do Porto -, mas também pela vertente
da Mobilidade. Pessoalmente, pretendo intervir
junto da Comissão Europeia, e um dos projetos
que tenho é justamente ir a Bruxelas encontrar-me
com o Comissário Europeu para a Investigação,

Inovação e Ciência, que é o Carlos Moedas, a quem
conheço bem, pois acho que devemos também
nós beneficiar da chamada transição energética.
Como se sabe, os motores de combustão têm
os dias contados – quer queiramos ou não, quer
gostemos ou não – e, se vamos para os motores
elétricos, nós também devemos beneficiar de
fundos que existem para essa mesma transição
energética. Para além de que, do ponto de vista
tecnológico, é muito importante ter esse contacto
com a União Europeia. Quem diz a EU diz a ONU,
na parte da segurança rodoviária, etc.
Nós temos um representante permanente na
União Europeia, o John Chatterton-Ross, e temos
reuniões frequentes com as agências das Nações
Unidas com estes pelouros, temos um acordo com a
FEMA, com a ACEM, e, sempre que existem medidas
relacionadas com o sector da mobilidade, a FIM é
ouvida. Existe mesmo uma instituição que é um
encontro da FIM com parlamentares europeus,
para temas ligados à legislação e à segurança
rodoviária. Estamos muito ativos nesta área, mas
é, de facto, a face menos visível do trabalho da FIM.
Não se publicita, faz-se. Claro que não tem nada a
ver com o mediatismo das corridas, é o outro lado
da atividade da FIM.
M.P. - No final deste mandato, o que é que
o Jorge Viegas gostava de olhar para trás e
ver realizado?
J.V. - Eu tenho o objetivo, muito ambicioso,
de duplicar o volume de negócios da FIM, pois
acho que a FIM tem um potencial muito maior
que aquele de que está a tirar partido neste momento. Isto permitiria – é outra das promessas
do meu mandato – desenvolver o motociclismo
naqueles países onde este praticamente não existe.
Ou seja, existem neste momento 111 federações
organizadas, enquanto que países no Mundo são
o dobro. Sobretudo em África (temos 14 países federados, quando existem mais de 50) e na América
Latina, onde existem grandes dificuldades para

NOME COMPLETO: Jorge Manuel Alves Pessanha Viegas
DATA DE NASCIMENTO: 9 de dezembro de 1956
NATURAL DE: Faro
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Assembleia geral F.M.P.
desenvolver este desporto, existe imensa gente
com vontade de fazer coisas, mas faltam recursos.
Para além disto,nós temos, neste momento,
cerca de 15% de mulheres no motociclismo, enquanto que o total da população feminina mundial
é superior a 50%. Existe, portanto, um potencial
enorme pela frente que temos de desenvolver.
Em resumo, no final deste mandato gostaria de
estar a caminho de duplicar o volume de negócios,
a caminho de ter mais uns 20% de países a integrar
a FIM e poder ter, acima de tudo, campeonatos
continentais nas principais modalidades em cada
continente. Para além disso, quero lançar uma
série de competições, mas agora ainda é cedo para
falarmos nisso. Em conjunto com os promotores,
que têm o poder financeiro para promover estas
competições, estou convencido que vou conseguir deixar a FIM bastante maior e melhor do que
quando comecei.
M.P. - Isso é trabalho para mais que um
mandato…
J.V. - (risos) Bom, é normal que, quando uma
pessoa se lança num projeto destes, pense em
dois mandatos, pois são lançadas uma série de
sementes, iniciados vários projetos, e alguns não
se conseguem concluir apenas num mandato.
Tenho uma ideia, de que ainda não falei, que é
criar os jogos mundiais, e esse não é projeto para
um só mandato.
Vou começar a trabalhar e daqui a quatro anos
terei de ir a votos, se as federações me quiserem
reeleger, muito bem. Se na altura estiver em condições de continuar e tiver votos, continuo. Senão,
terei de mudar de vida. Mas isto é o que eu gosto.
Estou a fazer aquilo que gosto.
M.P. – Esta seria uma boa deixa para terminar, mas falta perguntar aquilo que o grande
público que saber: o regresso do MotoGP a
Portugal…

