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Troféu Super Scooter

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Não será por termos 
crescido em 2018 que 
vamos parar para saborear 
os resultados do esforço que 
temos encetado nos últimos 
anos. Pelo contrário, várias das 
primeiras medidas avançadas 
neste início de temporada 
prendem-se precisamente 
com a necessidade de 
ampliar a nossa base de 
captação de pilotos, seja ao 
nível da Iniciação – o que 
é absolutamente essencial 
– como encontrando 
também novas fórmulas 
acessíveis que permitam 
trazer mais praticantes para 
o motociclismo. O empenho 
acrescido ou o lançamento 
das Escolas das várias 
modalidades – Enduro, Trial, 
Velocidade, Motocross… -, 
bem como o Troféu Super 
Scooter, são algumas das 
medidas que foram trazidas 
a público neste começo de 
ano e constituem alguns 
dos pilares que sustentarão 
o futuro do motociclismo 
nacional.
Uma palavra ainda para 
a verdadeira armada 
portuguesa que enfrentou 
mais uma edição do Dakar 
em terras sul-americanas. O 
azar deixou de fora alguns dos 
nossos nomes mais reputados, 
mas tivemos estreias que 
muito prometem, quatro 
pilotos de moto na chegada 
a Lima e outros três nos SSV. 
Parabéns a todos!

Lado a lado com quatro etapas do Troféu 
Velocidade 2020, a Federação de Motociclismo de 
Portugal organiza em 2019 um novo troféu destinado 
em exclusivo às scooters com motor 125 cc a quatro 
tempos, que terá o nome de Super Scooter.

Realizada integralmente em kartódromos, esta 
nova iniciativa tem passagem assegurada pelos 
traçados de Santo André, Évora, Bombarral e 
Palmela. O regulamento será o mais 'livre' possível, 
obrigando apenas a que os motores mantenham 
a cilindrada original anunciada pelo fabricante, 
sendo igualmente obrigatório retirar elementos 
como descansos (centrais e laterais) faróis e farolins, 
espelhos, mostradores e suportes de matrícula, mas 

obrigando a que as motos mantenham a sua silhueta 
original, sendo que em breve será revelado o 
regulamento completo do troféu. 
A idade mínima para participar no Super Scooter 
serão os 16 anos, sendo igualmente obrigatória a 
licença desportiva e o pagamento de uma inscrição 
que será de 50 euros por prova. Em todas as provas 
os participantes realizarão duas mangas de corrida.
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Mais intuitivo, mais fácil na navegação e melhor 
distribuído e arrumado, foram as premissas que 
levaram a Federação de Motociclismo de Portugal a 
renovar por completo o seu website e também adotar 
o endereço www.fmp.pt, que passa a ser aquele 
onde todos podem procurar e as informações relativas 
às atividades da FMP.

As notícias e resultados desportivos, classificações 
dos campeonatos e classes, calendários,  licenças 
desportivas, cartão do motociclista, galerias, contactos 
e demais informação continuará a ser encontrada 
neste novo endereço.

Nova competição com quatro etapas arranca esta temporada.

A Escola de Trial da Federação de 
Motociclismo de Portugal promove, no 
arranque deste novo ano desportivo e 
dando continuidade ao seu projeto já com 
duas décadas de existência, proporcionar 
as melhores condições para que os mais 
jovens possam praticar a modalidade, mas 
igualmente oferecer a oportunidade a um 
praticante - ou potencial praticante – o 
poder participar no campeonato nacional 
integrado na referida escola.

Esta ação está aberta a jovens com 
idades compreendida entre os 3 e 
os 18 anos e os candidatos a piloto 
podem candidatar-se preenchendo o 
formulário disponibilizado em www.fmp.pt.

Para os mais jovens a seleção constará de 
uma prova de destreza realizada em bicicleta 
e, caso esta seja realizada com sucesso, será 
efetuada uma prova de destreza em moto 
elétrica. Para os restantes a seleção consta 
de uma prova de destreza e técnica realizada 
em moto própria ou eventualmente cedida 
pela Escola de Trial FMP.

Os mais aptos serão tecnicamente 
avaliados pelo selecionador e pelos 
elementos da Escola de Trial FMP, sendo 
objeto de desempate a vontade, a disciplina 
e a disponibilidade. Nos mais jovens o 
sucesso escolar será igualmente tido em 
consideração.

