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Sprint Enduro nasce em Portugal

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Na sequência de uma 
temporada plena de sucessos a 
vários níveis, o início de 2019 foi 
igualmente auspicioso.
Internacionalmente Miguel 
Oliveira fez a sua estreia no 
escalão maior do Mundial de 
Velocidade, o MotoGP, e Jorge 
Viegas iniciou o seu mandato 
de quatro anos ao leme da 
FIM, instituição que gere o 
motociclismo a nível mundial.
A nível nacional, celebrámos os 
nossos Campeões de 2018 com 
a habitual Gala da Federação 
de Motociclismo de Portugal 
e só podemos ficar contentes 
com a vitalidade com que os 
números traduzem a realidade 
do nosso motociclismo: 205 
pilotos presentes no arranque 
do Campeonato Nacional de 
Enduro CFL, mais de 150 pilotos 
na primeira ronda do Regional 
de MX Centro/Sul e uma 
centena de pilotos na primeira 
prova do Campeonato Nacional 
de Todo-o-Terreno.
E não é só no desporto que 
os números são animadores: 
também no mototurismo a 
apresentação do 21º Portugal 
de Lés-a-Lés, que ligará 
Felgueiras a Lagos, com etapas 
intermédias a terminarem na 
Figueira da Foz e em Arruda 
dos Vinhos, foi de novo um 
grande sucesso, indiciando 
que os 2000 lugares que 
estabelecemos como limite de 
inscrições serão poucos para 
todos aqueles que não querem 
perder mais uma aventura de 
Lés-a-Lés cruzando os mais 
belos recantos do nosso País.

Num ano que que o nosso País volta a acolher 
os International Six Days Enduro, a Federação de 
Motociclismo de Portugal irá promover igualmente a 
primeira edição de um novo troféu desenhado em redor 
do Enduro, mas com a designação de Sprint Enduro. 
Trata-se de uma iniciativa que conta com o apoio da 
Moto Espinha, que dá o nome ao mesmo, e que irá ter 
três provas em agenda, a realizar no final do ano, entre 
setembro e dezembro.

O formato deste Sprint Enduro será, naturalmente, 
distinto do Enduro tradicional, e as provas serão 
realizadas sempre ao domingo. As verificações irão 
decorrer entre as 11 e as 13 horas, sendo depois o lote de 
pilotos divididos em dois grupos (A e B).

A prova será formada por duas especiais (ET) 

com cerca de 7 minutos cada, que serão percorridas 
alternadamente por cada grupo antes de se preparar 
uma resistência com um máximo de duas horas de 
duração, resistência essa que irá unir as duas especiais, 
com uma zona de assistência.

O regulamento definitivo será em breve publicado no 
site da Federação de Motociclismo de Portugal (www.
fmp.pt) onde serão igualmente anunciadas as classes 
em competição, que terão como base as existentes no 
Campeonato Nacional de Enduro.
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Três provas agendadas para a temporada 
inaugural desta competição.

Foi com centena e meia de pilotos em 
pista que começou no Juncal a edição 2019 do 
MX Ribatejo, o Campeonato Regional Centro/
Sul de Motocross. Com sete classes em pista, 
desde os Iniciados aos Pro, não faltaram grandes 
momentos no traçado que marcou o regresso 
do MX às pistas, mesmo antes do arranque do 
Campeonato Nacional. Com uma restruturação 
em termos das classes que irão rodar em pista, 
coube à localidade do Juncal, perto de Porto 
Mós, acolher o primeiro confronto daquele que 
promete ser mais um grande ano de corridas 
recheadas de lutas e muito espetáculo. 
Com uma dupla vitória nas 50 Clássicas, 
Domingos Silva foi naturalmente o vencedor 
do dia, fechando esta primeira ronda do ano na 
frente João Silva e Domingos Cabrita. Nas 50 cc 
Livres foi Luís Pereira quem seguiu a tendência 
de Domingos Silva e venceu também ambas as 
corridas realizadas, sendo seguido por Nelson 
Agostinho em ambos os duelos. 

Nas 85cc o pódio foi exatamente o mesmo 
em ambas as corridas. Fábio Costa foi o vencedor 
em ambos os confrontos e fechou ambos os 

duelos na frente de Rúben Ribeiro e Igor Amorim. 
Situação idêntica entre as nove meninas que 
competiram igualmente nesta classe, sorrindo à 
jovem espanhola Alba Lopez a vitória nas duas 
corridas. Ândria Sousa foi sempre segunda com 
o degrau mais baixo do pódio a ficar nas mãos 
de Fabiana Leandro. Nas 125cc Júnior (com seis 
pilotos) Pedro Rino foi o vencedor na frente 
de Miguel Coelho e Jude Elphick. Nas 250 cc 
estiveram apenas três pilotos com a vitória a ficar 
nas mãos de Alex Almeida.

A categoria mais recheada foi a MX2, com seis 
dezenas de pilotos a obrigarem à criação de dois 
grupos nos treinos para serem apurados os 40 
melhores. Na primeira corrida David Silva venceu 
na frente de Rodrigo Belchior e André Marques. 
David Silva repetiu o triunfo na segunda manga, 
subindo ao pódio na frente de Rodrigo Belchior 
e José Montero.