J.V. - Já comecei a trabalhar na recuperação do
MotoGP, que perdemos de uma maneira completamente absurda, pois houve um político que achou
que era melhor distribuir o dinheiro pelas “capelinhas”,
porque dava mais votos, e o Grande Prémio foi à vida.
Esta é a verdade, não vale a pena estar a inventar o
que quer que seja!
Agora, os países aumentam a sua notoriedade
num desporto se tiverem uma base de captação muito
grande – que não é o caso, porque é um desporto caro
e difícil -, ou se tiverem um herói. E neste momento
temos um herói, que é o Miguel Oliveira. E a verdade
é que o poder político, de repente, acordou e disse
“ah, se calhar não era mau tê-lo cá a correr em casa….”
Tem havido movimentações nos últimos tempos e eu, claro, tudo farei para ajudar Portugal e
reconquistar o Grande Prémio. Para isso, falei já
com a Dorna, e a única coisa em que posso ajudar
é a colocar-nos na frente da lista de espera. E, para
se ter uma ideia, há uns 26 pedidos…
Como também já transmiti, não podemos ocupar
um lugar que já esteja tomado. Para nós entrarmos é
preciso que alguém saia. Ou por desistência ou por
terminar o seu contrato. E os primeiros contratos a
terminar serão no final de 2021. Portanto, se o Governo
português contribuir, se um circuito ou os dois (porque
gostaria que Estoril e Portimão se entendessem e se
chegasse à situação, para mim ideal, que era alternar o
MotoGP e as Superbike) assumirem a promoção deste
evento, estou convencido de que conseguiremos trazer
a prova para cá sem grandes dificuldades, talvez até
antes de 2022, basta haver uma desistência. Penso que
Espanha está a pensar alternar os Grandes Prémios,
para não ter os quatro em simultâneo - um sairia de
fora de quatro em quatro anos, que é um bom sistema.
O promotor quer vir para Portugal, o que é fundamental. o Governo português quer o Grande Prémio
e os dois circuitos querem o Grande prémio. Portanto,
acho que vamos conseguir. Não depende só de mim
nem é uma certeza, mas estão reunidas as condições
para que isso aconteça.

Texto: Gabinete de Imprensa F.M.P. Foto: Luís Duarte

2018 FECHOU EM ALTA!

A temporada finda revelou-se recordista absoluta em licenças emitidas, números revelados
na Assembleia Geral da F.M.P. em dezembro, na qual se preparou a próxima temporada
COM A ÉPOCA DE 2018 TERMINADA, é
já com o pensamento na temporada desportiva de 2019 que vivem a maioria dos protagonistas dos Campeonatos Nacionais, incluindo
a Federação de Motociclismo de Portugal, que
viu recentemente a época 2019 ser aprovada
em Assembleia Geral realizada na sua sede, nomeadamente com o Orçamento e o Plano de
Atividades a serem aprovados por unanimidade.
Mantendo a tendência de subida no número de
praticantes e provas verificada nos últimos cinco
anos, o ano de 2018 ficou marcado pela realização
de 147 provas de âmbito nacional no Continente
e Regiões Autónomas, mais 4 que em 2017, ano
em que já se tinha verificado um acréscimo de
23 provas face ao ano anterior (2016). Quanto a
pilotos, foram emitidas 1287 licenças, mais 111
que no ano anterior num universo de 1510 licenças emitidas entre pilotos, oficiais e fiscais de
prova, o que tornou o ano de 2018 naquele em
que mais provas se realizaram e mais pilotos se
6 motoportugal

federaram na história do motociclismo português.
Face a um registo novamente animador, o ano de
2019 promete ser de continuidade, inclusive com
a chegada de mais campeonatos internacionais
ao nosso País, nomeadamente o Campeonato do
Mundo de Supermoto que vai regressar a Portugal,
mais propriamente a Montalegre, o mesmo se passando com os International Six Days Enduro, que
irão levar muitas centenas de pilotos ao Algarve
para aquela que será a terceira edição da prova
em solo lusitano. Todas estas provas serão acompanhadas por outras ronda de nível mundial com
passagem igualmente por Portugal: Mundial MXGP
em Águeda; Mundial Superbike no Autódromo
Internacional do Algarve; Mundial de Enduro em
Valpaços), Mundial FIM Junior Moto3 no Estoril e
Mundial de Trial em Gouveia. Nota ainda para as
provas com selo de Campeonato Europeu: Moto2 no
Estoril, Europeu de Baja em Idanha-a-Nova e Pinhal,
Europeu de Motocross em Águeda e Fernão Joanes
e Europeu de Enduro em Góis, num total de 13 com-

