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Os primeiros pontos 
portugueses em MotoGP!

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
O crescimento do motociclismo 
nacional tem sido transversal 
às diversas modalidades cujas 
competições se disputam 
sob a alçada da Federação de 
Motociclismo de Portugal mas, 
neste início de temporada de 
2019, trazemos à capa da presente 
edição da Moto Portugal o 
Enduro, cujo arranque de época 
tem sido notável, num ano que 
muito vai exigir a todos quantos 
trabalham e se esforçam para o 
crescimento e sustentabilidade 
desta modalidade – um esforço 
que assenta geralmente e de 
forma quase exclusiva num 
grande amor à camisola e paixão 
pelo Enduro.
Este ano, para além de uma ronda 
do Campeonato do Mundo e de 
outra do Europeu da disciplina, 
Portugal vai acolher ainda, 
pela terceira vez na história 
centenária desta competição, os 
International Six Days Enduro. 
Quanto aos campeonatos 
nacionais, chegámos ao final 
de março com as três primeiras 
rondas disputadas e listas de 
inscritos nunca inferiores às duas 
centenas de inscritos. Na Figueira 
da Foz, chegámos mesmo aos 
264 pilotos, a que se juntam 
três dezenas e meia de jovens 
esperanças do Mini Enduro, cujas 
categorias contam este ano com o 
estatuto de Campeonato.
Mais uma aposta ganha e a 
certeza de que o futuro e o 
crescimento sustentado da 
modalidade estão assegurados.
É caso para terminar, tal como 
faz nos seus textos o presidente 
da Comissão de Enduro da FMP 
Pedro Mariano, com um grande 
“VIVA O ENDURO!”

O domingo começou logo por prometer em 
Termas de Rio Hondo, com o piloto português da 
equipa Red Bull KTM Tech3 a terminar a sessão 
de Warm-up na 9ª posição, à frente de todas as 
restantes motos KTM.

Arrancando na 5ª fila, com o 14º tempo da 
qualificação, o piloto almadense perdeu um par de 
posições no início da corrida, as quais rapidamente 
recuperou, realizando uma corrida estável e 
consistente, recompensada com o 11º posto final, 
sendo ainda o melhor rookie e o segundo melhor 
piloto KTM.

“Estou muito contente com esta corrida. Ficar 
nos pontos era o nosso objetivo e isso deixa-me 
muito contente a mim e à equipa. Fizemos uma boa 

corrida, com um bom ritmo. No final esforcei-me para 
ultrapassar os irmãos Espargaró, contudo o tempo 
que realizava em reta não me permitiu fazê-lo, pois 
precisava de forçar muito a travagem para realizar 
uma ultrapassagem e isso era bastante complicado. 
Estou muito contente com a minha evolução, no geral, 
e com a moto. Sinto que estamos num bom caminho, 
pois ficámos apenas a uma décima da melhor KTM 
e isso deixa-nos muito motivados para continuar a 
trabalhar no melhor caminho. Está a ser um trabalho 
árduo, mas estamos a conseguir retirar o partido 
máximo da moto e isso deixa-nos muito felizes”.

Miguel Oliveira fez assim história, ao ser o primeiro 
piloto português a arrecadar pontos na categoria 
rainha do MotoGP.
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Miguel Oliveira escreveu mais uma página histórica na 
Argentina, ao tornar-se no primeiro português a pontuar 
na categoria rainha do Mundial.
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Testes do CNV no Estoril

Reis vence na Alemanha

Dando continuidade a sua sólida e 
bem sucedida parceria, a Federação de 
Motociclismo de Portugal e a Dunlop 
renovaram a sua ligação por um novo 
período de três anos, até 2021. Um acordo 
que tem maior visibilidade no CNV, onde 
a Dunlop é a marca de pneus utilizada 
nas categorias Superbike, Superstock 
600, Troféu ENI/TLC, Copa Motoval e, 
agora, também na concorrida e cada vez 
mais popular ZCup. A estas competições 
junta-se igualmente a ligação às duas 
versões do Portugal Lés-a-Lés (estrada e 
fora-de-estrada), o mesmo se passando 
com o Troféu de Moto-Ralis

Dunlop e FMP 
prolongam ligação

Velocidade 2020 começou no SAKI
O Kartódromo de Santo André (SAKI) foi 

o palco escolhido para o arranque da terceira 
edição do Troféu Velocidade 2020, iniciativa 
da Federação de Motociclismo de Portugal 
em parceria com o Motor Clube do Estoril e a 
Motoval que visa encontrar e proporcionar o 
início á competição a jovens pilotos.

A receção foi calorosa - como sempre, neste 
espaço que acolhe o projeto desde o início - e foi 
com natural entusiasmo que o pilotos entraram 
em pista para a primeira corrida do ano.

Com duas mangas reservadas a cada classe, 
foi Pedro Matos quem venceu ambas as 

corridas da Classe 1, reservada aos pilotos mais 
jovens e onde se utilizam as IMR ou Malcor 
com 90cc de capacidade. Em ambas as corridas 
- onde estiveram presentes 12 pilotos - Pedro 
Matos cumpriu um total de 18 voltas ao traçado 
com pouco mais de 1000 metros para bater 
Henrique Morais. André Tomé foi o terceiro 
na primeira corrida, e, na manga seguinte, foi 
Henrique Cabá que fechou o pódio.

Na Classe 2 Manuel Fonseca e Afonso 
Fernandes alternaram nos dois primeiros 
lugares, sempre com Rodrigo Martins no lugar 
mais baixo do pódio.

Antes do arranque oficial do Campeonato Nacional de 
Velocidade 2019, agendado para o Circuito do Estoril nos próximos 
dias 4 e 5 de maio, todos os pilotos e equipas que participam nos 
diversos campeonatos e troféus irão cumprir um dia de testes a 27 
de abril. 
Esta jornada de testes servirá de derradeira preparação com vista 
ao arranque do campeonato e está reservada em exclusivo aos 
participantes no CNV. Não será um track day, e apenas os pilotos 
detentores de licença desportiva válida para a modalidade poderão 
participar na iniciativa promovida conjuntamente pela FMP, Circuito 
do Estoril e MCE. 
Entre as 9h00 e as 18h00 a pista estará por conta dos pilotos do CNV 
2019, sendo que a jornada terá um custo de 50 € por piloto, devendo 
as inscrições serem feitas diretamente para a FMP (fmp@fmp.pt) ou 
para o Motor Clube do Estoril (geral@mcestoril.pt).

O Mundial de Enduro arrancou em Dahlen, na Alemanha, com cinco pilotos 
portugueses em prova que enfrentaram um percurso exigente, com zonas 
marcadas por muita lama e 85 km a cumprir três vezes para as classes GP e duas 
para as Open.

Com maior amplitude de possibilidade de participação, destacando-se a nova 
classe Enduro Open Cup, dividida em três categorias (2T, 4T e Seniores), esta 
nova era do enduro mundial contou com 162 pilotos. Apenas Diogo Ventura 
esteve entre o pelotão da caravana que discute as classificações maiores do 
campeonato, mas no dia inaugural o piloto da Red Moto não teve a sorte do seu 
lado e abandonou ainda na primeira volta da prova, cumprindo apenas duas 
especiais. No dia seguinte foi 11º da sua classe, a E2. Tomás Clemente foi o 14º na 
Youth Cup entre os 23 pilotos presentes, mas nas novas categorias Enduro Open, 
os portugueses deram nas vistas e conquistaram fantásticos resultados.