Em MX1 e na primeira corrida quem assumiu 
destaque foi Dércio Gouveia, ao liderar até 
bem perto do final. O piloto madeirense viu, no 
entanto, a vitória escapar nas derradeiras três 
voltas quando foi passado por Pedro Grosso, 

deixando Gouveia em segundo na frente 
de Henrique Rita. Este foi mesmo o líder no 
arranque da segunda corrida, mas logo depois 
da volta de abertura Pedro Grosso subiu de novo 
ao comando que não mais largou até a bandeira 
de xadrez ser mostrada ao piloto algarvio na 
frente de Rita e Nelson Cunha, sendo estes os 
três primeiros no somatório final.

As alterações de regulamento para este ano 
de 2019 permitem a participação de pilotos 
que terminaram nos primeiros lugares do 
campeonato nacional e com essa possibilidade 
foram 11 aqueles que estiveram no Juncal. Na 
primeira corrida foi André Sérgio quem esteve 
na frente durante as primeiras 11 voltas, mas 
já com o final a aproximar-se Paulo Alberto 
atacou o rival e foi mesmo ele a vencer perante 
o público de Porto de Mós. Jonathan Rodriguez 
foi o terceiro. Na corrida final Paulo Alberto 
assumiu o comando das operações logo na 
segunda volta, depois de passar Lars Risholm 
- que até ao final se afundou até ao 10º posto 
- Rodrigo Luz foi sempre o segundo e fechou a 
corrida na frente de Carlos Alberto. 

Após ter recebido a ronda de arranque do Nacional de Todo-o-Terreno 
2019, o Góis Moto Clube prepara-se para a receção aos pilotos e equipas do 
Campeonato Europeu de Enduro, que realiza entre os dias 5 e 7 de abril, na 
vila beirã, a sua primeira ronda do ano.

No regresso de uma competição de Enduro com selo internacional à 
região, o experiente Góis Moto Clube preparou 60 quilómetros de percurso, 
percorrido por três vezes em cada dia, num trajeto desenhado na zona norte 
do concelho de Góis e em parte da zona sul de Arganil, com as especiais 
cronometradas a localizarem-se no Crossódromo da Carvalhinha (CT), na 
localidade de Celavisa (ET) e na Quinta da Capela (ET). O centro nevrálgico 
da prova será a sede do Góis Moto Clube, situada no Parque do Baião, 
onde irão decorrer as verificações administrativas e técnicas e onde estará 
igualmente o 'paddock' e o parque fechado. 

Numa temporada composta por quatro provas (Portugal, Eslováquia, Letónia 
e Finlândia), são esperados na prova mais a sul do calendário pilotos oriundos de 
duas dezenas de países, aos quais se juntam os pilotos nacionais, participantes 
no Campeonato Nacional da especialidade, que terão a oportunidade de 
comparar o seu nível com os adversários de outros países na classe Open.

Arrancou o Regional Centro/Sul – MX Ribatejo

Europeu de Enduro começa em Góis

15 de setembro Cantanhede
6 de outubro Sandim – Gaia
1 de dezembro Castanheira de Pêra

CALENDÁRIO SPRINT ENDURO

Ao ser sexto na classificação 
final da quarta e penúltima 
prova do Campeonato do 
Mundo de Super Enduro, 
realizada na Papp Laszlo 
Sportarena em Budapeste, 
Hungria, Diogo Vieira  voltou 
a estar de forma sólida entre a 
elite da difícil especialidade que 
junta uma técnica de elevado 
nível à frieza do cronómetro e 
às lutas lado a lado nos sempre 

exigentes traçados desenhados 
para o efeito.

Depois de ter sido quarto 
classificado na Superpole, o 

piloto do Porto conseguiu 
depois dois sétimos lugares e, no 
fecho da noite, a quinta posição 
confirmou o bom momento que 
o Campeão Nacional da disciplina 
atravessa. Uma prestação que 
lhe vale a sexta posição no 
campeonato, com três pontos de 
vantagem sobre o sétimo, luta 
que terá como cenário de decisão 
a cidade espanhola de Bilbao no 
dia 6 de abril.

Diogo Vieira entre a Elite mundial
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A apresentação oficial do 21º Portugal de Lés-a-Lés revelou as novidades desta edição 
de 2019 que terá um percurso maioritariamente desenhado junto à costa.

