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ISDE apresentados em Portimão

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Já está à porta a edição número 94 dos ISDE 
(International Six Days Enduro), que terá como base 
o Autódromo Internacional do Algarve entre os 
dias 11 e 16 de novembro, pelo que foi no circuito 
algarvio – por ocasião da prova do Mundial de SBK, 
que o Presidente da Federação Internacional de 
Motociclismo, Jorge Viegas, apresentou estes ISDE, 
em conjunto com a Presidente da Câmara Municipal 
de Portimão, Isilda Gomes, Manuel Marinheiro, 
Presidente da Federação de Motociclismo de 
Portugal, André Gomes da Região de Turismo do 
Algarve e Paulo Pinheiro, o CEO da Parkalgar que irá 
acolher e organizar a prova.

É a terceira vez que Portugal irá acolher a mais 
antiga prova sob a égide da Federação Internacional 
de Motociclismo - Coimbra em 1999 e Figueira da Foz 
e 2009 já receberam a competição - sendo a primeira 
com Jorge VIegas na presidência da FIM. “Para 
mim, como algarvio, é naturalmente um motivo 
de orgulho poder acolher novamente os ISDE em 
Portugal. O Algarve tem condições excelentes para 
receber os ISDE e vamos ter certamente uma prova 
inesquecível que tem todo o potencial para poder 
ocupar o lugar dos ISDE da Figueira da Foz como a 

melhor prova de sempre. O Autódromo do Algarve 
é o local perfeito para acolher toda a estrutura do 
evento.”

Com mais de 750 pilotos inscritos, oriundos de 
26 países, a edição 2019 dos International Six Days 
Enduro promete ser a melhor de sempre, sendo 
quase com toda a certeza a mais participada na 
história da competição pois 'continuamos a receber 
pedidos de inscrição diariamente', referiu Paulo 
Pinheiro. “Neste momento temos cerca de 40 
pessoas a trabalhar a tempo inteiro num processo 
que começou precisamente há um ano atrás e que 
culminará com mais de 500 pessoas envolvidas no 
evento durante os dias da sua realização.”

Cidade Europeia do Desporto em 2019, Portimão 
irá também entrar na história dos ISDE ao receber 
o maior evento mundial do motociclismo que faz 
deslocar cerca de 10.000 pessoas - pilotos, equipas, 
familiares, acompanhantes, patrocinadores - aos 
quais se juntarão vários milhares de seguidores da 
prova que virão até ao Algarve para apoiar as suas 
seleções, entre as quais, naturalmente, Portugal, 
que se fará representar com equipas Sénior, Júnior e 
Feminina. 
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Por ocasião da prova do Mundial de Superbike, o 
Autódromo Internacional do Algarve acolheu a 
apresentação dos International Six Days Enduro.

Editorial
Nesta edição da Moto Portugal 
damos a conhecer os resumos das 
participações das várias Seleções 
de Motociclismo nas competições 
internacionais por equipas 
nacionais, nomeadamente o 
Supermoto das Nações, disputado 
no traçado de Carole, em França, 
o Motocross das Nações, que teve 
lugar em Assen, na Holanda, e o 
Trial das Nações, que este ano se 
realizou em Espanha, ao sol de 
Ibiza.
Na altura em que escrevo 
estas linhas está prestes a 
iniciar-se a última incursão da 
temporada para as nossas cores 
em competições por países, os 
International Six Days Enduro, 
desta feita revestindo-se de uma 
importância muito particular: 
pela terceira vez na história 
da competição mais antiga 
disputada sob a égide da FIM 
“jogamos em casa”. Após a Lousã 
e a Figueira da Foz, é a vez dos 
Seis Dias assentarem arraiais em 
Portimão, tendo o Autódromo 
Internacional do Algarve como 
quartel-general.
Partiremos com responsabilidades 
acrescidas, não só por estarmos 
a competir no nosso terreno, 
mas também pelos resultados já 
obtidos pelas nossas formações 
em outras temporadas. Sempre 
com a certeza de que, qualquer 
que seja a classificação final, 
tanto as nossas seleções como 
a organização e o evento em si 
irão dignificar e elevar bem alto o 
nome de Portugal. 
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Noticiario

Idanha relançou 
Nacional de TT

Chuva, sol e primeiros campeões
Num misto de condições climatéricas o Circuito do Estoril foi palco 

em setembro de mais uma intensa e bem discutida prova elegível para 
o Campeonato Nacional de Velocidade. Dois dias de competição onde 
a chuva temperou de forma intensa o dia inaugural, para no seguinte o 
sol aquecer um pouco mais o pelotão nas diversas categorias e deixar o 
asfalto completamente seco.

Ficaram decididos os nomes de Francisco 'Kiko' Maria e Nuno Ribeiro 
como campeões Pré-Moto3 e 85 cc respetivamente, o mesmo se passando 
com Dani Trelles nas Superstock 600. Ficam para a ronda de encerramento 
as decisões quanto aos títulos Superbike, Supersport 300 e Moto5.

Em memória de Maria Lages, uma apaixonada comissária do Motor 
Clube do Estoril que recentemente faleceu devido a doença, a prova foi 
também muito especial para todos os elementos do grémio estorilista.

Em SBK a vitória no sábado coube a André Pires e, no dia seguinte, foi 
Pedro Nuno quem subiu ao degrau mais alto do pódio após Ivo Lopes ter 
sido desqualificado por não ter cumprido uma penalização de 'ride through'.

Nas SSP 300 triunfo para Pedro Fragoso, enquanto Kiko Maria 
ganhava nas Pré-Moto3 e carimbava o título, o mesmo fazendo Nuno 
Ribeiro nas 85 cc. Entre os 9 pilotos das Moto5 presentes no Estoril foi 
Manuel Branquinho o vencedor.

Restantes classificações - dos Troféu Eni Luís Carreira, ZCup e Copa 
Dunlop Motoval, na secção de Resultados nesta edição e em www.fmp.pt

Recentemente vencedor da Taça do 
Mundo de Enduro Open 2T, Gonçalo 
Reis (Gas Gas) venceu aquela que foi a 
primeira prova do novo Troféu Sprint 
Enduro, promovido pela Federação de 
Motociclismo de Portugal.