Na categoria 2T Gonçalo Reis foi claramente o dominador ao vencer sete das 
oito especiais realizadas e fechando o 1º dia com uma saborosa vitória. No dia 
seguinte prometia-se uma repetição do feito, mas o piloto não sabia de uma 
alteração de tempos no 2º controlo, e, seguindo sempre os tempos de que 
dispunha, penalizaria dois minutos por avanço, descendo para o 5º posto do dia.

Também Luís Oliveira esteve em grande nível nas 4T, com um 3º e 4º postos, 
enquanto Fernando Ferreira foi 5º classificado na classe Sénior em ambos os dias.
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FMP envolvida em 
campanha de prevenção

"Duas ou quatro rodas, há 
espaço para todos", foi o lema 
da campanha de prevenção 
rodoviária promovida pela 
Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária (ANSR), a 
Polícia de Segurança Pública (PSP) 
e a Guarda Nacional Republicana 
(GNR), uma ação que contou com 
a cooperação da Federação de 
Motociclismo de Portugal.

Na componente de 
sensibilização foram produzidos 
folhetos distribuídos ao público-
alvo pela GNR e pela PSP. Esses 
materiais estiveram também 
disponíveis nas instalações 
do IMT, em 136 moto clubes 
– parceria com a FMP – e em 
cerca de 250 concessionários de 
veículos de duas rodas a motor, 
numa parceria com a Associação 
Automóvel de Portugal.

Com o objetivo de maximizar 

a eficácia na transmissão da 
mensagem, foram utilizados 
vários suportes de divulgação 
- TV, imprensa escrita 
especializada, generalista, 
regional e digital.

Durante uma semana a GNR 
e a PSP reforçaram ainda as 
respetivas ações de fiscalização, 
de norte a sul do país, numa 
atitude proativa e dissuasora da 
sinistralidade rodoviária, através 
da intensificação das ações de 
fiscalização de trânsito, visando a 
coexistência e partilha da via, de 
forma segura e responsável, entre 
automóveis e motociclos.  

De acordo com as boas 
práticas da segurança rodoviária 
da Comissão Europeia, as 
ações de fiscalização foram 
acompanhadas por uma 
campanha de sensibilização 
sobre comportamentos de risco.

Uma vez mais as “3 Horas do Estoril”, 
prova de Resistência extracampeonato, 
assinalou o arranque da ação em termos 
de Velocidade nacional, com um total de 
19 equipas presentes.

Em tarde de temperaturas primaveris 
o Circuito do Estoril revelou-se perfeito 
para a primeira corrida do ano, e no final 
dos 180 minutos foi a equipa autora da 
'pole', com Mário Alves, Eusébio Nogueira, 
António Geirinhas e Ruben Nogueira 
(Yamaha), quem assegurou a vitória com 
um total de 93 voltas ao traçado, batendo 
a formação de Loulé, liderada por Nelson 
Rosa, que cruzaram a linha de meta a 
pouco mais de 32 segundos e deixando 
a mais de uma volta aqueles que foram 
os terceiros classificados e melhores 
das 'naked', a equipa ACP Seguros / FMB 
Racing.  
Nota de destaque para a volta mais rápida 
em corrida assinada por Pedro Nuno, que 
fez a sua melhor passagem em 1m45,535s, 
numa clara demonstração que quer 
regressar com toda a sua rapidez às pistas, 
um regresso mais que saudado pelos 
colegas de pista e todos os seguidores do 
CNV.

3 Horas do Estoril

Segundo duelo no MX Ribatejo
Após o positivo arranque no Juncal, 

o Regional MX Ribatejo esteve em Póvoa 
de São Miguel, a cerca de duas dezenas de 
quilómetros da Barragem do Alqueva, bem 
como os pilotos Infantis A, que realizaram na 
pista alentejana a sua primeira prova do ano. 
Lado a lado com os mais pequenos estiveram 
igualmente os Infantis B, tal como as habituais 
classes 50, 85, 125, 250, MX2 e MX1.

Num dia marcado por forte adesão de pilotos 
(num total de 114) as corridas revelaram-se bem 
animadas, para satisfação do público presente. 
O vencedor em Infantis A foi Leonardo Gaio, que 
ganhou ambas as mangas sempre na frente de 
Rodrigo Mateus e Inês Madanços. No Infantis B 
Tomás Santos seguiu a inspiração de Leonardo 
Gaio e voou para a vitória em ambas as corridas, 
recebendo a bandeira de xadrez sempre na 

frente de Bernardo Pinto e Bernardo Santos. 
Entre o pelotão das 50 cc o vencedor nas Livre 
foi Luís Pereira e Domingos Cabrita nas Clássicas, 
eles que foram igualmente os dois primeiros 
na geral (Open) com o homem das Livre a ser o 
primeiro. As 85cc foram mais uma vez sinónimo 
de boas corridas, com Martim Espinho a vencer 
ambas as mangas na frente de Rúben Ribeiro 
e Martim Maria. Nas Senhoras foi Alba Lopez 
a vencedora face a Mariana Pereira e Fabiana 
Leandro. As 125 Júnior foram ganhas por Miguel 
Coelho e as 250 Júnior por Cláudio Fernandes.

AS MX2 encheram a grelha com 40 pilotos 
e, no final de duas animadas corridas, foi Fábio 
Guerreiro o vencedor, ele que dividiu as vitórias 
com André Marques, o vencedor na primeira. Em 
MX1 André Santos ganhou ambas as mangas face 
a Pedro Grosso e Henrique Rita. 



Foram mais de uma centena os pilotos 
que marcaram presença na primeira ronda do 
Regional de Motocross PentaControl, que teve 
lugar no traçado do Complexo Voltas e Rodas 
em Lustosa, perto de Lousada.

A prova contou igualmente para o início 
da nova temporada de Infantis B, classe 
que contou com 14 pilotos em pista. Tomás 
Santos foi o vencedor em ambas as mangas, 
secundado por Rodrigo Barros na 1ª manga e 
Bernardo Pinto na 2ª corrida. 

Na Promoção, com 36 pilotos em pista, os 
três primeiros repetiram as posições em 
ambas as mangas, com Aleixo Ares no degrau 
mais alto do pódio na frente de Rui Seixas e 

Nuno Santinho. Entre os pilotos da Elite, 18 
no total, foi o regressado Daniel Pinto quem 
venceu as três corridas realizadas, fechando 
o somatório do dia na frente de Firmino 
Salazar e João Barcelos. No pelotão estiveram 
igualmente os pilotos Pro, com Carlos Alberto 
a ser o vencedor na frente de Luís Salustiano.

Alinharam ainda as Pitbikes, com 18 pilotos 
divididos por diversas classes. Na Promoção 
venceu o aguedense Leandro Rodrigues, entre 
as Senhoras foi Rute Moura quem venceu e nos 
Veteranos a vitória ficou nas mãos de Nelson 
Ferreira. Na Open foi Márcio Ferreira quem 
venceu ambas as mangas e a classificação final, 
batendo Dinis Teixeira e Carlos Silva.

Regional de Motocross PentaControl

Depois de Góis, o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno prosseguiu 
com a Baja TT do Pinhal, assinalada por uma estreia que foi a vitória de 
Daniel Jordão. Esta foi a primeira vez que o piloto da Figueira da Foz venceu 
a classificação absoluta de uma prova pontuável para a competição maior 
da modalidade em Portugal. Roberto Borrego nos Quads e Pedro Santinho 
Mendes entre os SSV venceram igualmente nas suas classes, estes já 
conhecedores do sabor da vitória no TT luso.