Surpresas – e grandes! – na apresentação 
oficial do 21º Portugal de Lés-a-Lés, no dia em que 
foi desvendado o percurso que, de 9 a 12 de junho, 
vai ligar Felgueiras a Lagos. A cidade algarvia foi 
uma das novidades reveladas na cerimónia que 
decorreu na Figueira da Foz, que também acolherá 
o final de uma etapa, a primeira, com ligação desde 
Felgueiras. Num percurso quase integralmente 
desenhado junto ao oceano Atlântico, o maior 
momento de admiração foi o anúncio de Arruda 
dos Vinhos como ponto final da segunda etapa. 
Afastada da costa, é certo, mas verdadeira porta de 
entrada rumo à descoberta do estuário do Tejo na 
edição 2019 da grande aventura que, quando não 
andar junto ao mar, estará a descobrir rios e ribeiros, 
espelhando não só a missão de dar a conhecer os 
recantos mais discretos do País como a preocu-
pação ambiental da Comissão de Mototurismo da 

Federação de Motociclismo de Portugal.
Anfitrião da apresentação do mais costeiro Lés-

a-Lés de sempre, João Ataíde, presidente da Câmara 
Municipal da Figueira da Foz, não escondeu grande 
satisfação, “…tal como todos os figueirenses, em 
receber a grande caravana e mostrar o muito que 
a Figueira da Foz tem de interessante. E que é, real-
mente, muito!” Promessas de uma receção condi-
zente com a animação esperada no final da segunda 
etapa, no dia 10 de junho, o mesmo acontecendo no 
dia seguinte, em Arruda dos Vinhos. Vila que o pre-
sidente da autarquia, André Rijo, garantiu que “…vai 
crescer para acolher, com amizade e carinho, todo o 
enorme pelotão do Portugal de Lés-a-Lés”. Garantias 
sublinhadas por outras entidades diretamente en-
volvidas no evento, como a Câmara Municipal de 
Felgueiras e o moto clube Felroad, representado pelo 
seu presidente Luís Mendes, ou a Câmara Municipal 

de Esposende que, através do seu vereador do pe-
louro do Desporto, Rui Losa, desvendou que “…a 
receção em terras esposendenses será de molde a 
deixar todos os participantes com vontade de voltar 
para descobrir, ao pormenor, todas as maravilhas 
do concelho.” Numa cerimónia dinâmica e muito 
envolvente, presença notada dos patrocinadores 
e apoiantes do Portugal de Lés-a-Lés, da BMW à BP, 
passando pela Dunlop, Touratech, Agência Abreu 
e NEXX, com esta a proporcionar um momento de 
enorme expectativa, com o sorteio de um capacete 
modular, o NEXX Villitur, entre os muito presentes 
no salão do hotel figueirense.

Evento mototurístico que é o maior da Europa, 
com os 2.000 participantes a totalizarem cerca de 
2,5 milhões de quilómetros – sem contar com as 
deslocações para o local de partida e o regresso a 
casa! – e que tem grandes preocupações ambientais. 

SURPRESAS 
JUNTO AO MAR

21o
Portugal de Les-a-Les Texto e fotos: Gab. Imprensa Lés-a-Lés

Assim, depois do contributo para reflorestação das 
áreas ardidas em 2016 e 2017 com distribuição de 
árvores autóctones e forte campanha de sensibili-
zação efectuada em 2017 e 2018, a edição de 2019 
será palco da divulgação do Projeto Rios+. Iniciativa 
que aposta na chama de atenção das populações 
mas, sobretudo, das autarquias, proprietários e 
empresas locais para a preservação e requalificação 
das linhas de água.

A apresentação do 21º Lés-a-Lés, num domingo 
de fevereiro verdadeiramente primaveril, foi tam-
bém ocasião para garantir um lugar na heterogénea 
caravana, com as primeiras inscrições efectuadas 
logo após a apresentação no Grande Hotel da 
Figueira. Momento aproveitado por mais de meio 
milhar de motociclistas que, assim, garantiram o 
arranque para cada uma das etapas na dianteira do 
pelotão que, por questões de segurança e quali-

dade do evento, será limitado a 2000 mototuristas. 
Quanto aos restantes, houve que aguardar pela 
abertura das inscrições online, a 4 de março no 
site da FMP (www.fmp.pt) ou presencialmente 
na sede da Federação – Largo Vitorino Damásio 
3C Pavilhão 1, 1200-871 LISBOA – entre as 10 e 
as 17 horas de segunda a sexta-feira. Inscrições 
que estarão abertas até 26 de maio, com valor 
idêntico ao de 2018, de 200 euros incluindo já 
uma anuidade (25 €) do Cartão de Motociclista, 
indispensável para a participação, enquanto os 
sócios dos motoclubes federados pagarão 195 €. 
Já para aqueles que tiverem o cartão válido à data 
do evento o custo de inscrição é de 175 €. Cartão 
que, sublinhe-se, entre muitas outras vantagens, 
garante descontos em combustíveis e um seguro 
com diversos benefícios, feito bem à medida das 
necessidades específicas dos motociclistas.

De Felgueiras a Lagos, com paragens na 
Figueira da Foz e em Arruda dos Vinhos, 
quase sempre perto da costa
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Numa noite de consagração, os Campeões Nacionais de 2018 receberam os troféus que 
atestam as conquistas atingidas na passada temporada. Mas houve mais celebrações 
para animar esta noite de gala. 