Um novo conceito dentro do 
enduro que levou mais de meia 
centena de pilotos até Cantanhede 
para uma prova bem animada e que 
provou a validade e espetacularidade 
do conceito, fácil de acompanhar 
para o público e em formato 
compacto, para tornar mais apelativa 

a participação dos pilotos que 
responderam de forma positiva ao 
arranque da modalidade.

Com duas especiais nos 30 km 
de percurso, foi Gonçalo Reis quem 
acabou por assegurar os registos 
necessários para vencer após as 
quatro voltas realizadas pelos pilotos 
das classes mais 'altas'. Ricardo Wilson 
foi o segundo, seguindo-se Gonçalo 
Sobrosa. Fábio Magalhães foi o 
melhor nos Verdes, Cláudio Belchior 
nos Veteranos e Fernando Sousa nos 
Super Veteranos.

A Baja TT Idanha-a-Nova foi emocionante e disputada 
até ao último metro nas pistas da Beira Baixa. Com 
organização da Escuderia de Castelo Branco, a penúltima 
prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 
ficou marcada por um primeiro dia chuvoso que deu 
maior capacidade de tração no terreno para dois dias de 
competição de elevado nível.

De regresso às corridas em terrenos nacionais, o 
Campeão em 2018, e finalista do Dakar 2019, António 
Maio, foi o grande vencedor da competição dedicada às 
motos. 

Nos Moto4, Roberto Borrego levou de vencida a Baja 
TT Idanha-a-Nova e alcançou a sua quarta vitória da 
temporada no Campeonato Nacional de Todo-Terreno. 
Já nos SSV, com cerca de 80 viaturas inscritas, a emoção 
foi o ponto dominante da prova. Luís Cidade acabaria por 
triunfar na prova disputada na Beira Baixa, com 1m40s de 
vantagem sobre Pedro Carvalho. 

Arrancou o Sprint Enduro
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COM OS TERMÓMETROS a ultrapassarem a bar-
reira dos 30°C ao longo dos três dias de competição, 
mais de 56.000 espectadores voltaram a quebrar - pelo 
terceiro ano consecutivo - o recorde de assistência na 
etapa portuguesa do Mundial de Superbike. Após os 
52.000 espectadores presentes em 2018, novo recorde 
foi batido na décima primeira visita do campeonato 
ao traçado junto à cidade de Portimão.

Território de Jonathan Rea, fruto das sete vi-
tórias consecutivas conquistadas pelo Campeão 
do Mundo na “Montanha Russa”, foi o piloto da 
Kawasaki quem começou da melhor forma ao assi-
nar a melhor volta na qualificação com 1m40.372s, 
quebrando o recorde do passado ano conseguido 
por Eugene Laverty. Jonathan Rea conseguiu a 
21ª pole da sua carreira e a quinta da temporada, 
após 25 loucos minutos em que 12 pilotos ficaram 
separados por apenas 1 segundo. Tom Sykes foi o 
segundo na frente de Sandro Cortese.

A primeira corrida, realizada no sábado, foi do-
minada pelo piloto da Kawasaki, que desde cedo se 
destacou apostado em dilatar os 81 pontos de vanta-
gem no campeonato com que chegou ao AIA. Rea foi 
o melhor no arranque e, logo na Curva 1, Chaz Davies 
e Álvaro Bautista tocavam-se, ficando o espanhol em 
18º, ele que chegou ao Algarve ainda a recuperar de 
uma lesão num ombro. Rea cedo conquistou uma 
vantagem segura para o pelotão perseguidor liderado 
por Tom Sykes. No entanto, o piloto da BMW perdia a 
rapidez com o acumular das voltas, vendo Chaz Davies 
emergir na classificação para fechar as 20 voltas em 
segundo lugar, na frente de Michael Van Der Mark, 
também ele a encetar uma excelente recuperação, tal 
como aquela assinada por Álvaro Bautista, o quarto 
colocado após subir vários lugares de forma quase 
simples em sucessivas passagens pela reta de meta.

Após um fantástico dia de sábado, era natural-
mente elevada a expectativa para as corridas de 
domingo. Jonathan Rea voltou a mostrar a sua supe-
rioridade no traçado algarvio ao vencer a Superpole 
Race - a sua nona vitória consecutiva na prova - desta 
feita na frente de Álvaro Bautista e Alex Lowes, que 
desta forma asseguraram as três posições da pri-
meira linha da grelha de partida para a 2ª corrida de 
20 voltas, com as decisões a acontecerem apenas 
na derradeira volta, em que, mesmo com o ombro 
lesionado, Bautista conseguiu bater Rea e regressar às 
vitórias, mantendo desta forma as suas aspirações ao 
campeonato matematicamente vivas (que se viriam a 
desvanecer de forma definitiva na ronda seguinte, em 
França). Toprak Razgatlioglu ainda esteve na segunda 
posição mas, no final, Rea reagiu e cruzou a linha de 
meta na frente do turco e apenas a 111 milésimas 
de Bautista. Estava assim quebrada a sequência de 
vitórias de Rea no traçado algarvio.

Nas Supersport foi Federico Caricasulo que venceu, 
no final de uma corrida intensa que acabou por ser 
ganha pelo italiano quando a bandeira vermelha foi 
mostrada devido a óleo deixado na pista depois do 
motor de uma moto ter cedido. O líder do campeo-
nato, Randy Krummenacher, foi o segundo e Lucas 
Mahias fechou o pódio.

Igualmente decidida na derradeira volta foi a 
corrida de Supersport 300, ganha pelo holandês 
Scott Deroue que bateu Manuel Gonzalez por 
apenas 153 milésimas, com o degrau mais baixo 
do pódio a ficar para Ana Carrasco, no final de um 
intenso e quente fim de semana, com o Autódromo 
Internacional do Algarve, mais uma vez emoldurado 
por uma apaixonada massa popular que encheu as 
bancadas e o paddock do circuito, que assegurou a 
passagem do campeonato pelo seu asfalto até 2022.

Texto: Hype Communications Foto: WorldSBK.com Mundial SBK

Calor dentro e fora da pista para mais uma visita do Mundial de Superbike ao Autódromo 
Internacional do Algarve, com o público a marcar presença em cada vez maior número.

56 MIL EM 
PORTIMÃO!
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Todo-o-Terreno

Este mês a Comissão da F.M.P. que nos dá conta do “estado da nação” da sua modalidade é o 
Todo-o-Terreno, através do seu Presidente, José Rita.