Mais informações em www.fmp.pt

Já se encontram disponíveis os 
bilhetes para a ronda portuguesa do 
Campeonato do Mundo MXGP, a realizar 
entre nos dias 18 e 19 de maio de 2019. 
Com organização novamente a cargo do 
Águeda Action Club (ACTIB), a prova irá 
receber no Crossódromo Internacional 
de Águeda os melhores pilotos da 
atualidade, no sector masculino e 
feminino, no que será mais uma grande 
evento no traçado bairradino.

Os bilhetes são válidos para ambos os dias 
de prova, tal como em 2018, sendo o acesso 
ao paddock assegurado através de um 

bilhete que poderá ser comprado apenas 
nas bilheteiras do evento durante o fim 
de semana do mesmo e ainda sem preço 
definido pelo promotor do campeonato.

Em 2018 foram mais de 20.000 os 
presentes, número que se espera superior 
em 2019, podendo os bilhetes (a partir 
de 30 € e gratuitos para crianças até aos 
11 anos, inclusive) ser adquiridos através 
do site da prova em portugalmxgp.
com ou diretamente na BOL, bilheteira 
online que mais uma vez se associa ao 
mais importante evento de motocross a 
realizar em solo de Portugal.

Queres ser piloto de Trial?

Bilhetes à venda para o MXGP

 EVENTOS F.M.P.
28 de abril Dia Nacional do Motociclista (Albufeira)
9/12 de junho 21º Portugal de Lés-a-Lés
5/9 de setembro Mototur das Nações
2/5 de outubro 5º Portugal de Lés-a-Lés Off Road

 TROFÉU DE MOTO-RALIS TURÍSTICOS
26/27 de abril Moto Clube do Porto
11/12 de maio M.C. Motards do Ocidente
22/23 de junho Góis Moto Clube
3/4 de agosto Moto Galos de Barcelos
5/6 de outubro Moto Clube de Coimbra
2/3 de novembro M.C. Conquistadores Guimarães

 CONCENTRAÇÕES
10/12 de maio Moto Galos Barcelos
10/12 de maio Moto Clube do Montijo
24/26 de maio Moto Clube de Prado
31-5/2 de junho Moto Convívio de Olhão
31-5/2 de junho Moto Clube Foz do Lima
7 a 9 de junho Moto Clube de Alfena
28/30 de junho Moto Clube do Barreiro
5/7 de julho Moto Clube Serra do Gerês
12/14 de julho G.M. Lobo & Companhia
18/21 de julho Moto Clube de Faro
A confirmar Radical Club Ponte de Sor
26/28 de julho Grupo Motard de Chaves
2/4 de agosto Moto Clube da Régua
9/11 de agosto MotoCruzeiro de Bragança
14/18 de agosto Góis Moto Clube
23/25 de agosto AC Lamego
30-8/1 de setembro Moto Clube de Viseu
A confirmar Grupo Motard da Vidigueira
13/15 de setembro Moto Clube Os Fenómenos
20/22 de setembro G.M. Cidade de Portalegre
15/17 de novembro Moto Clube Vale do Sousa

FMP renova o seu website

Calendário 
de Mototurismo 2019

31 de março Kartódromo de Santo André 
23 de junho Kartódromo de Évora  
29 de setembro Kartódromo do Bombarral 
20 de 0utubro Kartódromo de Palmela

CALENDÁRIO
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Quatro pilotos portugueses de moto e três de SSV chegaram ao final 
do 41º Dakar, uma prova mais curta, mas não menos dura. 

PELA PRIMEIRA VEZ NA SUA HISTÓRIA LONGA DE QUATRO DÉCADAS, o 
Dakar foi disputado integralmente num único país, o Peru, com partida e chegada à 
capital, Lima, numa edição em “formato reduzido” (mas não menos duro) de apenas 
10 dias e cerca de 5000 km, que poderá antecipar a deslocação da prova para outro 
continente, falando-se mesmo de um regresso a África.

Os pilotos portugueses estiveram presentes em força neste 41º Dakar, um lote 
que incluía veteranos na prova, estreantes promissores e os detentores do verdadeiro 
“espírito original” do Dakar, em que superar os desafios e terminar é o mais importante.