A CLASSE DE 2018
Jorge Viegas (esq.) foi duplamente galardoado nesta noite, pela F.M.P. e pelo Governo da República. Ao centro, o 
Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo. À direita, foto de grupo dos Construtores

Gala dos Campeoes Texto:Gab. Imprensa F.M.P. Fotos: Luís Duarte

Uma vez mais foi o Salão Preto e Prata do Casino 
Estoril o cenário de eleição para homenagear os 
Campeões F.M.P. de 2018. Um a um, foram homena-
geados os vencedores dos 39 títulos nacionais em 
discussão em 9 distintas disciplinas, desde o Enduro 
à Velocidade, o mesmo se passando com as marcas 
vencedoras ao longo da temporada de 2018, ano em 
que se realizaram um total de 147 provas e foram emi-
tidas 1287 licenças desportivas, sendo o ano em que 
mais provas se realizaram e mais pilotos se federaram 
na Federação de Motociclismo de Portugal (FMP). 
Esta noite de gala que, por motivos de doença, 
não pode contar com a presença do Presidente da 
FMP, Manuel Marinheiro, foi igualmente marcada 
pela justa homenagem aos atletas que se desta-
caram nas suas participações internacionais: tanto 
individualmente como ao nível das seleções, que 
receberam as respetivas distinções e medalhas das 
mãos da responsável dos Jogos Santa Casa, principal 

patrocinador das nossas quatro Seleções Nacionais 
(Enduro, Motocross, Trial e Supermoto). Foi igual-
mente das mãos da Drª Maria da Cunha que António 
Lima recebeu, em representação do Motor Clube do 
Estoril, o prémio promovido pelos Jogos Santa Casa 
para o clube que mais dinamizou o motociclismo 
em 2018 pela organização de provas desportivas. 
Justamente homenageados foram igualmente os 
nossos “Top Riders”, os pilotos que participaram 
em provas de Campeonatos do Mundo: Tomás 
Alonso, Diogo Vieira, Paulo Gonçalves e Miguel 
Oliveira, bem como as individualidades e entidades 
que foram distinguidas pela Direção da FMP pelos 
seus atos em prol do motociclismo. Foi o caso de 
Anne da Câmara, a Administradora do Circuito do 
Estoril, que recebeu, tal como os Jogos Santa Casa, 
o Diploma de Mérito da FMP, seguindo-se depois 
a entrega do Colar de Mérito a Jorge Viegas, igual-
mente condecorado pela República Portuguesa 

Os Campeões Enduro 2018

Os Campeões Todo-o-Terreno 2018

Top Riders 2018 Seleção Nacional de Enduro Senior 2018

Os Campeões Rally Raid 2018
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Os Campeões Supermoto 2018

Supermoto das Nações 2018

Os Campeões Velocidade 2018

Trial das Nações Senhoras

Trial das Nações

com a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo. 
Pelo palco do Salão Preto e Prata passaram igual-
mente alguns dos atletas que engrandeceram o mo-
tociclismo português, como Rui Gonçalves, Hélder 
Rodrigues ou Paulo Gonçalves, pilotos com um vasto 
palmarés mundial nas suas disciplinas e que são 
exemplos para os mais jovens, alguns deles a recebe-
rem mesmo os seus troféus das mãos dos seus ídolos. 
Com esta Gala dos Campeões foi, em definitivo, colo-
cado um ponto final na temporada de 2018, a melhor 
de sempre no motociclismo português, que continua a 
crescer a nível interno e também ao nível da sua presença 
e representatividade além-fronteiras.

Medalha de Honra ao Mérito Desportivo
Eleito Presidente da Federação Internacional de 

Motociclismo no início do passado mês de dezembro, 
Jorge Viegas foi também condecorado pela República 
Portuguesa com a Medalha de Honra ao Mérito 
Desportivo. No decorrer da Gala dos Campeões da 
Federação de Motociclismo de Portugal, foi o Secretário de 
Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, quem 
entregou a medalha a Jorge Viegas, o primeiro português 
a atingir o topo da hierarquia do motociclismo mundial. 
Destinada a galardoar individualidades e coletividades 
nacionais ou estrangeiras pelos serviços prestados em 
prol do desporto nacional, prestigiando tanto este como o 
nome do País, esta distinção é outorgada pelo Governo de 
Portugal e, pela primeira vez, foi entregue a um dirigente 
desportivo, depois de ter igualmente homenageado os fei-
tos de atletas como Fernando Mamede ou Ticha Penicheiro. 
Minutos, antes Jorge Viegas tinha recebido igualmente 
o Colar de Mérito da FMP, a distinção maior da F.M.P., 
anteriormente apenas atribuída a Hélder Rodrigues e 
Paulo Gonçalves pelos seus títulos no Campeonato do 
Mundo de Ralis Cross Country.

Os Campeões Motocross 2018

Campeão de Trial 2018

Gala dos Campeoes
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Nacional de Enduro Nacional de Todo-o-Terreno

ARRANQUE 

A SUL

GÓIS ABRE A FESTA DO TT

No arranque da temporada 2019 do Campeonato Nacional de 
Enduro – CFL, foi Rui Gonçalves quem assinou em Vila Nova 
de Santo André a primeira vitória do ano.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2019 abriu no mesmo palco onde havia 
encerrado o anterior, com Góis a receber a caravana.

COM 205 PILOTOS EM PROVA, a ronda de aber-
tura do Campeonato Nacional de Enduro - CFL levou 
até Santo André, num percurso de 50 km com três 
especiais por volta, muita animação e um arranque 
perfeito para um campeonato que se prevê bastante 
discutido ao longo da época.