MOTO PORTUGAL - Qual é o balanço geral 
do momento que o Todo-o-Terreno atravessa 
em Portugal hoje em dia?

JOSÉ RITA - Os nossos campeonatos têm sido 
bastante interessantes, temos um Campeonato 
Nacional de Todo-o-Terreno que é uma referência a 
nível europeu e mundial. O TT está bem de saúde, 
temos uma categoria de motos que tem estado algo 
abaixo das expetativas que foram criadas, mas tem 
um pouco a ver também com a conjuntura atual e 
com a diversificação de algumas especialidades, 
nomeadamente o Rally Raid. Claro, temos os quads 
que, infelizmente, são um problema global, que tem 
a ver com a conjuntura internacional. Não é só aqui 
que a presença dos quads tem baixado bastante, 
tem a ver com a legislação, com as homologações, 
o que torna difícil para algumas marcas colocarem 
os seus produtos no mercado, pois isso requer 
grandes investimentos.

Depois, temos uma categoria que está a viver um 
sucesso fantástico, que é a dos SSV. Isto começou 
com uns carros que, na altura, eram uns buggies não 
muito evoluídos, mas, em seguida, marcas melhor 
colocadas no mercado, como a Polaris e a Can-Am, 
começaram a desenvolver produtos mais interessan-
tes, pois já tinham uma base que eram seus produtos 
de lazer e de trabalho. Esses modelos começaram a 
ter então um desenvolvimento significativo a nível 
de competição, até chegarmos aos nossos dias, em 

que temos um campeonato impressionante. Nesta 
última prova (Idanha) tivemos 81 inscritos nos SSV, 
com as três marcas representadas, a Can-Am, a 
Yamaha e a Polaris; todas com troféus integrados 
no próprio campeonato, que têm vantagens inte-
ressantes para os pilotos.

É um mercado que está a crescer muito em toda a 
parte. Temos aquele que é, talvez, também o melhor 
campeonato europeu para os SSV, mas acreditamos 
que ainda existe muito potencial para se aumentar 
o número de inscritos. Temos pilotos que estão a 
chegar vindos dos automóveis, pois são veículos com 
excelentes características dinâmicas, dão um grande 
prazer de condução e são relativamente baratos em 
comparação com os automóveis - estamos a falar de 
valores bastante inferiores aos que se pagariam por 
um carro preparado para todo-o-terreno.

Em termos de pilotos temos um equilíbrio muito 
grande nesta categoria. No nosso campeonato temos 
um lote de uns 12 a 15 pilotos que podem ganhar 
provas, e muitas vezes as corridas são disputadas 
em geral por poucos segundos. É um campeonato 
extremamente competitivo.

M.P. - Portugal é um país privilegiado para o 
TT, pois as leis não são muito restritivas quando 
à circulação em fora de estrada. Tem havido 
alguma pressão que indicie a mudança deste 
estado de coisas?

J.R. - Realmente temos isso a nosso favor, somos 
um país aberto, onde se pode circular como já não 
acontece em muitos países europeus. As coisas 
estão a funcionar normalmente, até porque há 
muitas zonas do interior em que eventos desta 
ordem trazem muita gente; é também uma forma 
de se dar a conhecer Portugal.

Temos tido algumas ações bastante construtivas, 
nomeadamente através do apoio à reflorestação, e 
também funcionamos muitas vezes como “bom-
beiros”, uma vez que os praticantes que circulam 
nestes caminhos, em competição ou em lazer, podem 
informar acerca de ocorrências como fogos ou outras 
situações anómalas, e dar alertas às autoridades - o 
que já aconteceu várias vezes.

Para além do mais, também é interessante um país 
que está virado para o turismo ter esta vertente, que 
é também uma maneira de mostrarmos o nosso País. 
Sobretudo o interior, porque Portugal não é só o litoral.

M.P. – O Todo-o-Terreno em Portugal serviu 
para lançar muitos atletas ganhadores lá fora. 
Não é por acaso que temos dois Campeões do 
Mundo de TT. Mas todos eles, ao chegarem a 
África ou à América do Sul, se depararam com 
uma dificuldade que é a navegação. Ora, essa 
é uma lacuna que começa a ser colmatada com 
o Campeonato Nacional de Rally Raid, correto?

J.R. - Exatamente. O facto é que tínhamos ex-

EM FRENTE A TODO O GÁS!
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Texto: Moto Portugal Fotos: Gab. Imprensa F.M.P

celentes pilotos, com andamentos muito rápidos, 
ao mais alto nível, mas que não tinham essa escola, 
da navegação, que é uma escola muito própria, 
com situações muito específicas. Com este novo 
campeonato passa a existir a possibilidade des-
ses pilotos, ou de quem queira entrar nesta nova 
competição, treinarem e aprenderem, para darem 
o pulo para as provas internacionais.

Temos tido uma aceitação muito grande, com 
muitos pilotos estrangeiros que vêm cá fazer este 
nosso campeonato, e julgo que estamos no bom 
caminho. Ao contrário do que acontecia antiga-
mente, em que existia uma progressão bem defi-
nida – começava-se no Motocross, depois o Enduro 
e só então o TT – agora já temos pilotos a virem 
diretamente para o Todo-o-Terreno, e a chegarem 
mais cedo à modalidade. Aconteceu no Dakar, com 
pilotos relativamente novos mas que começaram 
pelo TT, como os casos do Sam Sunderland ou do 
Toby Price, e já se está a passar connosco.

Tivemos, de facto, uma geração fantástica, com o 
Ruben Faria, o Hélder Rodrigues e o Paulo Gonçalves, 
mas espero que dentro de muito poucos anos tenha-
mos mais dois ou três pilotos que possam estar ao 
nível destes três que referi.

O Rally Raid tem tido um lote de pilotos bastante 
interessante, inclusivamente os nossos pilotos 
internacionais, que quando podem aproveitam 
para participar e treinar, mas este campeonato 

pode evoluir para outras fases, com características 
que não sejam de competição.