Esta ronda, que foi também a segunda pontuável para a Taça do Mundo 
de Bajas, ficou marcada pela exigência dos troços sinuosos desenhados pela 
Escuderia Castelo Branco na região do Pinhal Interior. Entre a Sertã, Proença-
a-Nova e Vila Velha de Ródão, os concorrentes tiveram de percorrer pistas 
muito técnicas, como comprovam as médias de velocidade de 60,09 km/h nas 
motos, 61,75 km/h nos Moto 4 e 60,68 km/h nos SSV.

A vitória de Daniel Jordão foi bem mais difícil e sofrida do que inicialmente 
previsto. O piloto não evitou um acidente durante o último sector seletivo e foi 
a muito custo que conseguiu, não só, chegar ao fim, como na primeira posição 
da classificação absoluta, batendo Bernardo Megre e Salvador Vargas.

Entre os Moto 4, Roberto Borrego começou por ser o mais rápido no 
prólogo e voltou a ficar no topo da tabela no primeiro sector seletivo, com 
uma vantagem superior a 2m30 sobre o campeão em título, Arnaldo Martins. 
Com a desistência do seu principal adversário, Borrego viu a sua vida mais 
facilitada e em SS2 limitou-se a gerir a liderança face a Luís Engeitado.

Finalmente, nos SSV Pedro Santinho Mendes, neto do antigo campeão 
nacional de TT, Santinho Mendes, está a seguir as pisadas da família. O jovem 
piloto foi o mais forte nos SSV e conquistou a vitória com uma vantagem de 
3m59,8s sobre Aristides Júnior, que ficou em segundo. Vítor Santos foi terceiro, 
a quase cinco minutos do vencedor.

Baja TT do Pinhal

Foi com uma magnífica 
organização da Padela Natural 
em parceria com Talentos 
Objetivos e a FMP que se deu 
início ao Campeonato Nacional 
de Trial 2019, cabendo ao Monte 
da Padela, perto de Viana do 
Castelo, a receção as arranque 
da nova temporada.

Em dia de chuva matinal, 
35 pilotos apresentaram-se 
nas diversas classes em 
competição para superar as 8 
zonas de obstáculos em cada 
uma das 4 voltas da prova, 
delineadas maioritariamente 
sobre a rocha granítica da 
região. Com vários estreantes 
nas diversas classes, pilotos e 

público desfrutaram de uma 
tarde soalheira de excelente 
Trial. Os mais pequenos 
disputaram animados as suas 
zonas, cabendo a vitória a Matias 
Mesquita, secundado pelos 
estreantes Francisco Schreck e 
Inês Maçãs. 

Nos Iniciados, Madalena 
Moreira levou a melhor sobre 
a estreante Mariana Almeida, 
enquanto na Promoção a vitória 
ficou nas mãos de João Silva. Nos 
Consagrados, vitória para Rita 
Vieira, batendo Mariana Afonso 
e Paulo Ballas, este a estrear-se 
na classe. Finalmente, em Elite, 
Diogo Vieira venceu na frente de 
Javier Piñero e Leandro Castro.

Monte da Padela 
recebeu o Trial
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A temporada 2019 do Campeonato Nacional de Motocross – Jogos Santa Casa teve início 
com duas rondas no Ribatejo, nos traçados da Moçarria e do Granho.

Com algumas ausências entre os pilotos de 
topo, nomeadamente as dos Campeões Nacionais 
em título de Motocross e Supercross, respetiva-
mente Luís Correia e Hugo Basaúla, não foi por 
isso que o Campeonato Nacional de Motocross 
deixou de ter um “pontapé de saída” bem ani-
mado, com a ronda inaugural marcada para o 
Crossódromo da Carneira na localidade ribate-
jana da Moçarria, a terra natal de Luís Correia. Foi 
a 17ª vez no historial de competições da F.M.P. 
que o campeonato maior do Motocross luso es-
teve neste traçado, numa ronda onde foi nota de 
destaque a presença de Rui Gonçalves, o Vice-
Campeão do Mundo de MX2 em 2009, agora de 
“coração dividido” entre o Enduro e o Motocross, 
pelo menos no que diz respeito à competição. 
Na prova a cargo do Moçarria Aventura Clube 
foram 82 os pilotos que dividiram as trajetó-
rias dos 1500 metros da pista, repartidos pelas 
três categorias do programa e respetivas sub-
classes, animando uma tarde soalheira que, 
com a primavera quase a chegar, aqueceu um 
pouco mais este arranque de campeonato. 
Depois de mais de dois anos sem vencer no cam-
peonato - e depois de uma longa recuperação 
devido a uma lesão - Sandro Peixe foi quem subiu 
ao degrau mais alto do pódio entre o pelotão das 
MX1 e também na Elite - a derradeira corrida do 

dia, no final de um novo esquema de provas onde 
cada uma das classes realiza duas mangas, antes 
de um derradeiro confronto com os melhores de 
ambas na Elite.

O piloto da Glória do Ribatejo liderou todas as 
voltas da manga inaugural de MX1, com Rui Gonçalves 
a assegurar o 2º posto na frente de Luís Oliveira. Já na 
2ª manga de MX1 foi Rui Gonçalves quem liderou até 
à 10ª volta, quando ficou sem gasolina na sua moto 
e desceu na classificação de forma irrecuperável 
deixando o caminho aberto a um pódio composto 
por Peixe, Oliveira e Carlos Alberto.

Na Elite - a corrida que fechou o programa - Sandro 
Peixe voltou a vencer após liderar todas as voltas, 
terminando na frente de Rui Gonçalves e Luís Oliveira. 
Nos 4º e 5º postos, Diogo Graça e Luís Outeiro foram 
os melhores pilotos de MX2 nesta corrida.

Nas mangas de MX2, com um pelotão de 39 mo-
tos em pista nos treinos livres, foi Diogo Graça quem 
venceu a corrida de abertura, batendo Ricardo Freire 
e Luís Outeiro, o Campeão em título desta classe. 
Na 2ª manga Graça voltou a vencer após uma boa 
luta com Outeiro, que foi segundo na frente de 
Ricardo Silva. Tomás Clemente ganhou nas 2T e 
Outeiro foi o melhor entre os Juniores.

Finalmente, no Campeonato de Iniciados, com 
18 pilotos em prova, venceu Fábio Costa na frente 
de Afonso Gomes e Daniel Garcia. Costa ganhou 

ambas as mangas e assumiu o comando do cam-
peonato nacional.

O Nacional de Motocross – Jogos Santa Casa 
permaneceu no Ribatejo para a segunda jornada, 
no traçado do Granho, contando com 65 pilotos 
em pista divididos pelas três classes (Iniciados, MX1 
e MX2). Foi uma jornada recheada de excelentes 
momentos que culminaram com a vitória de Luís 
Outeiro na manga Elite, com o jovem piloto de 
Torres Novas a tornar-se no mais jovem de sempre 
a vencer uma corrida Elite em Portugal. Notadas 
foram as ausências de Rui Gonçalves e Luís Oliveira, 
que estiveram entre os protagonistas da ronda de 
abertura na Moçarria, mas nem por isso as corridas 
foram menos animadas.