Quem assumiu o comando logo na primeira pas-
sagem pela Cross Test, a primeira das 12 especiais em 
agenda, foi Rui Gonçalves, liderança que perdeu na 
segunda especial do dia para Luís Oliveira mas voltou 
a recuperar no fecho da primeira volta, quando da 
passagem pela Enduro Test. O piloto de Vidago não 
mais perdeu o comando do pelotão absoluto e venceu 
em todas as passagens pelas CT e ET, num total de oito 
vitórias em especiais, deixando as quatro passagens 
pelas Extreme para Luís Oliveira, vencedor na primeira 
passagem, com as restantes três a ficarem nas mãos 
de Gonçalo Reis.

Num dia marcado pelo abandono prematuro 
de Diogo Ventura, logo na primeira passagem pela 
Extreme com problemas elétricos na sua moto, 
quando era segundo colocado, Rui Gonçalves ini-
ciou o ano da mesma forma que fechou a época de 
2018, com uma vitória, com quase 1m30 de vantagem 
sobre Gonçalo Reis, segundo na frente de Luis Oliveira 
que caiu na abertura da quarta volta, perdeu cerca 

de uma dezena de segundos e recuperou de quarto 
para terceiro na fase final por troca com João Vivas, 
o quarto. A fechar os cinco primeiros em termos 
absolutos terminou Sebastian Bühler. Rui Gonçalves 
(E2) e Gonçalo Reis(E1) venceram igualmente as suas 
classes neste primeiro duelo do ano.

André Martins venceu na Open com quase 90s de 
vantagem sobre Gerson Pinto; nos Verdes 1 venceu 
Frederico Rocha, Diogo Valença foi o melhor em Verdes 
2 e Nuno Gonçalves em Verdes 3. Nos Veteranos a 
primeira posição coube a André Afonso, entre os Super 
Veteranos o melhor foi Pedro Sarreira, Rita Vieira venceu 
nas Senhoras - numa ronda de abertura onde se notou 
a ausência de Bruna Antunes, ainda a recuperar de uma 
lesão num joelho - e onde Joana Gonçalves foi batida 
por pouco mais de 12s. Frederico Rocha foi o primeiro na 
Youth Cup e na Vintage foi Nelson Cabeça o mais rápido. 

Mini Enduro - Jetmar 2019
Com 18 quilómetros a cumprir em cada uma das 

voltas desenhadas para a abertura do campeonato, 
iniciou-se também em Vila Nova de Santo André a 
época 2019 do Campeonato Nacional Mini-Enduro 
Jetmar. Pela primeira vez o campeonato esteve na 
prova da costa vicentina, com a areia típica da região 
a ser igualmente uma estreia na categoria.

Com 45 pilotos divididos entre as quatro catego-
rias em competição e duas especiais a decidirem as 
primeiras classificações do ano, Miguel Coelho foi 
quem subiu ao degrau mais alto do pódio entre os 
pilotos mais velhos, os Juniores. Coelho fechou o dia 
com mais de um 1m17s de vantagem sobre Bernardo 
Freire, cabendo a Martim Botelho a terceira posição 
final neste primeiro de quatro duelos agendados 
para a temporada que agora se iniciou.

No pelotão dos Juvenis, com 13 pilotos em prova, 
foi Fábio Costa quem venceu com mais de um minuto 
e 11 de vantagem sobre Francisco Ferreira e quase 
dois minutos face a Afonso Froufe. Nos Infantis, o 
lote de pilotos mais representado, com 14 pilotos 
em competição, Tomás Santos hipotecou as suas 
possibilidades de vencer ao penalizar dois minutos na 
entrada de um controlo e fechou a prova no terceiro 
posto a 1m43s do vencedor, Afonso Rodrigues. Vasco 
Salgado foi o segundo a pouco mais de 35 segundos 
do primeiro. Na Enduro Cup esteve apenas um piloto 
em prova, David Barros.

Um arranque perfeito para as categorias mais jo-
vens do enduro nacional, mas nem por isso menos 
competitivas. Com mais três provas por realizar no 
campeonato, a próxima ronda leva os pilotos até aos 
trilhos da Figueira da Foz no final do mês de março.

SALVADOR VARGAS (KTM) nas duas rodas, 
Arnaldo Martins (Suzuki) nos Moto 4 e a dupla Vítor 
Santos / Gregório Pereira (Can-Am) entre os SSV 
foram os grandes vencedores do 26º Raide de 
Góis, a prova de abertura do Campeonato Nacional 
de TT 2019.

Depois de ter fechado a época de 2018, o clube 
com sede junto às margens do rio Ceira recebeu 
cerca de uma centena de pilotos para a abertura da 
nova época, delineando uma prova com dois dias 
de duração, no primeiro com um prólogo com 12 
km, e no derradeiro dia de competição com dupla 
passagem por uma especial com 97 km, para um 
total de 206 km cronometrados.