Existe um projeto de alargar o Rally Raid a uma 
vertente de lazer, aos utilizadores das maxi-trail, na 
mesma prova mas em paralelo, com percursos al-
ternativos para atrair este tipo de utilizadores. Eles 
estiveram no Rally Raid numa fase inicial, mas depois 
os pisos começaram a ser mais difíceis e afastaram-se. 
Queremos que regressem, até porque este tipo de pro-
vas tem uma componente diferente do campeonato 
de TT, que é uma vertente social mais interessante. 
As pessoas convivem mais, e queremos que este 
ambiente se mantenha. É um caminho que pode dar 
um grande impulso ao Campeonato de Rally Raid

M.P. – O campeonato este ano fica muito con-
densado no tempo, outubro a dezembro…

J.R. – Sim, tivemos uma prova que foi anulada em 
Mação, depois houve esta situação anómala, com uma 
prova que teve de ser adiada para novembro devido 
a um alerta de incêndio, pois a prova seria numa zona 
de grande floresta, a zona da Lousã e de Góis.

M.P. - Para o ano prevê-se que o calendário 
seja mais dilatado?

J.R. - Hoje em dia começa a ser difícil materializar 
um calendário, pois temos muitas provas e poucos 
fins de semana, mas a ideia é começarmos mais cedo. 
É evidente que há um período muito ingrato para o 

TT que é o verão, e isto logo praticamente a partir de 
maio. Depois podemos avançar num segundo período 
que é de outubro a dezembro, mas também só pode 
ser até ao início de dezembro, porque temos pilotos 
que depois vão para o Dakar.

M.P. – E parece que haverá novidades a nível 
técnico.

J.R. – É o caso dos roadbooks, que têm evoluído 
muito, mas vão evoluir para uma situação de roadbook 
eletrónico, para onde será descarregada a informação 
no início da etapa. Já assistimos a algumas experiências 
com esse tipo de aparelhos e vamos ser pioneiros 
na utilização destes roadbooks. Vamos começar 
já em algumas provas de Rally Raid este ano, com 
alguns pilotos que vão ter uma primeira experiência 
com estes roadbooks eletrónicos – que deverão ser 
implementados em 2021, por exemplo, no Dakar. E 
no Campeonato do Mundo também se está a pensar 
numa solução desse tipo, talvez também para 2021.

Temos de fazer muitos testes, muitos acertos, 
mas esperamos ser pioneiros e que o nosso próximo 
campeonato conte já com este tipo de aparelhos.

M.P. - No que respeita ao CNTT, haverá no-
vidades importantes para 2020?

J.R. – Sim. A nossa ideia, como temos um cam-
peonato com características bastante interessantes e 
do agrado de muitos pilotos, nomeadamente pilotos 

A categoria de SSV continua um 
fenómeno de popularidade que não 
cessa de crescer
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Todo-o-Terreno

estrangeiros, é a de internacionalizar o nosso cam-
peonato. Temos um campeonato fantástico, bem 
organizado, com excelentes equipas, e - é importante 
frisar este aspeto - hoje em dia temos um conjunto 
de operadores no mercado, como os preparadores, 
que podem dar a assistência a estas pessoas que 
podem vir de fora. A ideia seria as várias estruturas 
bem posicionadas que estão no mercado, terem carros 
ou motos prontas para os pilotos que possam vir do 
estrangeiro e, ao chegarem, terem tudo preparado. 
Apanham o avião, têm cá o seu equipamento, o veí-
culo, o material todo, fazem a prova e regressam às 
suas casas no domingo.

E quando falo em carros não falo só dos SSV, 
pois terá de haver um trabalho em conjunto com 
a FPAK, ou era interessante que assim fosse, uma 
vez que na maior parte dos casos as provas de TT 
também integram os automóveis, pelo que faz 
todo o sentido que a federação dos automóveis 
também esteja connosco neste projeto.

Seria, portanto, um Open de nível internacional, 
que tenha uma imagem internacional. Uma imagem 
que teremos de construir, com um site internacional, 
redes sociais, etc. Queremos criar uma dinâmica muito 
grande em torno do nosso campeonato e trazer pes-
soas para virem competir nele – onde, na verdade, já 
temos vários pilotos estrangeiros, nomeadamente nos 
SSV. Já vieram pilotos da Austrália, temos brasileiros, 
franceses, espanhóis, etc.

M.P. – No fundo, funcionaria um pouco como 
o FIM CEV para a Velocidade? Estamos a falar 
de um campeonato que era nacional e se in-
ternacionalizou.

J.R. - Sim, é essa a ideia que nos propomos con-
cretizar, exatamente essa. E, como o FIM-CEV serve 
para lançar pilotos no MotoGP, esta seria também 
uma escola para o Dakar. Já fizemos uma parceria 

com o Dakar e, neste momento, os pilotos podem 
ter direito a uma inscrição gratuita para o Dakar ou 
para provas do Dakar Series. Já chegámos aqui, e 
isto é o reconhecimento da própria organização do 
Dakar, a ASO, em como temos um campeonato muito 
interessante e competitivo. Há todo um conjunto de 
ações que podemos fazer para criar uma dinâmica 
fortíssima no nosso campeonato, e que este seja cada 
vez mais atrativo para toda a gente.

M.P. - Este é um projeto para 2020?
J.R. - É um projeto que estou neste momento 

a preparar para 2020; não sabemos ainda se temos 
essa possibilidade, mas a minha ideia seria arrancar 
já em 2020.

Relativamente a outros projetos que estamos a 
estudar, é a intenção de que haja uma maior ligação 
com troféus que existem no nosso País. Como é sa-
bido realiza-se um troféu Yamaha que é fortíssimo; 
julgo que nesta última prova estiveram cerca de 270 
pilotos inscritos, o que é fantástico, é um troféu que 
tem uma dinâmica muito especial.

E temos também um troféu de Resistência, que 
tem feito um excelente trabalho, com provas muito 
bem estruturadas e organizadas, e onde podemos 
também ir buscar alguns pilotos. O projeto para o ano 
é consolidarmos estes troféus e que nos permitam 
a nós, federação, criarmos condições para alguns 
pilotos desses troféus virem experimentar o nosso 
campeonato nacional. Porque temos muita matéria, 
temos muitos miúdos novos, com características e 
prestações bastante boas.