Destaque para os homens inseridos nas equipas de fábrica, com Paulo Gonçalves 
numa formação Honda HRC bem portuguesa, pois conta com Hélder Rodrigues e Ruben 
Faria como consultores e Pedro Bianchi Prata na logística; na KTM, Mário Patrão alinhou 
com as cores da equipa de fábrica, o mesmo se passando com Joaquim Rodrigues na 
Hero Speedbrain. Presença também de dois estreantes muito promissores, os maiores 
dominadores do todo-o-terreno lusitano nos últimos tempos: António Maio e Sebastian 
Bühler, bem como outros dois “rookies” de ambições mais modestas, ambos inscritos 
na classe Original (sem assistência) – Hugo Lopes, um português radicado da Suíça com 
muita experiência de competição naquele país, e Miguel Caetano, que aos 45 anos e 
depois de muito tempo a acompanhar a prova “à beira da pista”, se meteu à aventura.  
Alinharam também os repetentes Fausto Mota (que já terminou a prova em três oca-

UM DAKAR PERUANO

Em cima, Joaquim Rodrigues foi o melhor português, com o 17º posto. Em baixo, Sebastian Bühler (110) foi um 
estreante de luxo com o 20º ligar e Fausto Mota (54) concretizou o objetivo de entrar no top 30

Dakar 2019 Texto: Moto Portugal Fotos: Equipas e Pilotos
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Três pilotos portugueses chegaram ao fim na classe SSV, 
Miguel Jorão, Ricardo Porém e Pedro de Mello Breyner. 
Na foto maior, Miguel Caetano, que terminou em 69º

Em cima: ambos estreantes, António Maio e Hugo Lopes 
abandonaram devido a problemas mecânicos. Também 
forçados a abandonar, mas por queda, foram Mário Patrão 
(34), Paulo Gonçalves (2) e David Megre (52)

P O R T U G A L  7

siões) e David Megre, que participava pela segunda vez, após um abandono em 2017.

No final, alguns azares que se abateram sobre a esquadra lusa saldaram-se 
por apenas quatro pilotos lusos à chegada nas motos e três nos SSV. Joaquim 
Rodrigues (Hero) foi o melhor português, terminando no 17º posto, com o estreante 
Sebastian Bühler (KTM) a chegar a Lima num excelente 20º posto. Fausto Mota (Husqvarna) 
terminou a prova pela 4ª vez e registou o seu melhor resultado, um 29º posto, ele que 
antes do Dakar tinha colocado como meta para esta edição terminar precisamente 
dentro dos 30 primeiros. Missão cumprida.

Finalmente, aos 45 anos, o estreante Miguel Caetano cumpriu um dos seus grandes 
sonhos de sempre ao alinhar num Dakar. Inscrito na categoria agora denominada Original 
(antes conhecida como “Malle Moto”), sem nenhuma assistência exterior, Caetano levou 
até ao final, à “moda antiga” a sua KTM. Um dos grandes heróis lusos desta edição.

Entre os SSV, estão igualmente de parabéns Miguel Jordão (Can-Am) que, tendo 
ao seu lado o brasileiro Lourival Roldan, terminou num grande 7º lugar esta categoria 
cada vez mais animada. A dupla Ricardo Porém / Jorge Monteiro levou o seu Can-Am ao 
11º posto da classe, enquanto que Pedro de Mello Breyner, na companhia do peruano 
Javier Uribe levava até Lima o seu Yamaha YXZ1000R no 18º posto.

Pelo caminho ficou Paulo Gonçalves, cuja participação na prova tinha estado em 
risco depois da lesão sofrida um mês antes do Dakar, mas que saiu de Lima numa toada 
cautelosa, começando a subir de ritmo ao longo dos primeiros dias. No entanto, veio 
a abandonar por queda na 5ª etapa. Por queda abandonaram também Mário Patrão 
e David Megre (este último quase com a meta a vista, durante a derradeira etapa), 
enquanto António Maio e Hugo Lopes ficavam de fora devido a problemas mecânicos 
sem solução nas duas motos.