Com baixas de peso notadas na lista de inscritos 
das motos – os “dakarianos” António Maio, Mário 
Patrão, David Megre ou Sebastian Bühler foram 
ausências mais sentidas no pelotão -, a luta pelas 
primeiras posições não deixou, no entanto, de ser 
bastante animada. Nas duas rodas Salvador Vargas 
saltou para o comando do pelotão logo no final dos 
12 quilómetros do Prólogo realizado na tarde de 
sábado, liderando após o primeiro confronto face a 
Daniel Jordão e Bernardo Megre, sendo estes igual-

mente os comandantes nas classes TT3, TT2 e TT1 
respectivamente. Nos Moto 4 o Campeão Nacional 
Arnaldo Martins entrou ao ataque na defesa do seu 
título e subiu ao primeiro lugar, na frente de Filipe 
Martins e do regressado Luís Engeitado.

Com cerca de meia centena de pilotos no 
pelotão, o duelo pela vitória nos SSV teve em 
Mário Franco o seu primeiro comandante, lide-
rando igualmente em SSV1, na frente de Marco 
Pereira e do Campeão em título, João Monteiro. Em 
SSV2 a primeira posição era de António Ferreira. 
O segundo dia trouxe alterações, em especial na 
classificação dos SSV, onde menos de 16 segundos 
dividiram as duas primeiras posições. Vítor Santos 
e Gregório Pereira subiram ao degrau mais alto 
do pódio depois de João Dias e Emanuel Morais 
terem perdido a liderança na fase final da derra-
deira especial, ficando os terceiros classificados, 
Pedro Carvalho e André Guerreiro, no degrau mais 
baixo do pódio a pouco mais de 45 segundos. João 
Monteiro e Manuel Pereira foram os quartos com 
o ex-campeão nacional de TT automóvel, Pedro 
Grancha - com Tomás Neves a navegar - a ser o 
quinto na classificação final. José Manescas foi o 

melhor em SSV TT2.
Nas motos, Salvador Vargas assinou mesmo 

a sua primeira vitória na geral de uma prova do 
Campeonato Nacional, ele que conta no seu palma-
rés com um título em TT3. Daniel Jordão manteve 
o segundo posto na frente de Bernardo Megre, 
ficando o pódio exatamente igual ao primeiro dia, 
o mesmo se passando com as vitórias nas classes. 
Entre os Moto 4 Arnaldo Martins manteve igual-
mente a primeira posição, terminando na frente 
de Luís Engeitado e Luís Pimenta.

“É sempre bom vencer, ainda por cima quando é 
a minha primeira vitória na geral. Agora é continuar 
a trabalhar e pensar já na próxima”, comentou 
Salvador Vargas após a sua primeira vitória no 
TT nacional.

O Góis Moto Clube iniciou assim da melhor 
forma o seu ano desportivo, sendo esta a primeira 
organização desportiva de uma temporadaem 
que também o Enduro, o Trial e o Rally Raid estão 
na lista de eventos a organizar pelo clube beirão.

O Campeonato Nacional de TT regressa a 23 e 
24 de Março com a Baja TT do Pinhal, prova com 
organização a cargo da Escuderia de Castelo Branco.

Texto: Gab. Imprensa F.M.P. Texto e Fotos: Gab. Imprensa FMP

CALENDÁRIO MINI-ENDURO

30 de março Figueira da Foz
19 de abril Lousã
29 de junho Águeda
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Aqui fica, para mais tarde recordar, o registo da histórica primeira corrida de sempre de 
Miguel Oliveira na classe rainha do Mundial de Velocidade, o MotoGP.

O Grande Prémio do Qatar, que marcou como 
habitualmente o arranque do Campeonato do 
Mundo de Velocidade, teve este ano um atrativo 
muito especial e marcante, não só para o motoci-
clismo português, como para o desporto nacional 
no seu todo: Miguel Oliveira fez a sua estreia como 
piloto a tempo inteiro na categoria rainha do nosso 
desporto: o MotoGP.

Em 1998 Felisberto Teixeira alinhou como piloto 
“Wild Card” para o Grande Prémio de Espanha, em 
Jerez de la Frontera, com uma Honda NSR500 V2. 
Foi a estreia de um português na cilindrada máxima 
do Mundial – então as 500 cc – mas num registo 
totalmente diverso daquele em que se estreia agora 
Miguel Oliveira, até porque a entrada do #88 para a 

elite do motociclismo se dá como sequência lógica 
de uma carreira desportiva internacional ao mais alto 
nível, coroada com vice-campeonatos na categorias 
de Moto3 e Moto2 e 12 triunfos em Grandes Prémios.

Nestas páginas pretende-se apenas assinalar 
esta histórica estreia em MotoGP, numa corrida 
sob os holofotes de Losail em que o português 
teve de sair do fim da grelha, fez uma recuperação 
fulgurante e rodou até 7 voltas do fim da corrida 
bem dentro dos lugares pontuáveis, no 13º lugar 
(na sua maioria como melhor piloto KTM), até o 
pneu traseiro ter determinado a descida de quatro 
posições – terminou em 17º lugar, a mesma posição 
que deteve na qualificação.