Temos um troféu mini-bajas integrado em algumas 
provas do nosso campeonato – dos 12 aos 16 anos, 
com duas classes -, e posso dizer que um dos miúdos, 
com 15 anos, já fazia o 4º ou 5º tempo dos consagra-
dos. Essa é outra ideia, fomentar esta competição 
para atrair mais miúdos para o nosso campeonato.
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Portugal esteve representado em mais uma edição do Supermoto 
das Nações, com a Seleção Nacional a terminar no 15º posto.

COM A CHEGADA da época do ano em que as 
competições por seleções concentram as atenções 
a nível global, coube ao Supermoto iniciar a “época” 
nessa área com a realização do Supermoto das 
Nações no circuito francês de Carole, desta feita 
num traçado com 2085 metros, dos quais 1893 
eram em asfalto e os restantes em terra.

Localizado a cerca de 20 minutos da capital fran-
cesa, Paris, o circuito de Carole é considerado por 
muitos como um dos berços da modalidade, tendo 
sido no seu asfalto que foram dados os primeiros 
passos da disciplina e também realizadas várias 
edições do Guidon d'Or - competição única que 
nos anos 90 atingiu o seu auge, colocando frente 
a frente os melhores pilotos de diversas disciplinas 
para um duelo em motos Supermotard, como era 
então conhecida a especialidade.

Muitos anos volvidos, este circuito inaugurado 
em 1979, de forma a atrair os motociclistas e re-
duzir o elevado número de acidentes que então 
marcavam as estradas gaulesas, e desde 2012 sob a 
gestão da Federação Francesa de Motociclismo, que 
o salvou da falência, é um dos pilares da formação 
de motociclistas e pilotos em França.

Neste regresso da elite do Supermoto ao seu 
asfalto foram 22 as nações que marcaram presença 
e, entre elas, também Portugal se fez mais uma 
vez representar naquela que é a prova por nações 
mais recente na lista de competições da FIM - esta 
foi a 14ª vez que o troféu Francesco Zerbi esteve 
em discussão.

Sérgio Rego, Nuno Pinto e Nuno Rego foram 
os pilotos que levaram as cores da Federação de 
Motociclismo de Portugal e do Supermoto luso 
até França, e foi desde a qualificação que o trio 
português se instalou na 15ª posição, assegurando 
a qualificação direta no Sábado após as três corridas 
realizadas com o asfalto seco. 

Com a chuva a chegar no dia de todas as de-
cisões, a lama e as condições de aderência muito 
reduzida deixaram muitos pilotos em dificuldades 
maiores e os portugueses não foram imunes a essas 
mesmas condições.  Com 32 pilotos em pista - dois 
de cada uma das nações apuradas - foi quase em 
modo sobrevivência que todos tiveram de atacar o 
misto asfalto/terra no traçado de Carole. Na primeira 
corrida Sérgio Rego foi o 23º e Nuno Pinto o 27º, 
colocando as cores portuguesas na 14ª posição. Na 
segunda corrida foram Nuno Pinto e Nuno Rego 
os pilotos com as cores da FMP e, no final das 12 
voltas realizadas, cruzaram a linha de meta na 27ª 
e 29ª posições descendo a equipa ao 15º posto a 
seis pontos do 14º lugar e com sete de vantagem 
para o trio em 16º lugar. O derradeiro confronto 
do dia seria por isso decisivo, e aí Sérgio Rego foi 
16º e Nuno Rego o 29º, resultado que manteve 
os portugueses na 15ª posição, após uma prova 
exigente e muito complicada devido às condições 
climatéricas adversas.

Globalmente, foram os franceses que venceram 
pela sexta vez consecutiva a competição que contou 
com forte adesão popular apesar do mau tempo.

TRIO LUSO 
EM FRANÇA
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Sob condições difíceis, a Seleção Nacional de Motocross terminou em 22º lugar 
a edição 2019 do Motocross das Nações na Holanda.

PORTUGAL VOLTOU A ESTAR PRESENTE com 
uma Seleção no Motocross das Nações, prova por 
equipas nacionais que realizou a sua 73ª edição, desta 
feita tendo lugar em Assen, na Holanda.

Portugal tem estado presente nesta prova de 
forma ininterrupta desde 1994 e, desde então, por 
17 vezes conseguiu a qualificação direta para a Final 
A, algo que todos os 102 pilotos das 34 nações pro-
curaram atingir numa pista que sofreu algumas al-
terações ao nível do seu traçado, face ao conhecido 
anteriormente nas etapas do Campeonato do Mundo 
de Motocross, procurando a organização aumentar 
ainda mais o nível de espetacularidade desta pista 
com 1700 metros de extensão.

Mas o tempo não veio ajudar ao espetáculo, 
e foi debaixo de condições muito complicadas 
que as equipas lutaram pelos melhores lugares. 
Após uma qualificação marcada pela chuva e por 
condições que tornaram o dia numa verdadeira 
luta pela sobrevivência.

Depois de ter terminado o dia de qualificações 
na 26ª posição, com o resultado a ser condicionado 
pelo inesperado abandono de Luís Outeiro devido a 
um problema elétrico na sua moto logo na segunda 
volta da sua corrida de qualificação, quando era 
21º colocado. Na corrida anterior, a primeira do dia, 
Sandro Peixe tinha terminado em 27º lugar depois 

UM DIFÍCIL MAR DE AREIA 

Motocross das Nacoes



 11P O R T U G A L
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de uma queda o ter atirado para a cauda do pelotão, 
ficando nas mãos de Hugo Basaúla a possibilidade 
de colocar Portugal no lote das 19 melhores equipas, 
que se apuraram diretamente para o confronto final. 
Hugo Basaúla fechou a qualificação com o melhor 
resultado dos pilotos portugueses, 15º na linha de 
meta, mas esta posição não chegou para colocar o 
trio na final de domingo.

Assim, no dia seguinte discutiu-se a corrida cujo 
vencedor iria assegurar o único lugar ainda disponível 
para alinhar entre as 20 melhores formações.