Na frente, tivemos direito a mais uma esmagadora exibição da formação oficial 
KTM, a monopolizarem o pódio com os homens que tinham ganho nos três últimos 
anos – Toby Price junta este triunfo ao de 2016, o vencedor do ano passado Matthias 
Walkner foi 2º e Sam Sunderland o 3º colocado, seguidos de outras duas máquinas “da 
casa”, as Husqvarna de Pablo Quintanilla e Andrew Short, enquanto a equipa Honda 
HRC via as suas aspirações caírem por terra, com Paulo Gonçalves a cair, Joan Barreda 
a ficar preso numa zona do terreno de onde não conseguiu sair, Ricky Brabec a ver a 
sua moto ceder e Kevin Benavides penalizado.

A batalha prossegue em 2020, só não sabemos qual o palco!

Dakar 2019
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CALENDÁRIO INTERNACIONAL 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 do Mundo de Velocidade
8/10 de março G.P. Qatar Losail
29/31 de março G.P. Argentina Termas de Rio Hondo
12/14 de abril G.P. Américas C.O.T.A. - Austin
3/5 de maio G.P. Espanha Jerez
17/19 de maio G.P. França Le Mans
31-5/2 de junho G.P. de Itália Mugello
14/16 de junho G.P. Catalunha Catalunha Montmeló
28/30 de junho G.P. Holanda Assen
5/7 de julho G.P. Alemanha Sachsenring
2/4 de agosto G.P. Rep. Checa Brno
9/11 de agosto G.P. Áustria Red Bull Ring - Spielberg
23/23 de agosto G.P. Grã-Bretanha Silverstone
13/15 de setembro G.P. S. Marino Misano
20/22 de setembro G.P. Aragón MotorLand Aragón
4/6 de outubro G.P. Tailândia Chang – Buriram
18/20 de outubro G.P. Japão Twin Ring Motegi
25/27 de outubro G.P. Austrália Phillip Island
1/3 de novembro G.P. Malásia Sepang
15/17 de novembro G.P. Com. Valenciana R. Tormo – Valência

 Campeonato do Mundo de Superbike
22/24 de fevereiro Austrália Phillip Island
15/17 de março Tailândia Chang – Buriram
5/7 de abril Espanha MotorLand Aragón
12/14 de abril Holanda Assen
10/12 de maio Itália Imola
7/9 de junho Espanha Jerez
21/23 de junho Itália Misano
5/7 de julho Grâ-Bretanha Donington
12/14 de julho Estados Unidos Laguna Seca
6/8 de setembro Portugal A.I.A. – Portimão
27/29 de setembro França Magny Cours
11/13 de outubro Argentina S. Juan Villicum
24/26 de outubro Qatar Losail

 Campeonato do Mundo de Resistência (2018/19)
15/16 de setembro ’18 24h Bol d’Or França
20/21 de abril ’19 24h Le Mans França
11 de maio ’19 8h SlovakiaRing Eslováquia
8 de junho ’19 8h Oschersleben Alemanha
28 de julho ’19 8h Suzuka Japão

 Campeonato do Mundo de Motocross
3 de março Argentina Neuquen
24 de março Grã-Bretanha Matterley Basin
31 de março Holanda Valkenswaard
7 de abril Itália Pietramurata
1 de maio China Xangai
12 de maio Itália Mantova
19 de maio Portugal Águeda
26 de maio França St. Jean d’Angely
9 de junho Rússia Orlyonok
16 de junho Letónia Kegums

23 de junho Alemanha Teutschenthal
7 de julho Indonésia Palembang
14 de julho Indonésia Semarang
28 de julho Rep. Checa Loket
4 de agosto Bélgica Lommel
18 de agosto Itália Imola
25 de agosto Suécia Uddevalla
8 de setembro Turquia Afyonkarahisar
22 de setembro China Hong Kong
29 de setembro MX das Nações, Assen (HOL)

 Campeonato do Mundo de Enduro
22/24 de março Alemanha Dahlen
3/5 de maio Portugal Valpaços
10/12 de maio Espanha Santiago de Compostela
14/16 de junho França Ajaccio
21/23 de junho Itália Rovetta
13/15 de setembro Rep. Checa Uhlirske Janovice
27/29 de setembro França Ambert
11/16 de novembro I.S.D.E., Portimão (POR)