Na manga Elite, reservada aos melhores de MX1 e 
MX2, quem assumiu a liança na fase inicial foi Daniel 
Pinto, mas na quarta passagem era já Diogo Graça 
quem liderava. Luís Outeiro passava igualmente 
para a frente de Pinto e, lado a lado com Diogo Graça, 
assinaram um duelo pleno de intensidade ao longo 
de toda a corrida, com várias trocas de posições 
entre ambos e deixando no ar a incerteza quanto 
ao nome do vencedor. A decisão chegou apenas a 
três voltas do final quando, sem embraiagem na 
sua moto, Diogo Graça falhou uma travagem e teve 
mesmo que deixar Outeiro a solo no comando, a 

ARRANQUE NO RIBATEJO

Nacional MX
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caminho de uma histórica primeira vitória na Elite. 
Ricardo Freire foi segundo, cabendo o degrau mais 
baixo do pódio a Sandro Peixe que, depois de ser 
último no final da primeira volta (30º), encetou 
uma recuperação avassaladora que o levou até 3º 
posto, mantendo a liderança do Campeonato Elite.

Sandro Peixe foi o vencedor em ambas as man-
gas MX1, reforçando o comando do campeonato 
nesta classe ao bater no Granho João Vivas – 2º 
colocado em ambas as mangas -, com e Daniel 
Pinto e Hugo Santos a alternarem no 3º posto.

Entre as MX2, novamente a classe mais repre-
sentada, Luís Outeiro e Diogo Graça alternaram 
nas vitórias e no 2º lugar nas duas mangas. Graça 
venceu a segunda corrida e conquistou por isso a 
primeira posição na geral da classe. Renato Silva 
foi 3º, Rúben Ferreira o melhor nas 2T e Outeiro 
voltou a vencer na classe Júnior.

Quando ao Nacional de Iniciados, voltaram a 
alinhar 18 pilotos e, uma vez mais, o triunfo final 
coube a Fábio Costa. Martim Espinho ganhou a 
manga inicial, na frente do líder do campeonato, 
que acabou por ganhar a corrida seguinte, batendo 
Sandro Lobo. Daniel Garcia subiu ao lugar mais 
baixo do pódio em ambas as ocasiões.

Em termos de campeonato Fábio Costa manteve 
a liderança, agora com 17 pontos de vantagem 
face a Daniel Garcia e 21 sobre Martim Espinho.

Sandro Peixe, Diogo Graça, Fábio Costa e Luís Outeiro foram dos principais 
protagonistas destas primeiras rondas do campeonato, ambas disputadas em 
traçados ribatejanos: Moçarria e Granho
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O Nacional de Enduro arrancou com listas de inscritos sempre acima dos 200 pilotos 
e com o Mini Enduro a mostrar que o futuro da modalidade está assegurado.

O 29º Campeonato Nacional de Enduro está 
a decorrer de uma forma absolutamente incrível. 
Com efeito, a época de 2019 mostra-se uma das mais 
completas e trabalhosas para a Comissão Nacional 
de Enduro, visto que, além de um excelente número 
de eventos nacionais, teremos a complementar 
uma etapa do Mundial e outra do Europeu no 
nosso País, terminando o ano com as Olimpíadas 
do Enduro, os Icónicos ISDE – International Six Days 
Enduro – a realizar no Algarve.

Neste final de março, decorridas já três pro-
vas, o número de participantes nunca desceu de 
200, batendo-se na Figueira da Foz o recorde dos 
últimos 10 anos com a presença de 264 pilotos. 
Outro ponto de grande interesse e participações 
até ao momento são os Campeonatos Nacionais 
de Mini Enduro (CNME), que demonstram já que as 
modificações introduzidas, com especial destaque 
para a criação de mais classes (Iniciados, Enduro 
Cup, Juvenis e Juniores), foi uma aposta ganha.

O Campeonato Nacional de Enduro CFL - 
MAXXIS 2019 é composto por seis provas, sendo 
quatro jornadas de um dia e duas de dois dias, 
totalizando 8 resultados para as contas finais.  

Com o seu início no mês de janeiro, Vila Nova 

de Santo André e o seu clube Motorsport voltaram 
a abrir o CNE, e, mais uma vez, este clube mostrou 
que a aposta realizada em 2018 pela Comissão, em 
lhes propor o salto para o Enduro, foi mais que 
acertada. O desafio mostrava-se grande, mas a 
união e vontade existente em fazer as coisas bem 
fizeram com que estas duas primeiras provas de 
2019 (CNME e CNE) fossem um êxito.

Efetivamente, o 2° Enduro de Santo André foi 
composto por um percurso de 49,60 km, maio-
ritariamente de "single tracks" conjugados com 
alguns estradões, que era completado por duas 
especiais 100% de areia (CT e ET) e uma EX em 
terreno pedregoso e também 100% natural. Depois 
de uma semana em que a chuva não deu tréguas, 
fomos brindados com um dia solarengo com algum 
vento frio à mistura, que acompanhou a caravana 
de 201 motos colocadas em parque fechado – 
terminariam 167.

As verificações administrativas foram efetuadas 
na Biblioteca Municipal, assim como as técnicas e 
parque fechado, que aproveitariam as imediações 
desta infraestrutura. A zona do paddock aprovei-
tava o parque do Mercado Municipal, em saibre e 
com todas as condições logísticas para abastecer 

a caravana. 
Resumindo, foi uma muito boa jornada de 

Enduro, com disputas até ao final. Pena os cortes 
e modificações de última hora que fomos obrigados 
a fazer devido às condições bastantes adversas da 
semana. Mais uma vez, Santo André se distinguiu 
pelo desenho e tipo de piso das especiais (arenoso), 
que será caso único no nosso Nacional.

Do litoral Alentejano subimos para o Alto 
Douro Vinhateiro, onde o Clube Natureza Extreme 
organizou o seu 6º Enduro e primeiro com dois dias 
de duração de 2019. Em relação a este evento, po-
deremos afirmar que constituiu um upgrade muito 
grande em relação a todas as anteriores edições, 
sendo a melhor prova organizada pelo Clube até à 
data. Com o centro nevrálgico no centro da cidade, 
mais propriamente no parque de estacionamento 
e suas estruturas adjacentes, ali se encontravam se-
cretariado, paddock e parque fechado, dando uma 
excelente visibilidade à nossa caravana nacional. 

A complementar este cenário excecional, um 
percurso de uma beleza natural fora do normal, 
com 47 km de trilhos que alternavam entre zonas 
técnicas de pedra e as conhecidas vinhas da re-

UM COMEÇO EM GRANDE!
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gião, estavam incluídas uma EX (1300 m) em São 
Domingos, ET (6800 m) no mesmo local, uma CT 
(3000 m) junto do Clube Caça e Pesca e três CH’s (um 
no paddock, outro imediatamente antes da EX em 
São Domingos e o terceiro no Clube Caça e Pesca). O 
percurso tinha dificuldades bem escalonadas para 
as diferentes classes, mas estas foram-se agravando 
com a passagem das motos, tornando-se algumas 
com níveis de difícil progressão.

Em relação às especiais, a CT aproveitava o leito 
do rio Douro (local já anteriormente utilizado, mas 
desta vez em modo reduzido por não se poder 
utilizar a parte posterior relvada), onde se desenhou 
uma especial de belo efeito técnico e visual. A ET 
era em linha, também em local outrora utilizado, 
mas em sentido contrário, fazendo lembrar as 
especiais do passado. Com uma extensão ótima 
e elevado nível técnico, marcou a diferença em 
todas as passagens. A EX aproveitava também 
ela um local já utilizado e de belo efeito. Situada 
junto à ET em São Domingos, 100% natural, tinha 
uma excelente extensão e duas alternativas facul-
tativas para as classes mais baixas. As condições 
meteorológicas estiveram a nosso favor e o fim 
de semana pautou-se por uma excelente jornada 

de Enduro. O traçado e especiais aguentaram-se 
muito bem em ambos os dias, sendo do agrado da 
generalidade dos pilotos, presentes num total de 
206, com 168 à chegada. 