Nesta corrida da derradeira oportunidade Hugo 
Basaúla foi o melhor, vencendo com autoridade 
(45 segundos de vantagem sobre o segundo colo-
cado) num traçado de areia completamente alagado 
pela intensa chuva, que continuou a cair ao longo 
de toda a noite de sábado para domingo e que se 
manteve sobre Assen durante o derradeiro dia. 
Uma vitória que, no entanto, não chegou para co-
locar Portugal na primeira posição na classificação 
por equipas - Sandro Peixe e Luís Outeiro tiveram 
de ultrapassar as dificuldades de uma pista em 
condições dantescas, ficando mesmo atolados, 
tal como muitos outros pilotos. Fecharam a luta 
pela sobrevivência na 16ª posição (Peixe) e no 26º 
posto (Outeiro), prestações que deixaram Portugal 
na terceira posição, não conseguindo desta forma o 
ambicionado acesso às finais nesta 26ª participação 
consecutiva de Portugal no Motocross das Nações. 
A formação lusa terminou assim na 22ª posição final, 
daquela que foi uma das mais exigentes edições de 
sempre desta histórica competição.

Na frente, vitória para a Holanda, a primeira 
deste país no MX das Nações, graças ao trio com-
posto por Glenn Coldenhoff, Jeffrey Herlings e 
Calvin Vlaanderen. Bélgica e Grã-Bretanha tam-
bém subiram ao pódio, por esta ordem, com a 
Estónia, França, Estados Unidos, Alemanha, Letónia, 
Espanha e Dinamarca a fecharem o lote dos dez 
primeiros colocados.

Sandro Peixe (58), Luís 
Outeiro (59) e Hugo 
Basaúla (60) foram os 
representantes de Portugal 
nesta edição do Motocross 
das Nações
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Portugal levou as suas seleções masculina e feminina a Ibiza para o Trial das Nações, 
prova que em 2020 se disputará em Gouveia.

COM DUAS FORMAÇÕES, as Seleções 
Nacionais de Trial Masculina e Feminina, Portugal 
esteve mais uma vez representado numa edição 
do Trial das Nações, desta feita realizado na bonita 
e solarenga ilha mediterrânica de Ibiza.

Com o centro nevrálgico da competição loca-
lizado no famoso Porto de Ibiza, a prova balear 
levou as melhores equipas e pilotos até à 36ª edi-
ção desta prova por seleções que, nas anteriores 
35 edições, foi ganha por 25 vezes pela Espanha 
(invicta desde 2004), 5 pela França, 4 pela Grã-
Bretanha e uma pela Itália.

Diogo Vieira, Filipe Paiva e Leandro Castro 
foram os pilotos da Seleção Masculina, que enfren-
tou outras 12 equipas no Troféu Internacional, o 
segundo patamar do Trial das Nações, sendo que 
na classe “rainha” estão as seleções mais fortes 
do Trial mundial, à qual acede a equipa que vence 
a Internacional, destronando a última das seis 
equipas da competição Mundial.

Na qualificação realizada no sábado os pilotos 
lusos qualificaram na 9º posição - definindo assim 
a sua posição na partida para a prova no Domingo 
onde tiveram de enfrentar uma dupla passagem 

À ESPERA DE GOUVEIA

Trial das Nacoes
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Texto: Gab. Imprensa F.M.P./M.P. Fotos: F.I.M.

pelas 15 zonas de obstáculos.
Na primeira volta o trio português somou 81 

pontos de penalização, reduzindo para 72 na se-
gunda passagem, para um total de 153 pontos aos 
quais, juntando mais dez de penalização, fechou a 
contagem com 163 pontos. Nota para as 25 zonas 
sem penalização que os três portugueses conse-
guiram, terminando a prova num positivo 11º lugar, 
num Troféu Internacional em que Alemanha, Suécia 
e Estados Unidos ocuparam os lugares do pódio.

Do lado feminino, a equipa foi composta 
por Rita Vieira, Sofia Porfírio e Mariana Afonso, 
sendo para esta última foi a sua estreia absoluta 
na mais importante competição a nível mundial. 
A equipa qualificou-se na 8ª posição e foi nessa 
mesma posição que as três pilotos fecharam as 
contas deste Trial das Nações - entre nove equi-
pas presentes - fechando a primeira volta com 77 
pontos somados, sendo que na segunda melho-
raram o registo e contabilizaram 70 pontos para 
um total final de 147 - cada ponto corresponde a 
uma penalização (pé no chão) na transposição dos 
obstáculos, sendo que as zonas de obstáculos não 

ultrapassadas valem cinco pontos de penalização. 
A equipa portuguesa ultrapassou 18 zonas sem 
qualquer penalização. Também aqui a vitória coube 
ao trio de Espanha, seguido da Grã-Bretanha que 
deu boa réplica, equipa capitaneada pela Campeã 
Mundial Emma Bristow. O último lugar do pódio 
feminino foi para a equipa da Noruega.

Na classe principal, a imbatível formação espa-
nhola, com Toni Bou, Jeroni Fajardo e Adam Raga 
conquistaram o 16º triunfo consecutivo para o país 
vizinho no Trial das Nações, sendo acompanhada 
ao pódio pelo Japão (Takahisa Fujinami, Kenichi 
Kuroyama e Tomoyuki Ogawa) e pela França (Benoir 
Bincaz, Alexandre Ferrer e Teo Colairo).

Resultados positivos para as equipas portu-
guesas perante as maiores potências mundiais 
daquela que é, eventualmente, a mais técnica 
das disciplinas do motociclismo, sendo que na 
cerimónia de entrega de prémios foi oficialmente 
passado o testemunho a Portugal para a organi-
zação da próxima edição da prova - que já passou 
por Portugal em 2002, sendo então realizada em 
Paços de Ferreira. No próximo ano será a vez de 
Gouveia acolher o Trial das Nações.

Uma vez mais Portugal fez-se representar no 
Trial das Nações por duas Seleções Nacionais, 
competindo no Troféu Internacional e no 
Troféu de Senhoras.
À esquerda, Espanha voltou a conquistar a 
competição mais reputada do TdN, feito que 
tem vindo a repetir de forma ininterrupta 
desde 2004

TROFÉU MUNDIAL
1º Espanha 4
2º  Japão, 19
3º  França 24
4º  Grã-Bretanha 27
5º  Itália  45
6º  Noruega  95

TROFÉU INTERNACIONAL
1º  Alemanha  1
2º  Suécia, 7
3º  E.U.A.  8
4º  Áustria  11
5º  Austrália  18
6º  Rep. Checa  19
7º  Bélgica  30
8º  Suíça  48
9º  Irlanda  55
10º  Andorra  119
11º  Portugal  163
12º  Letónia 190
13º  Luxemburgo  241

TROFÉU SENHORAS
1º  Espanha  3
2º  Grã-Bretanha  10
3º  Noruega  18
4º  Alemanha  22
5º  E.U.A.  26
6º  França  33
7º  Austrália  101
8º  Portugal  147
9º  Suíça  287

CLASSIFICAÇÕES  FINAIS
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Mototurismo

A cidade do Entroncamento 
recebeu pela 15ª vez a visita de 
várias centenas de motociclistas, 
através do seu Moto Clube “Os 
Fenómenos” para a realização 
da sua concentração anual de 
motos, nos dias 13,14 e 15 de 
setembro de 2019.