 Campeonato do Mundo de Trial
25/26 de maio Itália Pietramurata
7/9 de junho Japão Motegi
22/23 de junho Holanda Zelhem
29/30 de junho Bélgica Comblain au Pont
13/14 de julho Portugal Gouveia
20/21 de julho França Auron
31-8/1 de setembro Grã-Bretanha Anglesey
21/22 de setembro Espanha por definir
27/28 de setembro Trial das Nações, Ibiza (ESP)

 Campeonato do Mundo de X-Trial
20 de janeiro Hungria Budapest
3 de fevereiro Espanha Barcelona
16 de fevereiro Espanha Bilbau
23 de fevereiro Espanha Granada
9 de março Franja Marselha
27 de abril Andorra Andorra a Velha

 Campeonato do Mundo de Ralis TT
30-3/4 de abril Abu Dhabi Desert Challenge - E.A.U.
6/16 de julho Silk Way Rally – Rússia/Mongólia/China
1/7 de setembro Atacama Rally – Chile
3/9 de outubro Rally de Marrocos – Marrocos
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LINHAS MESTRAS 
PARA 2019

P O R T U G A L

Com a temporada 
desportiva de 2019 a 
arrancar, aqui fica um 
resumo das principais 
alterações regulamentares 
às diversas modalidades.

Competicao

 11

A ASSEMBLEIA GERAL da Federação de 
Motociclismo de Portugal aprovou, em dezembro 
passado, o seu orçamento de plano de atividades 
para a época de 2019, onde se incluem as alte-
rações estruturais e regulamentares às diversas 
modalidades desportivas que se disputam sob 
a alçada desta federação. Com algumas modali-
dades, casos do Trial e do Supermoto, ainda em 
fase de conclusão dos seus calendários na altura 
do fecho desta edição, aqui ficam as novidades 
referentes ao Enduro, Super Enduro, Motocross, 
Supercross, Todo-o-Terreno e Velocidade.

NO ARRANQUE de um ano que será marcado pela realização em solo portu-
guês dos International Six Days Enduro - que irão levar a prova até ao Algarve quase 
no final do ano - o Campeonato Nacional de Enduro CFL Maxxis será alvo de uma 
aposta reforçada por parte da Federação de Motociclismo de Portugal, aposta essa 
que será igualmente evidente no apoio aos pilotos mais jovens que desejem parti-
cipar em provas internacionais e também na formação, área em que surge um pa-
trocinador para o Mini Enduro, a Jetmar, importador das marcas KTM e Husqvarna. 
Em 2019 a maior competição do enduro nacional contará com seis provas, sendo 
que duas delas serão jornadas duplas - dois dias de duração e duas pontuações 
- e as restantes quatro terão apenas um dia de competição, sendo que todas 
as pontuações serão consideradas para o apuramento da classificação final 
de cada categoria. Nas duas classes Elite registaram-se algumas alterações no 
regulamento, nomeadamente no que respeita à cilindrada das motos a dois 
tempos. Assim, na Elite 1 alinharão motos com motor 2T ou 4T até 250 cc, e a 
Elite 2 motos com a 2 ou 4T com cilindrada superior a 250 cc.

No Mini Enduro existirão três escalões: Infantis (motos 2T até 65 cc e 4T até 
110 cc, pilotos entre os 8 e os 12 anos), Juvenis (motos 2T até 85 cc e 4T até 150 cc, 
pilotos entre os 11 e os 14 anos) e Juniores (motos 2T até 125 cc, pilotos entre os 
13 e os 15 anos). Todas as Classes de Mini Enduro serão Campeonatos Nacionais 
e consideradas todas as classificações para a pontuação final.

Ainda no que respeita às categorias juvenis, a Enduro Cup passará a competir 
no sábado com as classes de Mini Enduro, sendo esta destinada a motos com 
motor a 2 tempos com cilindrada até 50 cc e motos com motor a 4 tempos com 
cilindrada até 125cc, para pilotos com idades compreendidas entre os 14 e 18 anos. 
No âmbito da Escola de Enduro, serão realizados estágios e irá ser apoiada a 
participação de dois pilotos no Mundial de Enduro Classe Youth e outros três 
na Classe Enduro GP Open, formando o Team FMP, sendo que nos International 
Six Days Enduro a Federação de Motociclismo de Portugal voltará a inscrever 
as seleções Sénior, Júnior e Feminina.