A única crítica, mas construtiva, foi a notória 
ausência de mais elementos no terreno, nomea-
damente nas especiais e percursos.

Clube a denotar uma evolução de ano para 
ano e aberto a novos desafios, sendo notórios 
os esforços para receber a caravana nacional nas 
melhores condições. Os nossos parabéns!

Do Alto Douro viemos para as margens do 
Mondego, onde o regressado Moto Clube da 
Figueira da Foz organizava a terceira ronda da 
época. O clube preparou para sábado a segunda 
prova do CNME Jetmar, completando-se o fim de 
semana no domingo com o CNE CFL Maxxis. E que 
grandes jornadas, estas a que nos referimos, pois 
estiveram presentes nada menos que 36 Minis e 
264 pilotos Seniores. O trabalho era árduo, mas a 
vontade dos poucos elementos presentes fez com 
que estas duas jornadas fossem coroadas de êxito.

No domingo estava preparado o XXXIV Enduro 
da Figueira da Foz, composto por um percurso de 

49 km, maioritariamente desenvolvido na parte 
oeste da Cidade e composto por "single tracks" 
conjugados com alguns estradões, complementado 
por uma especial 100% de areia (CT), uma (ET) na 
Fontela e uma EX também ela na Fontela. Esta prova 
valeu pela última parte, que era um verdadeiro 
troço de Enduro, com pedra e partes técnicas en-
globando a CT no areal da Praia da Claridade antes 
da entrada no paddock. Obviamente que este era 
o local onde se concentrava mais público, criando 
várias dificuldades aos menos experientes na areia. 

As verificações administrativas foram efetua-
das no Tennis Club, as técnicas nas imediações e 
o parque fechado estava situado no “Parque das 
Gaivotas”, outrora já utilizado em eventos nacionais 
e nos ISDE. Todo ele alcatroado, mas escasso em 
recursos como WC’s, chuveiros e fornecimento de 
luz. Estiveram presentes um total de 264 motos, 
tendo acabado a prova 225. 

Resumindo, foi uma muito boa jornada dupla 
de Enduro (minis e seniores), onde todas as falhas 
organizativas existentes foram impercetíveis aos 
demais participantes e espectadores, mas que 
terão de se evitar numa próxima visita à Rainha 
das Praias de Portugal.

Em cima, Bernardo Freire (Juniores), André Martins 
(Open) e Cláudio Belchior (Veteranos). À esquerda Luís 
Oliveira (Elite/E2) e, em baixo, Nuno Gonçalves (Verdes)
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Resta-me agradecer aos elementos da Comissão, 
clubes organizadores e patrocinadores que nos 
acompanham durante mais uma época: as empre-
sas CFL – Off Road; Maxxis; 4MX/Technomousse; 
Irmãos Sousa Lda / Clínica Saúde; Polisport; Jetmar 
- Husqvarna; Kenny; SP-Graphics; CrossPro e ENI 
Lubrificantes. Muito obrigado!

MINI ENDURO
O segundo ano dos “Minis” em Portugal mostra-

-se um desafio enorme! Efetivamente, após o êxito 
do ano de estreia, em que todas as expectativas 
foram ultrapassadas, 2019 era um desafio árduo 
para a Comissão de Enduro. Com efeito, a fasquia 
está alta e nós estamos focados em fazer mais e 
melhor, na sustentabilidade e no futuro da nossa 
modalidade.

Em relação à parte regulamentar, salientam-se as 
seguintes mudanças: passagem de todas as Classes 
de Mini Enduro a Campeonatos Nacionais; passam 
a existir quatro classes – INFANTIS, com motos a 2T 
até 65 cc e 4T até 110 cc, para pilotos com idades 
entre os 8 e 12 anos; JUVENIS, motos a 2T até 85 cc 
e 4T até 150 cc, para pilotos entre os 11 e 14 anos; 
JUNIORES, motos de 125 cc 2T, para pilotos entre 
os 13 e 15 anos; ENDURO CUP – Motos de 50 cc 
2T e 125 cc 4T, para pilotos entre os 14 e 18 anos.

Poderão participar pilotos com idade compreen-
dida entre 8 e 18 anos no ano da competição - um 
piloto que inicie a época desportiva com a idade 
permitida pelo regulamento, poderá permane-
cer nesse escalão até ao final do campeonato; as 
Classes só têm classificação se existir um número 
mínimo de 5 pilotos; utilização de motociclos com 
características idênticas aos modelos originais e 

inseridos nas Classes descritas acima; motos com 
características de Enduro ou MX, dando preferência 
ao “look” Enduro.

Para fomentar tudo isto no terreno, era crucial 
a grande ajuda dos clubes organizadores, pais 
de pilotos, entusiastas de Enduro e, obviamente, 
um patrocinador. Em relação aos clubes, todos se 
mostraram entusiasmados para trabalhar em prol 
do projeto, aparecendo como patrocinador um 
importador - a JETMAR, bem como a ENI.  

Os Campeonatos são compostos por 4 even-
tos, inseridos em provas do CNE (sábado) e serão 
contabilizados todos os resultados para as contas 
finais. A ordem de partida destas classes será sem-
pre Juniores, Juvenis, Enduro Cup e Infantis. A taxa 
de inscrição nas provas é de 30,00€ e a Licença 
Desportiva necessária é a Geral Mini, que se des-
tina à prática de Enduro, Velocidade e MX/SX e 
tem um custo de 160,00€ (seguro de acidentes 
pessoais anual).

Em Santo André as hostilidades foram ambas 
abertas às 9h30 de sábado com um briefing de 
pilotos e assistentes, seguindo-se as verificações 
administrativas e técnicas. O 1° Mini-Enduro de 
Santo André foi composto por um percurso de 18 
km, maioritariamente em areia a aproveitar os corta-
-fogos e caminhos dos resineiros da região, sendo 
completado por duas especiais 100% de areia (CT e 
ET). Uma só trialeira para a Classe Juniores e Juvenis 
estava colocada após o primeiro dos dois CH exis-
tentes neste percurso. Em relação às especiais ET, 
estava colocada junto ao kartódromo, onde estava 
também sediado o paddock, secretariado e parque 
fechado, estando a CT no centro da cidade, onde 
os pilotos faziam uma parte da especial preparada 

para os seniores. Um excelente início onde estive-
ram presentes 45 pilotos, completando a prova 38.

De Santo André passámos para o Litoral Centro, 
sendo o Moto Clube da Figueira da Foz a receber a 
caravana no seu 1° Mini-Enduro da Figueira da Foz. 
Composto por um percurso de 20 km, maioritaria-
mente em terreno duro a aproveitar os caminhos a 
oeste da cidade na zona de Vale de Murta, sendo 
completado por duas especiais (CT e ET) e 2 CHs. 
Um desvio onde estava uma trialeira para as Classes 
Juniores, Juvenis e Cup faziam a diferença entre 
classes, assim como o número de voltas que para os 
Infantis eram duas e três para as restantes classes. 
Em relação às especiais, a CT estava colocada na 
Fontela, enquanto a ET aproveitava bocados da 
que seria, à posteriori, utilizada pelos Seniores. 
Um bom evento, em que os únicos comentários 
“negativos” foram a dureza talvez excessiva para 
a Classe Infantis. Estiveram presentes 36 pilotos, 
completando a prova 31.