O Moto Clube “Os Fenómenos” do Entroncamento é conhecidos não só 
pelo acolhimento, sempre de braços abertos, com muita animação e simpatia, 
como também pelo excelente serviço de refeições, sempre fartas e saborosas. 
“Os Fenómenos” têm, ao longo dos anos, feito um enorme esforço para pro-
porcionarem uma excelente concentração a todos os motociclistas que ali se 
deslocam. Esforço recompensado, pois tudo decorreu com grande êxito, graças 
a uma direção muito dinâmica e unida e a um grupo de sócios, que trabalham 
em conjunto sem limitações.

A Concentração foi realizada no parque de campismo local, um agradável 
espaço repleto de árvores, com boas condições para receber os muitos parti-
cipantes. Esta é uma concentração de adrenalina total onde, durante o dia e a 
noite, a festa é sempre animada, não só pela presença dos motociclistas como 
também da população local, que adere em grande número.

No entretenimento, o clube presenteou os participantes com um programa 
de diversas animações e de excelentes espetáculos de palco. Na tarde de sábado 
houve lugar para diversas brincadeiras e jogos, proporcionados por um grupo 
de teatro de rua, que divertiram todos os presentes. Seguiu-se o animado e 

divertido “Bike Wash” e, no final, foi servido um saboroso lanche, repleto de 
saborosas iguarias.

A animação musical durante todas as tardes e madrugadas esteve a cargo 
do bem-disposto e simpático DJ Moita - de salientar o magnífico trabalho 
desempenhado por este profissional. Nos espetáculos de palco atuaram 
excelentes bandas – Red e Tributo a Queen -, intercaladas com shows de strip 
masculino e feminino. Durante todo o fim de semana reinou a boa disposição, 
num magnífico convívio de motociclistas.

Mais uma vez ficou provado que um programa animado e malta divertida 
só pode mesmo resultar numa grandiosa festa das motos. Está de parabéns O 
Moto Clube “Os Fenómenos” pelo excelente trabalho realizado ao longo destes 
anos na organização da sua concentração. Desejamos que continuem a divertir 
e a contagiar com alegria todos os motociclistas que os visitam, e a promover 
orgulhosamente o motociclismo nacional, a sua terra e o seu clube.

O clube agradece a valiosa colaboração prestada pelos seus sócios, amigos e todos 
os patrocinadores e apoios oficiais - Câmara Municipal do Entroncamento, Juntas 
de Freguesia N. Sr.ª de Fátima e S. João Batista -, essencial para o sucesso do evento. 

Concentração do 
Entroncamento

Foi no fim de semana de 6 a 8 de setembro 
que a malta do Moto Clube Conquistadores de 
Guimarães abriu as portas de sua casa, para uma 
boa festa à maneira minhota. Foi a vigésima 
quarta primavera desta Concentração, mas com 
ar de verão graças às temperaturas que se fizeram 
sentir em Guimarães durante os dias do evento.

Na sexta-feira, início da festa com muita mú-
sica, com as bandas Undercover e Sociedade 
Anónima a animarem o recinto até à altura das 
catraias com o seu show e, a finalizar, o DJ a 
“bombar” pelo resto da noite. No sábado é o dia 
em que muitos aparecem, e o recinto começa a 
ficar pequeno para tanta malta amiga. O calor 
que se fazia sentir não estragava a festa, pois 
frondosas árvores ofereciam sombra, além das 
frescas com os amigos.

Para entreter a malta, houve lugar ao Bike 
Show e à feira, compondo a tarde até o Bike 
Wash vir aumentar mais a temperatura. A re-
nhida prova dos lentos contou com muitos a 

participarem nesta pequena brincadeira, em que 
os mais lentos em velocidade ganham a prova. 
Provocou muita galhofa e bons “picanços”. Antes 
do jantar, tempo para o passeio turístico pela 
região com paragem na Moto Fundador, para ver 
as novidades e refrescar o corpo. Após o jantar, 
a noite abriu com um comediante da zona, o 
Joaquim Oliveira Comedy, que, com estórias 
do dia a dia, provocava grandes gargalhadas 
ao imenso público que estava a ouvi-lo. Depois 
da atuação dos The Mustang, com boa música 
dos anos sessenta e oitenta, vieram as catraias 
seguidas do DJ para terminar a noite.

Domingo de manhã foi a altura do repouso, 
pois o corpo pede descanso. Contou-se com o 
pequeno-almoço e um curto passeio, seguido 
do almoço de despedida.

Mas nada disto seria possível sem o apoio 
da Câmara Municipal de Guimarães. Apoio im-
prescindível para este tipo de eventos, o qual o 
clube agradeceu pessoalmente.

Festa na Cidade Berço
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Resultados Desportivos Setembro

Motocross das Nações
Holanda / Assen

22º  Portugal (H. Basaúla, S. Peixe, L. Outeiro)

Trial das Nações
Espanha / Ibiza

TROFÉU INTERNACIONAL
11º  Portugal (D. Vieira, F. Paiva, L. Castro)

SENHORAS
8º  Portugal (R. Vieira, S. Porfírio, M. Afonso)

Supermoto das Nações
França / Carole

15º  Portugal (N. Pinto, N. Rego, S. Rego)

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
13ª prova – G.P.  de S. Marino / Misano

16º  Miguel Oliveira (KTM)

14ª prova – G.P.  de Aragón / Motorland Aragón
13º  Miguel Oliveira (KTM)

Taça do Mundo Enduro Open
7ª prova – França / Ambert

1º/1º (2T)  Gonçalo Reis (Gas Gas)
7º/5º (2T)  João Lourenço (Beta)
5º/5º (4T)  Rodrigo Belchior (KTM)