petições elegíveis para Campeonatos do Mundo ou
da Europa, em mais um ano em que as organizações
portuguesas marcam presença notada nos calendários da Federação Internacional de Motociclismo.
Internamente, o ano de 2019 será marcado pela
chegada do Campeonato Nacional de Resistência
SSV, dilatando o número de campeonatos para os 11,
esperando-se ainda pela adesão ao Enduro Sprint,
que pode ainda ser outra das novidades no ano que
se avizinha. Competições que irão abrir ainda mais
o leque de potenciais interessados e praticantes,
sendo que a nível global será igualmente feita uma
clara aposta nos campeonatos regionais, nas escolas
e na formação em diversas disciplinas.
Um ano de 2019 que promete, mais uma vez, ser
bastante animado e com muito motociclismo ao
longo dos seus 12 meses, tanto a nível de campeonatos internacionais como nacionais e regionais,
no Continente e também nas Regiões Autónomas,
que registam igualmente uma notória tendência
de crescimento.
motoportugal 7

CALENDÁRIO NACIONAL 2019
Provas Internacionais em Portugal
23/24 de março
Taça do Mundo Bajas + CE Bajas - Pinhal
6/7 de abril		
Europeu de Enduro – Góis
6/7 de abril		
FIM CEV Repsol + Mundial Júnior Moto3 - Estoril
18/19 de abril		
Mundial de MXGP + EMX250 - Águeda
4/5 de maio
Mundial de Enduro – Valpaços
25/26 de maio
Europeu Motocross 65 e 85 cc – Fernão Joanes
13/14 de julho		
Mundial de Trial – Gouveia
20/21 de julho		
Mundial de Supermoto – Montalegre
7/8 de setembro
Europeu de Bajas – Idanha-a-Nova
7/8 de setembro
Mundial de Superbike - Portimão
11/16 de novembro International Six Days Enduro – Portimão

Campeonato Nacional CFL de Enduro
3 de fevereiro
2/3 de março
31 de março
20 de abril		
30 de junho		
12/13 de outubro

Vila Nova de Stº André
Peso da Régua
Figueira da Foz
Lousã
Águeda
Marco de Canaveses

Campeonato Nacional Jetmar de Mini-Enduro
2 de fevereiro		
30 de março		
19 de abril		
29 de junho		

Vila Nova de Stº André
Figueira da Foz
Lousã
Águeda

Campeonato Nacional Lighthouse de Super Enduro
6 de julho		
27 de julho		
17 de agosto		
31 de agosto		

Fafe
Mação
Portalegre
Vila Boa de Quires

Campeonato Nacional de Motocross Elite + Iniciados
10 de março		
24 de março		
7 de abril		
21 de abril		
1 de maio		
25/26 de maio		
16 de junho		
7 de julho		
(*) sem Iniciados

Moçarria
Granho
Marinha das Ondas
Casais de S. Quintino
Lustosa (*)
Fernão Joanes
Carrazeda de Ansiães
Alqueidão

Campeonato Nacional de Motocross – Infantis A

3 de março		
28 de abril		
5 de maio		
2 de junho		
13 de outubro		

Póvoa de S. Miguel
S. João da Pesqueira
Cortelha
S. João de Loure
Aveiras

Campeonato Nacional de Motocross – Infantis B
17 de março		
14 de abril		
8 MOTO

Lustosa
Ponte de Sôr

12 de maio		
30 de junho		
7 de julho 		
1 de setembro		

Nelas
Tarouca
Alqueidão
Valpaços

Campeonato Nacional de Supercross
20 de julho		
27 de julho		
3 de agosto
10 de agosto		
17 de agosto		

Paço dos Negros
Vila Boa de Quires
Poutena
Fafe
Lustosa

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
16/17 de fevereiro
23/24 de março
13/14 de abril
27/28 de abril

Góis
Pinhal
Algarve
Ferraria

25/26 de maio
Reguengos
21/22 de setembro Idanha-a-Nova
25/26 de outubro Portalegre

26/27 de outubro Estoril IV
Prova extracampeonato
30 de março		
Resistência - 3 Horas do Estoril

Campeonato Nacional de Rally Raid

Troféu de Iniciação Velocidade 2020

11/12 de maio
8/10 de junho
19/20 de outubro
8/10 de novembro
7/8 de dezembro

28 de abril		
19 de maio (*)
16 de junho		
23 de junho		
21 de julho		
28 de julho (*)
29 de setembro
20 de outubro (*)
(*) datas a confirmar