Em relação às posições nas classes, no momento 
o líder dos Infantis é Afonso Rodrigues, seguido por 
Vasco Salgado e Tomás Santos. Nos Juvenis, o líder 
Frederico Ferreira é seguido de perto Afonso Froufe 
e Filipe Salgado. Nos Juniores, Miguel Coelho está 
ex-aequo com Bernardo Freire, sendo seguidos 
por Martim Botelho. No Enduro Cup, até agora só 
apareceram dois pilotos, levando a melhor David 
Barros sobre Ricardo Gomes. 

Resta-me agradecer aos patrocinadores que nos 
acompanharam em mais esta iniciativa, nomeada-
mente as empresas Jetmar – Importador nacional 
KTM/Husqvarna Polisport, CFL – Off Road e ENI 
Lubrificantes. O nosso muito obrigado!

Viva o Enduro!
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O Mini Enduro levou três dezenas e meia de jovens 
enduristas à Figueira da Foz, divididos pelas classes de 
Infantis, Juvenis e Juniores, com todas estas categorias 

que representam o futuro da modalidade elevadas 
este ano ao estatuto de Campeonato Nacional
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Resultados Desportivos

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
1ª prova – G.P.  Qatar / Losail

17º  Miguel Oliveira (KTM)

2ª prova – G.P.  Argentina / T. Rio Hondo
11º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Enduro
1ª prova – Alemanha / Dahlen

CLASSE E2
-/11º  Diogo Ventura (Honda)

TAÇA DO MUNDO ENDURO OPEN
1º/5º (2T)  Gonçalo Reis (Gas Gas)
3º/4º (4T)  Luís Oliveira (KTM)
5º/5º (Sr.)  Fernando Ferreira (Sherco)

YOUTH CUP
14º/- Tomás Clemente (KTM)

Taça do Mundo de Bajas
2ª prova – Portugal / Baja TT do Pinhal

6º  Rita Vieira (Yamaha) 1º Srªs

 Campeonato Nacional de Enduro - CFL
2ª prova – Peso da Régua

ELITE
1º/1º  Luís Oliveira (KTM) E2
3º/2º  João Vivas (KTM) E1
2º/3º  Gonçalo Reis (Gas Gas) E1
4º/4º  Diogo Ventura (Honda) E2
6º/5º  João Lourenço (Beta) E2
5º/10º  Diogo Vieira (Yamaha) E1
9º/6º  Manuel Teixeira (Beta) E1
8º/7º  Tomás Clemente (KTM) E1
7º/8º  Fernando Ferreira (Sherco) E2
-/9º  Nuno Oliveira (Sherco) E1

OPEN
1º/1º  André Martins (Yamaha)
2º/3º  Gerson Pinto (Yamaha)
3º/4º  Ricardo Wilson (Gas Gas)
4º/5º  João Moura (Sherco)
11º/2º  Pedro Oliveira (Honda)
6º/6º  Rodrigo Belchior (KTM)
5º/9º  Nuno Freitas (KTM)
8º/7º  João Hortega (Honda)
7º/10º  Marco Correia (Sherco)
9º/8º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
10º/12º  Gonçalo Sobrosa (KTM)
12º/11º  Enrique Vega (KTM)
13º/13º  Tiago Caetano (Husqvarna)

VERDES
1º/2º  Nuno Gonçalves (Sherco) V3
6º/1º  Rodrigo Luz (Yamaha) V1
2º/4º  Diogo Valença (Sherco) V2
4º/3º  Frederico Rocha (Husqvarna) V1
3º/5º  José Pimenta (KTM) V2
5º/7º  Fábio Magalhães (Yamaha) V1
7º/9º  Gil Carmo (Honda) V1
9º/8º  João Rafael (Husqvarna) V1
10º/6º  Stefan Pinheiro (TM) V1
11º/10º  Bruno Freitas (Husqvarna) V3

8º/13º  Saúl Pereira (Husqvarna) V3
12º/11º  Rui Fernandes (Sherco) V1
15º/14º  Diogo Nogueira (Husqvarna) V2
-/15º  Nuno Coimbra (TM) V2
14º/12º  Nuno Brandão (Husqvarna) V1
13º/-  Paulo Barros (Husqvarna) V2

VETERANOS
1º/2º  Cláudio Belchior (KTM)
5º/1º  Hélder Ribeiro (KTM)
2º/5º  Leonel Mendes (Sherco)
4º/3º  Carlos Pedrosa (Yamaha)
3º/4º  Filipe Abreu (KTM)
7º/6º  Jorge Araújo (KTM)
6º/8º  Óscar Teixeira (Beta)
10º/7º  André Afonso (Sherco)
8º/10º  Tony Carvalho (Beta)
11º/9º  Celso Moreira (KTM)
9º/11º  Victor Oliveira (KTM)
12º/12º  João P. Santos (TM)
13º/13º  Marco Lopes (Sherco)
14º/14º  João Moreira (Husqvarna)
-/15º  Ricardo Cabanelas (KTM)
15º/-  Tiago Cardoso (KTM)

SUPER VETERANOS
2º/1º  Paulo Miranda (Husqvarna)
1º/2º  Francisco Mota (Sherco)
3º/5º  Alcides Calçada (Honda)
5º/3º  Pedro Sarreira (Yamaha)
4º/4º  António Carmo (TM)
6º/7º  Abílio Soares (Sherco)
8º/6º  Fernando Sousa (KTM) 
1º/9º  Cristóvão Teixeira (Husqvarna)
11º/10º  José Gonzalez (Gas Gas)
7º/-  José Amaro (Husqvarna)
12º/11º  Mário Simões (Beta)
-/8º  Ulisses Rossa (Beta)
9º/-  Eduardo Neves (Beta)
13º/12º  Ilídio Jesus (Beta)

YOUTH CUP
2º/1º  Rodrigo Luz (Yamaha)
1º/2º  Frederico Rocha (Husqvarna)
3º/3º  Rui Fernandes (Sherco)
7º/4º  Bernardo Vots (TM)
4º/7º  Miguel Moura (Yamaha)
6º/5º  Gonçalo Salgado (KTM)
5º/8º  João P. Silva (KTM)
-/6º  Mateus Cêpa (Husqvarna)

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

CLÁSSICAS
-/1º  Diogo Moura (Husqvarna)

3ª prova – Figueira da Foz
ELITE
1º  Luís Oliveira (KTM) E2
2º  Diogo Ventura (Honda) E2
3º  Gonçalo Reis (Gas Gas) E1
4º  João Vivas (KTM) E1
5º  Tomás Clemente (KTM) E1
6º  Diogo Vieira (Yamaha) E1
7º  Manuel Teixeira (Beta) E1
8º  Nuno Oliveira (Sherco) E1
9º  João Lourenço (Beta) E2
10º  Filipe Sampaio (Honda) E2
11º  Fernando Ferreira (Sherco) E2

OPEN

1º  André Martins (Yamaha)
2º  Gerson Pinto (Yamaha)
3º  João Moura (Sherco)
4º  Rodrigo Belchior (KTM)
5º  Daniel Carracedo (Gas Gas)
6º  Pedro Oliveira (Honda)
7º  Bernardo Megre (Husqvarna)
8º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
9º  Nuno Freitas (KTM)
10º  Henrique Vega (KTM)
11º  Marco Correia (Sherco)
12º  Diogo Parente (TM)
13º  Daniel Jordão (Yamaha)
14º  João Hortega (Honda)