Campeonato da Europa de Bajas
3ª prova – Idanha

1º (Motos) Tiago Santos (Yamaha)
1º (Quads)  Roberto Borrego (Yamaha)

C. N.de Super Enduro Lighthouse
5ª prova – Vila do Bispo

PRESTIGE    
1º/1º/1º  Diogo Vieira
4º/4/2º  João Lourenço
5º/2º/3º Filipe Oliveira
2º/5º/4º  Tomás Clemente
3º/3º/5º  Paulo Esteves

OPEN
1º/1º/2º  Ricardo Damil
2º/2º/1º  Carlos Burés
3º/3º/4º  Gonçalo Sobrosa
4º/5º/3º  Rodrigo Belchior 
5º/4º/5º  Norberto Teixeira

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
6ª prova – Baja TT Idanha-a-Nova

MOTOS
1º  António Maio (Yamaha) TT2
2º  Daniel Jordão (Yamaha) TT2
3º  Martim Ventura (Yamaha) TT1/Jr.
4º  Bernardo Megre (Husqvarna) TT1
5º  Tiago Santos (Yamaha) TT1
6º  Gonçalo Amaral (Honda) TT1/Jr.
7º  Jorge Brandão (KTM) TT2
8º  Diogo Pais (Yamaha) TT1
9º  Paulo Cardoso (KTM) TT3
10º  Luís Albuquerque (Yamaha) TT2
11º  José Amaro (Husqvarna) TT3/Vet.
12º  Armindo Neves (SWM) TT2/Vet.
13º  Rui Panda (Honda) TT2/Vet.
14º  Nelson Vassalo (KTM) TT3/Vet.
15º  Salvador Vargas (KTM) TT2/Jr.

QUADS
1º  Roberto Borrego (Yamaha)
2º  Luís Engeitado (Yamaha)
3º  Luís Pimenta (Suzuki)
4º  André Carita (Suzuki)
5º  Joni Fonseca (Yamaha)
6º  Marco Correia (Yamaha) Promo.

SSV
1º Luís Cidade / P. Mendonça (Can-Am) TT1 / Jr.
2º Pedro Carvalho /A. Guerreiro (Can-Am) TT1
3º Pedro S. Mendes (Can-Am) TT1
4º Ruben Faria / N. Custódio (Can-Am) TT1
5º João Monteiro / N. Pereira (Can-Am) TT1
6º Vítor Santos / J. Pereira (Can-Am) TT1 / Vet.
7º Luís P. Morais / D. Megre (Can-Am) TT1
8º Ricardo Domingues / P. Cunha (Can-Am) TT1 / Vet.
9º Nelson Caxias / C. Rebola (Can-Am) TT1 / Promo.
10º Marco Pereira / E. Adão (Can-Am) TT1
11º Wilson Galo / V. Galo (Can-Am) TT1
12º Avelino Luís / D. Carmo (Can-Am) TT1 / Vet.
13º Daniel Mahseredjian (Can-Am) TT1 / Promo.
14º Arnaldo Monteiro / N. Morais (Can-Am) TT1 / Vet.
15º Lourenço Rosa / J. Dias (Can-Am) TT1

Campeonato Nacional de Velocidade
5º prova – Estoril III

SUPERBIKE
Resultados por homologar

SUPERSTOCK 600
2º/1º  Dani Trelles (Yamaha)
1º/2º  Fernando Soares (Yamaha)
3º/3º  André Capitão (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º  Pedro Fragoso (Yamaha)
2º  Tomás Alonso (Kawasaki)
3º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
4º  Miguel Santiago (Yamaha)
5º  Madalena Simões (Yamaha)
6º  Isaac Rosa (Kawasaki)

PRÉ-MOTO3
1º  Kiko Maria (Beon)
2º  Marco Dias (Minarelli)
3º  Nuno Ribeiro (Beon)
4º  Daniel Bento (Beon)
5º  Rafael Saraiva (Moriwaki)
6º  Marco Mateiro (MIR)

85 GP / MOTO4
1º  Nuno Ribeiro (Beon)
2º  Bruna Santos (Minarelli)
3º  Marco Mateiro (Conti)

MIR MOTO5
1º  Manuel Branquinho
2º  Martim Reis
3º  Tiago Balhé
4º  Pedro Afonso
5º  Martim Jesus
6º  Ivan Bolano
7º  Rodrigo Martins
8º  Diego Vasquez
9º  Rafaela Peixoto

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – OPEN
1º/1º  João Curva (Yamaha)
2º/2º  Pedro Flores (Kawasaki)
3º/3º  Fernando Mercier (Kawasaki)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SBK
1º/1º  José Teixeira (Aprilia)
3º/2º  Ricardo Almeida (Suzuki)
2º/3º  Pedro Dias (Aprilia)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SSP
1º/1º  António Reis (Honda)
2º/2º  Joaquim Boavida (Honda)

TROFÉU ENI / LUÍS CARREIRA – SPORT
1º/1º  João Vieira (Yamaha)
-/2º  Richard Peers-Jones (Yamaha)

TROFÉU KAWASAKI Z CUP PT
2º/1º  D. Amaral
1º/2º  P. Vicente
4º/3º  R. Pires
3º/4º  A. Vilardebó
5º/5º  C. Van Doremalen 
-/6º  J. Fernandes

COPA DUNLOP MOTOVAL – CLASSE 1
1º/1º  Jaime Coelho (Kawasaki)
2º/2º  Ricardo Silva (Yamaha)
3º/3º  Diogo Queirós (Yamaha)
5º/4º  João Serzedelo (Triumph)
4º/7º  Luís Branquinho (Kawasaki)
7º/5º  Fernando Merchan (Yamaha)
6º/6º  Henrique Gouveia (Yamaha)
8º/8º  Paulo Araújo (Yamaha)

COPA DUNLOP MOTOVAL – CLASSE 2
1º/1º  Tiago Pires (Suzuki)
2º/2º  Christophe Lajouanie
3º/3º  Rui Palma (Suzuki)
4º/5º  Pedro Dias (Kawasaki)
5º/7º  Nelson Cruz (Yamaha)
6º/6º  Carlos Fonseca (Kawasaki)
7º/8º  Carlos Pinheiro (Suzuki)
-/4º  Sérgio Bruno (Kawasaki)



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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