Marco de Canaveses
Mação
Góis
Reguengos
Alcanena/Golegã

Campeonato Nacional de Velocidade
4/5 de maio		
18/19 de maio
15/16 de junho
20/21 de julho
21/22 de setembro

Estoril I
Portimão I
Portimão II
Estoril II
Estoril III

Kartódromo de Stº André
Kartódromo de Portimão
Portimão I CNV – só classe 2 – MIR Moto 5
Kartódromo de Évora
Estoril II CNV – só classe 2 – MIR Moto 5
Kartódromo de Baltar
Kartódromo do Bombarral
Kartódromo de Palmela

Nota – por divulgar ficam ainda os calendários dos Campeonatos Nacionais de
Trial e de Supermoto
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Texto: Gab. Imprensa FMP / MP Fotos: FIM

LUSOS

COM PRESTAÇÃO SÓLIDA
As Seleções Nacionais de Enduro conseguiram uma vez mais
boas prestações nos I.S.D.E. 2018, que tiveram lugar no Chile.
Este ano, estiveram presentes nos International Six Days Enduro no Chile um total de 445 pilotos em representação de cerca de três
dezenas de países. Em baixo, Luís Oliveira e Bruna Antunes

OS INTERNATIONAL SIX DAYS ENDURO
realizaram-se este ano na América do Sul, com a
presença de 445 pilotos em representação de três
dezenas de países na cidade chilena de Viña del
Mar, epicentro de uma das provas mais antigas e
reputadas do motociclismo mundial.
A Federação de Motociclismo de Portugal fez-se representar por três formações – Sénior, Júnior
e Feminina -, com a primeira a ser composta por
Luís Oliveira, Rui Gonçalves, Gonçalo Reis e Diogo
Ventura; o trio de juniores era formado por Gonçalo
Sobrosa, Rodrigo Belchior e Tomás Clemente, enquanto que, na formação de Senhoras, alinhavam
Bruna Antunes, Joana Gonçalves e Rita Vieira. A
estas equipas nacionais juntou-se ainda, como
tem sido habitual, uma equipa de clube, o Team
Portugal - FMP/IS3, com Fernando Sousa, Fernando
Sousa Jr. e Ricardo Wilson.
10 MOTO

Para o primeiro dia de prova a organização preparou duas voltas a um percurso com pouco menos
de 144 km e onde foram igualmente desenhadas
uma ‘Cross Test’ e 2 ‘Enduro Test’ para um total de
seis especiais e quase sete horas e meia de prova.
No final desta primeira jornada as três equipas
lusas (Seniores, Juniores e Feminina), ultrapassaram
de forma sólida um dia marcado pela rapidez das
especiais e pelo muito pó que se fez sentir no percurso. A formação Sénior, que defende o 4º posto
conquistado em 2017 em França, fechou o primeiro
dia na 7ª posição (entre 17 quartetos presentes) a
escassos cinco segundos dos quintos classificados,
os chilenos. Os Juniores fecharam o dia de arranque
na 10ª posição entre as 11 formações presentes e a
equipa Feminina, que foi a revelação da prova no
passado ano, ocupava no final do primeiro dia a
6ª posição entre as nove formações que iniciaram

a prova sul-americana.
Individualmente, Diogo Ventura ocupa a 19ª
posição entre os quase 100 pilotos das seleções
Sénior e Júnior, Rui Gonçalves iniciou a sua estreia na
prova com o 28º posto, Luís Oliveira é 37º e Gonçalo
Reis o 42º. Os três pilotos Júnior ocupam a 73ª
posição (Tomás Clemente), 80ª (Rodrigo Belchior)
e 90ª (Gonçalo Sobrosa). O trio feminino tem Rita
Vieira na 15ª posição, Joana Gonçalves no 17º posto
e Bruna Antunes no 22º lugar entre as 27 pilotos que
defendem as diversas seleções nacionais.
No segundo dia, com o pó e as longas ligações
de asfalto a marcarem novamente a jornada,
foi de forma mais modesta que os pilotos lusos
cumpriram as mais de sete horas de competição
agendadas. Com ligeiras alterações ao nível do
desenho das especiais – essencialmente para evitar
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Em cima a formação Júnior composta por Gonçalo Sobrosa, Rodrigo Belchior e Tomás
Clemente. Em baixo, a equipa Feminina: Bruna Antunes, Joana Gonçalves e Rita Vieira