VERDES
1º  Nuno Gonçalves (Sherco) V3
2º  José Pimenta (KTM) V2
3º  Diogo Valença (Sherco) V2
4º  Saúl Pereira (Husqvarna) V3
5º  Fábio Magalhães (Yamaha) V1
6º  João Rafael (Husqvarna) V1
7º  Gil Carmo (Honda) V1
8º  Diogo Nogueira (Husqvarna) V2
9º  Stefan Pinheiro (TM) V1
10º  Igor Domingos (Yamaha) V2
11º  Gonçalo Salgado (KTM) V1
12º  Rui Fernandes (Sherco) V1
13º  Bruno Freitas (Husqvarna) V3
14º  Nuno Coimbra (TM) V2
15º  Tiago Lopes (KTM) V2

VETERANOS
1º  Cláudio Belchior (KTM)
2º  Hélder Ribeiro (KTM)
3º  Celso Moreira (KTM)
4º  Pedro Rodrigues (Beta)
5º  Jorge Araújo (KTM)
6º  Gonçalo Gomes (KTM)
7º  Óscar Teixeira (Beta)
8º  Nelson Reis (KTM)
9º  Emanuel Costa (Husqvarna)
10º  Tony Carvalho (Beta)
11º  João P. Santos (TM)
12º  Ricardo Cabanelas (Gas Gas)
13º  Marco Lopes (Sherco)
14º  João Moreira (Husqvarna)
15º  Rosalino Pires (n.d.)

SUPER VETERANOS
1º  Alcides Calçada (Honda)
2º  Pedro Sarreira (Yamaha)
3º  António Carmo (TM)
4º  Francisco Mota (Sherco)
5º  Abílio Soares (Sherco)
6º  Cristóvão Teixeira (Husqvarna)
7º  Ulisses Rossa (Beta)
8º  João Amaro (Husqvarna)
9º  Alberto Oliveira (Beta)
10º  Carlos Lopes (Sherco)
11º  Fernando Sousa (KTM)
12º  Eduardo Neves (Beta)
13º  Mário Simões (Beta)
14º  Ilídio Jesus (Beta)
15º  José Gonzalez (Gas Gas)

YOUTH CUP
1º  Gonçalo Salgado (KTM)
2º  Rui Fernandes (Sherco)
3º  João P. Silva (KTM)
4º  Mateus Cêpa (Husqvarna)
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Março

5º  Miguel Moura (Yamaha)

ENDURO CUP
1º  Ricardo Gomes (Beta)
2º  David Barros (Beta)

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

CLÁSSICAS
1º  Diogo Moura (Husqvarna)

INFANTIS
1º  Afonso Fonseca (Yamaha)
2º  Tomás Santos (KTM)
3º  Vasco Salgado (Yamaha)
4º  Francisca Duarte (Honda)
5º  Simão Caetano (KTM)
6º  Martim M. Reis (KTM)
7º  Rafael Leonardo (KTM)
8º  Inês Madanços (Husqvarna)
9º  Filipe Saúde (KTM)
10º  Guilherme Alves (Yamaha)
11º  Ivo Pimenta (KTM)
12º  Gonçalo Portugal (Honda)

JUVENIS
1º  Filipe Salgado (KTM)
2º  Afonso Froufe (Yamaha)
3º  Francisco Ferreira (Honda)
4º  Vasco Severino (Honda)
5º  Salvador Sampaio (KTM)
6º  Lourenço Lebre (Yamaha)
7º  Afonso Cruz (Husqvarna)
8º  Igor Amorim (Yamaha)
9º  Tomás Alves (KTM)
10º  Fábio Costa (KTM)

JUNIORES
1º  Bernardo Freire (Yamaha)
2º  Miguel Coelho (KTM)
3º  Gonçalo Figueiredo (Beta)
4º  Martim Botelho (KTM)
5º  André Reis (KTM)
6º  Duarte Flores (Yamaha)
7º  Afonso Amorim (Yamaha)

 Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
2ª prova – Baja TT do Pinhal

MOTOS
1º  Daniel Jordão (Yamaha) TT2

2º  Bernardo Megre (Husqvarna) TT1
3º  Salvador Vargas (KTM) TT3/Jr.
4º  Gonçalo Amaral (Honda) TT1/Jr.
5º  Jorge Brandão (KTM) TT2
6º  Benjamin Melot (KTM) TT2
7º  Tiago Santos (Yamaha) TT1
8º  Jakub Piatek (Husqvarna) TT2
9º  Rui Cebola (Husqvarna) TT1
10º  Luís Albuquerque (Yamaha) TT2
11º  Bruno Casquinha (KTM) TT2
12º  Fábio Belo (KTM) TT1
13º  Tomas de Gavardo (KTM)
14º  Diogo Pais (Yamaha) TT1/Promo.
15º  Armindo Neves (SWM) TT2/Vet.

QUADS
1º  Roberto Borrego (Yamaha)
2º  Luís Engeitado (Yamaha)
3º  Juraj Varga (Yamaha)
4º  Aleksandr Maksimov (Yamaha)
5º  Antonin Pacanda (Yamaha)

SSV
1º  Pedro S. Mendes (Can-Am) TT1
2º  Vítor Santos / G. Pereira (Can-Am) TT1/Vet.
3º  Aristides Mafra Jr. / N. Brandão (Can-Am) TT1
4º  João Monteiro / M. Pereira (Can-Am) TT1
5º  João Dias / P. Santos (Can-Am) TT1
6º  Marco Pereira / E. Adão (Can-Am) TT1
7º  Pedro Carvalho /A. Guerreiro (Can-Am) TT1
8º  Sérgio Baptista (Can-Am) TT1/Promo.
9º  José Garcia / T. Garcia (Can-Am) TT1/Vet.
10º  Cristiano Batista / F. Zeller (Can-Am) TT1
11º  Nuno Fontes / J. Pires (Can-Am) TT1/Vet.
12º  Luís Cidade / P. Mendonça (Can-Am) TT1/Jr.
13º  Arnaldo Monteiro / N. Morais (Can-Am) TT1/Vet.
14º  David Vieira / Sérgio Faria (Can-Am) TT1
15º  Tiago Guerreiro (Polaris) TT2/Promo./Jr.

 Campeonato Nacional de Trial
1ª prova – Monte da Padela

ELITE 
1º  Diogo Vieira (Jumatsu)
2º  Javier Piñero (Gas Gas) 
3º  Leandro Castro (Vertigo) 
4º  Filipe Paiva (Montesa)

CONSAGRADOS 
1º  Rita Vieira (Jumatsu) 

2º  Mariana Afonso (Sherco) 
3º  Paulo Ballas (Sherco) 
4º  Sofia Porfirio (TRS) 
5º  João Borges (Gas Gas) 
6º  Leonor Moreira (Gas Gas) 
7º  Rui Cardoso (Beta)

PROMOÇÃO 
1º  João Silva (JG) 
2º  Mariana Valente (Oset) 
3º  Diogo Pereira (TRS) 
4º  Dinis Sá (Beta) 
5º  Martim Reis (Gas Gas)

INICIADOS 
1º  Madalena Moreira (Beta) 
2º  Mariana Almeida (Oset)

INFANTIS 
1º  Matias Mesquita (Oset) 
2º  Francisco Schreck (Oset) 
3º  Inês Maçãs (Oset)