Enduro
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COM UM “PRIZE MONEY” DE 2325 € por 
prova (1700 € para distribuir na classe Prestige e 
625 € na Open), o Campeonato Nacional de Super 
Enduro Lighthouse 2019 contará com cinco pro-
vas no seu calendário. No alinhamento do novo 
ano salienta-se a estreia de uma etapa na cidade 
de Portalegre num calendário de cinco rondas. 
A chegada de um novo patrocinador, a Lighthouse 
Portugal Properties, é igualmente nota de desta-
que naquela numa época em que, em dois meses 
(julho e agosto), a especialidade irá certamente 
levar muita animação às localidades por onde tem 
passagem agendada. A época 2019 do Campeonato 
Nacional de Super Enduro Lighthouse verá todas as 
provas serem contabilizadas no somatório das clas-
sificações finais. Finalmente, no âmbito da Escola 
de Enduro, a Comissão de Enduro da Federação de 
Motociclismo de Portugal irá igualmente apoiar 
um piloto na sua participação na categoria maior 
do Mundial da especialidade.

APÓS UM NO QUAL o fecho de calendário 
acabou por ser condicionado e alterado por força 
das condições climatéricas, que levaram a dois 
adiamentos sucessivos da 25ª edição do Raide de 
Góis, a edição 2019 do Campeonato Nacional de 
Todo-o-Terreno não será marcada por grandes no-
vidade técnicas ou regulamentares, desenhando-se 
o mesmo ao longo de sete jornadas, todas elas já 
conhecidas da caravana - sendo que, para já, duas 
delas pontuam igualmente para campeonatos in-
ternacionais, pois as provas da Escuderia de Castelo 
Banco (Pinhal e Idanha-a-Nova) pontuam para a Taça 
do Mundo e Europeu de Bajas, no caso de Pinhal, 
e Europeu de Bajas na ronda de Idanha-a-Nova. 
Uma das apostas da Comissão de TT da Federação 
de Motociclismo de Portugal será o, cada vez mais 
popular e concorrido, Campeonato Nacional de Rally 
Raid, que se estreou com bastante sucesso neste ano 
de 2018 depois de uma fase anterior com estatuto 
de troféu, e que contará com uma mão cheia de 
provas onde se destaca a estreia do Góis Moto Clube 
como anfitrião de uma das etapas da disciplina. 
Novidade absoluta será o Campeonato de 
Resistência destinado em exclusivo aos SSV, a 
classe mais popular do TT lusitano na atualidade, 
sendo que este campeonato deverá contar neste 
seu ano de estreia com um total de quatro pro-
vas, ainda por definir quanto a data e localização. 
Juntamente com estes três campeonatos a Federação 
de Motociclismo de Portugal irá continuar a apoiar 
o Troféu X-Trophy e o Troféu Yamaha, incentivando 
igualmente o surgir de outros troféus monomarca 
inseridos no Campeonato Nacional de TT.

A aposta na F.M.P. no Todo-o-Terreno será 
também - e mais uma vez - direcionada para 
o apoio aos pilotos lusos que enveredem por 
uma carreira internacional, numa disciplina em 
que os portugueses conseguiram já dois títu-
los mundiais e são protagonistas nas mais im-
portantes provas do calendário internacional. 

PARA ESTA TEMPORADA as disciplinas de 
Motocross e Supercross passarão a ter o apoio 
dos Jogos Santa Casa, patrocinador das seleções 
nacionais da F.M.P. que passará agora a dar o nome 
aos respetivos Campeonatos Nacionais. Mas não 
será esta a única novidade, pois existem alterações 
que visam não apenas tornar a participação mais 
aliciante para pilotos e equipas, mas também levar 
ao público mais oportunidades de ver os pilotos 
em pista.

Assim, vamos passar ter mais duas mangas em 
agenda para cada prova no Campeonato Nacional 
de Motocross, pois tanto as classes de MX1 como 
de MX2 terão duas mangas para cada classe (em 
lugar de uma cada como se verificava), seguida de 

uma Final Elite. As mangas de MX1/MX2 terão 20 
minutos e a Elite 25 minutos. A classe de Iniciados 
integrará quase todas as jornadas do Campeonato 
sénior. Mantêm-se as classes Júnior e 2T, integrada 
nas mangas de MX2 e contando agora com duas 
classificações por jornada.