“Foi uma corrida bastante interessante, o motor 

foi abaixo na grelha, por isso tive de regressar ao pit 
lane, voltar a ligar o moto e partir da última posição, 
mas de qualquer modo isto não afetou de todo a 
nossa corrida. Fiz um bom arranque, uma boa pri-
meira volta, e depois estive a tentar manter-me num 
pequeno grupo com Aleix Espargaró e Taka Nakagami. 
Mas, quando faltavam sete ou oito voltas, senti uma 
grande quebra no pneu traseiro, a escorregar muito 
e com muitas vibrações. Obviamente, não pude fazer 
muito. Estou desapontado, porque sei que podia ter 
terminado nos pontos se isto não tivesse acontecido. 
Foi bastante difícil gerir isto mas, de qualquer modo, 
estou contente por ter terminado a corrida, diverti-me 
muito e consegui alguma boa informação. Assim, 
vamos em frente para a próxima ronda”.

PARA A POSTERIDADE!

MotoGP Texto: Moto Portugal Fotos: KTM / Gold&Goose

Grande Prémio do Qatar 
em Losail: momentos que 
ficarão para a história 
do motociclismo luso, 
registando a estreia oficial 
de Miguel Oliveira em 
MotoGP
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Resultados Desportivos

Dakar 2019 - Peru
TT extra campeonato

MOTOS
17º  Joaquim Rodrigues (Hero)
20º  Sebastian Bühler (KTM)
29º  Fausto Mota (Husqvarna)
69º  Miguel Caetano (KTM)

SSV
7º  M. Jordão / L. Roldan (Can-Am)
11º  R. Porém / J. Monteiro (Can-Am)
18º  P. Mello Breyner / J. Godoy (Yamaha)

Campeonato Mundial de Super Enduro
2ª prova – Alemanha / Riesa

PRESTIGE
10º/10º/9º Diogo Vieira (Yamaha)

3ª prova – Espanha / Madrid
PRESTIGE
4º/4º/8º  Diogo Vieira (Yamaha)

4ª prova – Hungria / Budapeste
PRESTIGE
7º/7º/5º  Diogo Vieira (Yamaha)

 Campeonato Nacional de Enduro
1ª prova – V.N. de Stº André

ELITE
1º  Rui Gonçalves (Yamaha) 1º E2
2º  Gonçalo Reis (Gas Gas) 1º E1
3º  Luís Oliveira (KTM) 2º E2
4º  João Vivas (KTM) 2º E1
5º  Sebastian Bühler (Yamaha) 3º E2
6º  Diogo Vieira (Yamaha) 3º E1
7º  João Lourenço (Beta) 4º E2
8º  Tomás Clemente (KTM) 4º E1
9º  Renato Silva (Honda) 5º E1
10º  Manuel Teixeira (Beta) 6º E1
11º  Fernando Ferreira (Sherco) 5º E2

OPEN
1º  André Martins (Yamaha)
2º  Gerson Pinto (Yamaha)
3º  João Moura (Sherco)
4º  Rodrigo Belchior (KTM)
5º  Ricardo Wilson (Gas Gas)
6º  Nuno Cação (Beta)
7º  Diogo Parente (TM) 
8º  Pedro Oliveira (Honda)
9º  Bernardo Megre (Husqvarna)
10º  João Hortega (Honda)
11º  Marco Correia (Sherco)
12º  Nuno Freitas (KTM)
13º  João P. Campos (Honda)
14º  António Acabado (Gas Gas)

VERDES
1º  Frederico Rocha (Husqvarna) V1
2º  Nuno Gonçalves (Sherco) V3
3º  Diogo Valença (Sherco) V2
4º  Gil Carmo (Honda) V1
5º  João Rafael (Husqvarna) V1

6º  Fábio Magalhães (Yamaha) V1
7º  Diogo Nogueira (Husqvarna) V2
8º  Saúl Pereira (Husqvarna) V3
9º  Tiago Rei (KTM) V3
10º Nuno Coimbra (TM) V2
11º Rui Fernandes (Sherco) V1
12º Stefan Pinheiro (TM) V1
13º  Sérgio Inês (Husqvarna) V3
14º  Luís Rocha (Husqvarna) V1
15º  Tiago Rodrigues (Beta) V2

VETERANOS
1º  André Afonso (Sherco)
2º  Cláudio Belchior (KTM)
3º  Carlos Pedrosa (Yamaha)
4º  Gonçalo Gomes (KTM)
5º  Filipe Abreu (KTM)
6º  Hélder Ribeiro (KTM)
7º  Leonel Mendes (Sherco)
8º  Pedro Rodrigues (Beta)
9º  Oscar Teixeira (Beta)
10º  João Moreira (Husqvarna)
11º  Celso Moreira (KTM)
12º  Nelson Reis (KTM)
13º  José Bastos (Husqvarna)
14º  Jorge Araújo (KTM)
15º  João P. Santos (TM)