as zonas mais massacradas pela dupla passagem
das 450 motos em prova no dia anterior – foi novamente o pó e a degradação das especiais que mais
diferenças causaram. O dia foi igualmente marcado
pelo abandono de Tomás Clemente, com problemas
técnicos na sua moto sem solução possível, a ditar o
ponto final na corrida do piloto da Quinta da Conde
e a motivarem um maior atraso dos Juniores, que
mantêm o 10º posto, devido à penalização máxima
imposta pelo abandono de um piloto.
A equipa feminina esteve novamente em bom
plano e, mesmo com algumas dificuldades em
termos de percurso e alguns problemas técnicos
na moto de Bruna Antunes, a formação manteve a
6ª posição após uma dupla jornada que se revelou
mais seletiva do que era esperado.
Dificuldades sentiram igualmente os Seniores,
que assinaram uma jornada sólida, mas mais contida
em termos de resultados face ao dia de ontem. O
quarteto luso continua a ser 7º na classificação do
Troféu Mundial.
No terceiro dia de competição, que estreou um
novo percurso, os atletas portugueses conseguiram
ganhar uma posição na classificação Sénior, assumindo o 6º posto atrás de espanhóis e franceses,
que estão a menos de dez minutos da equipa lusa.
Com 250 km no somatório das duas voltas ao percurso desenhado pela organização, os resistentes
enfrentaram quase sete horas de corrida com o pó
a ser mais uma vez o grande adversário de todos os
pilotos que ainda resistem à prova sul-americana.
A equipa Júnior foi, mais uma vez, vítima de uma
baixa, quando por força de uma forte cólica renal o
12 MOTO

jovem Gonçalo Sobrosa foi forçado mesmo a uma
visita ao hospital local, na companhia do médico
da comitiva. Algumas horas mais tarde o piloto
regressou ao hotel onde está instalada a equipa,
mas sem possibilidade de continuar em prova. Um
abandono inesperado que deixou apenas Rodrigo
Belchior em prova e fez com que a equipa descesse
ao último posto da classificação da categoria.
Nas Senhoras, apesar da moto de Bruna Antunes
ter mais uma vez ‘protestado’ à hora do despertar em pleno palanque de arranque, o trio esteve
novamente em bom nível e segurou a 6ª posição
da classificação a menos de dez minutos da formação sueca.
Individualmente Luis Oliveira ocupa um brilhante 8º posto da geral na classe E1 em mais uma
grande demonstração por parte do Campeão
Nacional, o mesmo se passando com Rui Gonçalves
que, na sua estreia nos ISDE, está na 12ª posição
da E2. Depois de um segundo dia com algumas
quedas e um ‘toque’ num joelho, Diogo Ventura
recuperou entre o pó das especiais para ser agora
19º na classe. Único luso na E3, Gonçalo Reis está
na 10ª posição da classe. O Júnior Rodrigo Belchior
está em 19º da E1, Rita Vieira está na 13ª posição
das Senhoras, logo seguida por Joana Gonçalves,
com Bruna Antunes a ocupar a 22ª posição após
estar cumprida metade da prova.
No quarto dia desta 93ª edição dos
International Six Days Enduro que se realizou
em Viña del Mar, os mais de 400 pilotos que se
mantinham em prova voltaram a enfrentar tempe-

Em cima, a representação nacional no Chile. À esquerda na foto maior Gonçalo Reis e,
abaixo, Rui Gonçalves, Diogo Ventura e Rita Vieira