No Supercross, também ele com o nome dos 
Jogos Santa Casa, teremos um calendário com 5 
provas (Vila Boa de Quires será a novidade do ca-
lendário) e também algumas novidades no formato, 
nomeadamente duas meias finais, uma reservada 
à classe SX1 e outra à classe SX2, onde serão apu-
rados 9 pilotos cada para as finais SX Elite, e mais 
sessões de treinos para as classes Juvenis.

Ambos os campeonatos – MX e SX - passam a 

contar com uma plataforma de inscrição online 
que visa facilitar esse processo a pilotos e equipas. 
Juntamente com os Campeonatos Nacionais, tam-
bém os Regionais de Motocross voltam a marcar 
novamente a época desportiva: MX Ribatejo, Sintra 
MX, Regional Pentacontrol, Regional Norte, Açores, 
Madeira e Crazy Motorbikes terão seguramente 
forte adesão, sendo que nos Açores o campeonato 
interno terá um novo formato com três eventos 
em ilhas distintas. No final da época o MX das 
Regiões irá colocar frente a frente os melhores 
pilotos de cada um dos referidos campeonatos, 
com esta competição única a ter um novo for-
mato. O MX Ribatejo irá igualmente acolher um 
Troféu Honda aberto às MX1/MX2 e Iniciados/85 cc. 

Super enduro Todo-o-Terreno

Motocross e Supercross

Competicao
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DEPOIS DE UMA TEMPORADA em que as condições 
climatéricas condicionaram a derradeira prova do ano, o 
Campeonato Nacional de Velocidade 2019 quer trazer mais ação 
para os dois circuitos que voltarão a preencher o calendário 
luso (Estoril e Portimão), que terá seis paragens no seu total. 
Como classes maiores do campeonato, as Superbike e as 
Superstock 600 ganham em 2019 maior presença no programa 
pois, na nova época, as mesmas realizarão sempre duas corridas 
em cada fim de semana, um total de 12 corridas pontuáveis, sendo 
que nas Superbike os pilotos poderão inscrever apenas uma moto 
por evento, ao contrário das duas que o regulamento permitia 
anteriormente. Por força da realização de duas corridas, as mes-
mas serão mais curtas face ao formato anteriormente utilizado.

Em termos de classes, teremos novamente as mesmas de 
2018 a evoluir em pista: Superbike, Superstock 600, Supersport 
300, PréMoto3 e 85GP/Moto 4, classes às quais se juntarão os 
troféus ENI - Taça Luís Carreira, ZCupPT e Copa Dunlop Motoval, 
iniciativas que se mostraram igualmente bem competitivas no 
ano de 2018 e que ajudaram ao maior número de inscritos em 
provas do campeonato.

Velocidade

Velocidade 2020
PELO TERCEIRO ANO CONSECU-

TIVO, a Federação de Motociclismo de 
Portugal promove um troféu de iniciação 
à Velocidade com o nome de Velocidade 
2020. Em 2018 foram cerca de três de de-
zenas os jovens pilotos que cresceram 
aos comandos das pequenas IMR da 
Classe 1 ou das MIR da Classe 2, catego-
rias que em 2019 vão estar no mesmo 
programa evento após evento, sendo 
que as Moto 5 têm duas etapas exclusivas 
para a classe, que serão realizadas nos 
circuitos do Autódromo Internacional 
do Algarve e Autódromo do Estoril. 
O calendário de 2019 terá desta forma um 
total de oito paragens para as Moto 5 e 
menos duas provas para as IMR, estas a 
competir em exclusivo nos kartódromos, 
sendo de destacar igualmente a passa-
gem pelos traçados de Baltar e Palmela, 
pistas que ainda não receberam a com-
petição. As Moto 5 podem igualmente 
participar nas provas do CNV, mas apenas 
duas pontuam para o Velocidade 2020, as 
restantes serão pontuáveis apenas para 
o Campeonato Nacional de Velocidade. 
Juntamente com as provas do calendário 
a F.M.P. irá igualmente, mais uma vez, 
promover diversas ações de captação 
numa reeditada parceria com o Motor 
Clube do Estoril, que será também um dos 
parceiros da fórmula que visa encontrar 
novos pilotos para a disciplina.



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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