 C.N. de Motocross – Jogos Santa Casa
1ª prova – Moçarria

ELITE
1º  Sandro Peixe (Suzuki)
2º  Rui Gonçalves (Yamaha)
3º  Luís Oliveira (KTM)
4º  Diogo Graça (Suzuki)
5º  Luís Outeiro (KTM) 
6º  Renato Silva (Honda)
7º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
8º  André Sérgio (Yamaha)
9º  Carlos Alberto (Yamaha)
10º  Daniel Pinto (Kawasaki)
11º  Bruno Charrua (Yamaha) 
12º  Ricardo Freire (KTM)
13º  João Lourenço (Beta)
14º  Henrique Benevides (Yamaha)
15º  Abel Carreiro (KTM)
16º  Tomás Clemente (KTM)
17º  Dércio Gouveia (Honda)
18º  David Silva (Honda)
19º  Pedro Câmara (Honda)
20º  Fábio Varela (KTM)

MX1
1º/1º  Sandro Peixe (Suzuki)
3º/2º  Luís Oliveira (KTM)



Resultados Desportivos

4º/3º  Carlos Alberto (Yamaha)
5º/4º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
7º/5º  Daniel Pinto (Kawasaki)
6º/6º  Jorge Leite (Yamaha)
2º/13º  Rui Gonçalves (Yamaha)
9º/7º  João Lourenço (Beta)
8º/8º  Dércio Gouveia (Honda)
10º/9º  Edgar Almeida (KTM)
12º/11º  Francisco Salgado (Honda)
15º/10º  Aleixo Ares (KTM)
11º/15º  Pedro Câmara (Honda)
13º/16º  Fábio Varela (KTM)
16º/14º  Victor Hernandez (Kawasaki)
19º/12º  Luís Salustiano (Yamaha)
17º/17º  Álvaro Gonçalves (Husqvarna)
14º/24º  Bruno Baptista (Honda)
18º/19º  Gonçalo Varanda (Yamaha)
20º/18º  Bruno Ruivo (Honda)
22º/20º  Pedro Silva (KTM)

MX2
1º/1º  Diogo Graça (Suzuki)
3º/2º  Luís Outeiro (KTM) Jr.
2º/4º  Ricardo Freire (KTM)
4º/3º  Renato Silva (Honda)
6º/5º  Bruno Charrua (Yamaha) Jr.
5º/6º  André Sérgio (Yamaha)
8º/7º  Ricardo Aires (KTM)
7º/8º  Henrique Benevides (Yamaha)
9º/10º  Rúben Ferreira (Husqvarna) 2T/Jr.
12º/9º  Tomás Clemente (KTM) 2T
10º/11º  Abel Carreiro (KTM) Jr.
11º/12º  Francisco Simões (Yamaha)
14º/13º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
16º/14º  David Silva (Honda)
15º/15º  André Marques (KTM)
17º/16º  João Barcelos (KTM)
13º/-  Rodrigo Luz (Yamaha)
19º/18º  Miguel Coelho (KTM) 2T/Jr.
21º/17º  Pedro Rino (KTM) 2T/Jr.
18º/20º  Marco Silva (Yamaha)
25º/19º  Sérgio Pinto (Yamaha)
20º/22º  Alex Almeida (KTM) Jr.

INICIADOS
1º/1º  Fábio Costa (KTM)
3º/2º  Afonso Gomes (Husqvarna)
2º/4º  Daniel Garcia (KTM)
4º/5º  Igor Amorim (Yamaha)

8º/3º  Martim Espinho (Husqvarna)
7º/6º  Rúben Ribeiro (KTM)
6º/7º  Martim Palma (KTM)
9º/8º  Martim Maria (KTM)
10º/9º  Tomás Alves (KTM)
5º/16º  Sandro Lobo (KTM)
14º/10º  Guilherme Esteves (Husqvarna)
12º/13º  Salvador Sampaio (KTM)
15º/11º  Kevin Mendes (Husqvarna)
13º/14º  Alba Lopez (Yamaha)
16º/12º  Guilherme Agostinho (KTM)
11º/17º  Diogo Salema (KTM)
17º/15º  João Branco (Husqvarna)
18º/18º  Carolina Santos (KTM)

2ª prova – Granho
ELITE
1º  Luís Outeiro (KTM) 
2º  Ricardo Freire (KTM)
3º  Sandro Peixe (Suzuki)
4º  Renato Silva (Honda)
5º  André Sérgio (Yamaha)
6º  João Vivas (KTM)
7º  Hugo Santos (Honda)
8º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
9º  Bruno Charrua (Yamaha) 
10º  Diogo Graça (Suzuki)
11º  Henrique Benevides (Yamaha)
12º  João Barcelos (KTM)
13º  Jorge Leite (Yamaha)
14º  Abel Carreiro (KTM)
15º  Carlos Alberto (Yamaha)
16º  Marco Silva (Yamaha)
17º  Rúben Ferreira (Husqvarna)
18º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
19º  David Silva (Honda)
20º  Fábio Varela (KTM)

MX1
1º/1º  Sandro Peixe (Suzuki)
2º/2º  João Vivas (KTM)
4º/3º  Daniel Pinto (Kawasaki)
3º/4º  Hugo Santos (Honda)
6º/5º  Jorge Leite (Yamaha)
5º/6º  Jonathan Rodriguez (Yamaha)
7º/7º  Carlos Alberto (Yamaha)
10º/8º  Dércio Gouveia (Honda)
9º/9º  Luís Salustiano (Yamaha)
8º/11º  Fábio Varela (KTM)

11º/10º  Francisco Salgado (Honda)
12º/12º  Victor Hernandez (Kawasaki)
13º/13º  Micael Luís (KTM)
14º/14º  Vasco Marçal (Yamaha)
15º/15º  Gonçalo Varanda (Yamaha)
16º/16º  Alcides Calçada (Honda)
17º/-  Edgar Baptista (KTM)

MX2
2º/1º  Diogo Graça (Suzuki)
1º/2º  Luís Outeiro (KTM) Jr.
4º/3º  Renato Silva (Honda)
3º/5º  Ricardo Freire (KTM)
6º/4º  Bruno Charrua (Yamaha) Jr.
5º/6º  André Sérgio (Yamaha)
7º/7º  Henrique Benevides (Yamaha)
9º/8º  Ricardo Aires (KTM)
8º/9º  Abel Carreiro (KTM) Jr.
10º/10º  Rúben Ferreira (Husqvarna) 2T/Jr.
11º/12º  João Barcelos (KTM)
13º/11º  Marco Silva (Yamaha)
12º/13º  David Silva (Honda)
15º/14º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
14º/15º  Pedro Rino (KTM) 2T/Jr.
16º/16º  Gonçalo Santos (Yamaha)
18º/17º  Paulo Fernandes (Yamaha)
19º/18º  Sérgio Pinto (Yamaha)
17º/29º  Miguel Coelho (KTM) 2T/Jr.
24º/19º  Carlos Faustino (Honda)
20º/20º  Cláudio Fernandes (Honda) Jr.

INICIADOS
2º/1º  Fábio Costa (KTM)
1º/4º  Martim Espinho (Husqvarna)
4º/2º  Sandro Lobo (KTM)
3º/3º  Daniel Garcia (KTM)
6º/5º  Igor Amorim (Yamaha)
5º/6º  Afonso Gomes (Husqvarna)
7º/7º  Rúben Ribeiro (KTM)
8º/8º  Martim Palma (KTM)
9º/9º  Martim Maria (KTM)
10º/10º  Alba Lopez (Yamaha)
11º/12º  Kevin Mendes (Husqvarna)
12º/13º  Diogo Salema (KTM)
13º/14º  Guilherme Agostinho (KTM)
17º/11º  Guilherme Esteves (Husqvarna)
15º/15º  Ricardo Gameiro (KTM)
14º/16º  Ândria Sousa (Yamaha)
16º/17º  João Branco (Husqvarna)

14 MOTO





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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