raturas elevadas e muito pó ao longo dos mais de
300 km de percurso. Apostados em manter a sua
regularidade, os pilotos das seleções lusas fecharam
o dia de forma segura e todas as equipas mantiveram as suas posições, com os Seniores a serem
sextos atrás dos espanhóis e na frente da República
Checa. A seleção feminina está igualmente na 6ª
posição e o único Júnior ainda em prova, Rodrigo
Belchior, representa as cores portuguesas na categoria, com a desfalcada equipa a ser 11ª colocada.
No penúltimo dia de prova, fruto da sua resiliência, a seleção feminina subiu ao 5º posto antes
da realização, no derradeiro dia de prova, da tradicional e espetacular especial final. Rita Vieira, Joana
Gonçalves e Bruna Antunes mostraram mais uma
vez a sua vontade de terminar a prova e receberam
ao final do dia o prémio com a subida de mais
uma posição na classificação. Um dia bastante
positivo para as ‘meninas’ da seleção nacional, com
a formação Sénior a manter o 6ºposto que deverá
confirmar no fecho da competição.
Finalmente, no fecho dos ISDE 2018, em que
se realizou apenas a especial final, com partidas
em linha ao estilo motocross, as equipa nacional
feminina perdeu o 5ª posto a que tinham ascendido
no dia anterior, mesmo assim terminando a prova
num excelente 6º lugar.
No geral, e sem grandes possibilidades de subir
na classificação coletiva, a armada lusa atacou
a derradeira especial, desenhada junto a uma
praia e onde o vento se juntou ao piso arenoso,
com o objetivo de conseguirem boas prestações

e ‘dar nas vistas’ na despedida da América do Sul.
Objetivos alcançados para Luís Oliveira que, depois
de liderar destacado as primeiras três voltas das
oito da corrida reservada à classe E1, foi vítima de
uma queda e fechou no 5º posto, para assegurar a
6ª posição final na classe. Rodrigo Belchior, único
“sobrevivente” da equipa Júnuor, fechou a sua
estreia na maratona na 19ª posição, depois de ter
sido 16º na derradeira especial da competição.
Na E2, Rui Gonçalves queria aproveitar toda
a sua experiência do motocross para discutir a
corrida, mas uma queda logo na primeira volta
e o descanso de uma outra moto a ‘prender’ a
roda dianteira da sua máquina deixou o estreante
bastante atrasado. Fechou na 14ª posição para
ser 10º na sua estreia nos ISDE. Diogo Ventura foi
20º neste derradeiro dia e globalmente fechou a
prova na 18ª posição.
Gonçalo Reis foi o único luso na E3 e despediu-se de mais uma presença nos ISDE com a 20ª
posição, sendo 11º nas contas finais da classe.
Já nas Senhoras, Joana Gonçalves mostrou que
não esqueceu a sua passagem pelos Nacionais e
Mundial de Motocross e recebeu a bandeira de
xadrez na 4ª posição e 12º posto na classificação
global. Rita Vieira foi 16ª e Bruna Antunes a 18ª.
Rita Vieira terminou na 13ª posição da classificação
final feminina e Bruna Antunes na 19ª.
Assim, foi na sexta posição final que as equipas
Sénior e Feminina fecharam esta 93ª edição dos
ISDE, sendo que em 2019 a prova se realizará em
Portugal, em Portimão, dez anos depois da Figueira
da Foz e vinte anos depois de Coimbra.
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Resultados Desportivos

Nov./Dez.
INICIADOS
1º João Silva (Oset)
2º Dinis Sá (Oset)
3º Madalena Moreira (Oset)

Campeonato Nacional de Rally Raid
5ª prova – Reguengos
GERAL – MOTOS

International Six Days Enduro
Chile / Viña del Mar
TROFÉU MUNDIAL
6º

Portugal
(L. Oliveira, G. Reis, D. Ventura, R. Gonçalves)

TROFÉU DE SENHORAS
6º

Portugal
(J. Gonçalves, R. Vieira, B. Antunes)

TROFÉU JÚNIOR
11º Portugal
(R. Belchior, G. Sobrosa, T. Clemente)

CLUBES
28º Team Portugal IS3/FMP
(F. Sousa, F. Sousa Jr., R. Wilson)

Camp. do Mundo de Velocidade – Moto2
19ª prova – G.P. Com. Valenciana / Valência
1º

Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Super Enduro
1ª prova – Polónia – Cracóvia
CLASSE PRESTIGE
5º/7º/7º Diogo Vieira (Yamaha)

G.P. de Macau
Road Racing – extra-campeonato
19º André Pires (Yamaha)

9º Luís Albuquerque (Yamaha) 3º TT2
10º Paulo Cardoso (KTM) 3º TT3
11º João Serra (Honda)
12º António Correia (Yamaha)
13º Rui Panda (Honda) 1º Vet.
14º Nelson Vassalo (KTM) 2º Vet.
15º José Nunes (Yamaha)

QUADS
1º
2º
3º
4º
5º

Filipe Martins (Yamaha)
Luís Pimenta (Suzuki)
Wilson Galo (Suzuki)
Francisco Baltazar (Suzuki)
Manuel Correia (Yamaha) 1º Promo.