SUPER VETERANOS
1º  Pedro Sarreira (Yamaha)
2º  Alcides Calçada (Honda)
3º  Paulo Miranda (Husqvarna)
4º  António Carmo (TM) 
5º  Cristovão Teixeira (Husqvarna)
6º  Francisco Costa (Sherco)
7º  Ulisses Rossa (Beta)
8º  Alberto Oliveira (Beta)
9º  Eduardo Neves (Beta)
10º  Juan Caballero (KTM)
11º  Peter Lackner (KTM)
12º  José Gonzalez (Gas Gas)
13º  Ilídio Jesus (Beta)

YOUTH CUP
1º  Frederico Rocha (Husqvarna)
2º  Rui Fernandes (Sherco)
3º  Gonçalo Salgado (KTM)
4º  Miguel Moura (Yamaha)
5º  Bernardo Vots (TM)
6º  João P. Silva (KTM)
7º  Mateus Cêpa (Husqvarna)

ENDURO CUP
1º  David Barros (Beta)

SENHORAS
1º  Rita Vieira (Yamaha)
2º  Joana Gonçalves (Husqvarna)

CLÁSSICAS
1º  Nelson Cabeça (Yamaha)
2º  Pedro Flores (Yamaha)
3º  Diogo Moura (Husqvarna)

INFANTIS
1º  Afonso Rodrigues (Yamaha)
2º  Vasco Salgado (Yamaha)
3º  Tomás Santos (KTM)
4º  Duarte Filipe (KTM)
5º  Francisca Duarte (Honda)
6º  Simão Caetano (KTM)
7º  Rafael Leonardo (KTM)
8º  Martim Costa (Yamaha)
9º  Martim M. Reis (KTM)
10º  João Fernandes (KTM)
11º  Filipe Saúde (KTM)
12º  Inês Madanços (Husqvarna)

13º  Manuel Penaguião (KTM)
14º  Guilherme Alves (Yamaha)
10º  Francisca Duarte (Honda)

JUVENIS
1º  Fábio Costa (KTM)
2º  Francisco Ferreira (Honda)
3º  Afonso Froufe (Yamaha)
4º  Vasco Severino (Honda)
5º  Filipe Salgado (KTM)
6º  Salvador Sampaio (KTM)
7º  Afonso Cruz (Husqvarna)
8º  Lourenço Lebre (Yamaha)
9º  Tomás Rodrigues (Yamaha)
10º  José R. Pais (Yamaha)
11º  Martinho Vilaça (Yamaha)
12º  Vasco Areia (Yamaha)
13º  Ricardo Gomes (Aprilia)

JUNIORES
1º  Miguel Coelho (KTM)
2º  Bernardo Freire (Yamaha)
3º  Martim Botelho (KTM)
4º  Gonçalo Figueiredo (Beta)
5º  André reis (KTM)
6º  Francisco Vicente (Yamaha)
7º  Xavier Albino (Yamaha)
8º  Pedro Siva (Suzuki)
9º  Afonso Amorim (Yamaha)
10º  Miguel Saraiva (KTM)

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
1ª prova – Raide TT de Góis

MOTOS
1º  Salvador Vargas (KTM) TT3/Jr.
2º  Daniel Jordão (Yamaha) TT2
3º  Bernardo Megre (Husqvarna) TT1
4º  Arcélio Couto (Honda) TT2
5º  Domingos Santos (AJP) TT3
6º  Tiago Santos (Yamaha) TT1
7º  Jorge Brandão (KTM) TT2
8º  Luís Albuquerque (Yamaha) TT2
9º  Paulo Cardoso (KTM) TT3
10º  Pedro Duarte (Honda) TT1
11º  Diogo Pais (Yamaha) TT1/Promo.
12º  Armindo Neves (SWM) TT2/Vet.
13º  Bruno Casquinha (KTM) TT2
14º  Elias Rodrigues (Yamaha) TT2
15º  Rui Cebola (Husqvarna) TT1

QUADS
1º  Arnaldo Martins (Suzuki)
2º  Luís Engeitado (Yamaha)
3º  Luís Pimenta (n.d.)
4º  Filipe Martins (Suzuki)
5º  Henrique Nogueira (Suzuki)
6º  Jairo Alves (Yamaha)

SSV
1º  V. Santos /G. Pereira (Can-Am) TT1/Vet.
2º  João Dias / E. Morais (Can-Am) TT1
3º  Pedro Carvalho /A. Guerreiro (Can-Am) TT1
4º  João Monteiro / M. Pereira (Can-Am) TT1
5º  Pedro Grancha / T. Neves (Can-Am) TT1/Vet.
6º  Pedro S. Mendes (Can-Am) TT1
7º  Nuno Fontes / J. Pires (Can-Am) TT1/Vet.
8º  Filipe Cameirinha / N. Cavaco (Can-Am) TT1
9º  Gonçalo Guerreiro (Can-Am) TT1/Jr.
10º  David Rodrigues /V. Melo (Can-Am) TT1
11º  Avelino Luís / D. Carmo (Can-Am) TT1/Vet.
12º  Aristides Mafra Jr. (Can-Am) TT1
13º  José Garcia / T. Garcia (Can-Am) TT1/Vet.
14º  José Manescas /P. Manescas (Yamaha) TT2
15º  Eric Steichen (Yamaha) TT2/Vet.

Jan./Fev.
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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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