SSV
1º Pedro S. Mendes (Can-Am)
2º João Dias (Can-Am)
3º João Monteiro / Manuel Pereira (Can-Am)
4º Nuno Fontes / José Pires (Can-Am)
5º Rui Serpa / João Perdigão (Yamaha)
6º Marco Silva / João Silva (Can-Am)
7º Luís Cidade / Fábio Ribeiro (Can-Am)
8º Avelino Luís (Can-Am)
9º António Carvalho / Tiago Martins (Yamaha) 1º T2
10º Marco Pereira / Eurico Adão (Can-Am)
11º Eric Steichen (Yamaha)
12º Arnaldo Monteiro (Yamaha)
13º Paulo Delgado / Nuno Brandão (Can-Am)
14º Filipe Rodrigues / Ricardo Mariano (Yamaha)
15º António Arez / Pedro Barreiros (Can-Am)

Campeonato Nacional de Trial
4ª prova – Braga
ELITE
1º
2º
3º
4º

Diogo Vieira (Jumatsu)
Leandro Castro (Vertigo)
Javier Piñero (Gas Gas)
Filipe Paiva (Montesa)

CONSAGRADOS
Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
7ª prova – Raide TT de Góis
MOTOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Diogo Ventura (Honda) 1º TT2
Mário Patrão (KTM) 1º TT3
Bernardo Megre (Yamaha) 1º TT1/1º Jr.
Daniel Jordão (Yamaha) 2º TT2
Martim Ventura (Yamaha) 2º TT1/2º Jr.
Salvador Vargas (KTM) 2º TT3
Tiago Santos (Yamaha) 3º TT1
Jorge Leite (Yamaha) 3º Jr.

14 MOTO

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Bernardo Vots (Gas Gas)
Rita Vieira (Jumatsu)
Mariana Afonso (Gas Gas)
Sofia Porfírio (Sherco)
João Borges (Gas Gas)
Leonor Moreira (Gas Gas)

PROMOÇÃO
1º Pedro Ballas Jr. (Oset)
2º Mariana Valente (Gas Gas)

INFANTIS
1º Matias Mesquita (Oset)

1º Sebastian Bühler (Yamaha)
2º António Maio (Yamaha)
3º Bruno Santos (KTM)
4º Fausto Mota (Husqvarna)
5º Martim Ventura (Yamaha)
6º Bianchi Prata (Honda)
7º Clint de Cramer (KTM)
8º Paul Spierings (Husqvarna)
9º Rita Vieira (Yamaha)
10º Mikael Berglung (Husqvarna)
11º Mathieu Liebaert (Husqvarna)
12º George Denninson (Honda)

Campeonato Nacional de Velocidade
7ª prova – Estoril IV
85GP/MOTO4
1º Marco Mateiro (Conti)
2º Gonçalo Ribeiro (Beon)
3º Bruna Santos (Minarelli)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SPORT
1º Eduardo Cabreira (Aprilia)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SS
1º André Capitão (Yamaha)
2º António Reis (Honda)
3º Joaquim Boavida (Honda)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – OPEN
1º
2º
3º
4º

Armindo Neves (Honda)
Fernando Mercier (Yamaha)
Jorge Afonso (Yamaha)
Albert Vilsmaier (Kawasaki)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SBK
1º
2º
3º
4º
5º

João Trancoso (Suzuki)
Ricardo Almeida (Suzuki)
Pedro Dias (Aprilia)
Pedro Conceição (Suzuki)
Luís Metello (Yamaha)

TROFÉU ZCUP PT

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

P. Vicente
M. Vilares
F. Bottoglieri
A. Vilardebó
N. Farias
D. Amaral
J. Loger
R. Pires

COPA ESTORIL MOTOVAL – CLASSE 1
1º Daniel Trelles (Yamaha)
2º Fernando Merchan (Yamaha)
3º Márcia Reis (Honda)

COPA ESTORIL MOTOVAL – CLASSE 2

1º
2º
3º
4º
5º
6º

Alexandre Rosado (BMW)
Tiago Pires (Suzuki)
José Gonzalez (Yamaha)
António Rosa (Kawasaki)
Cristobal Comesana (Kawasaki)
Tiago Oliveira (Yamaha)

(Nota – as restantes corridas foram anuladas
devido às condições meteorológicas adversas)

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

