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Rumo aos “anos vinte”
Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Enfrentámos o final do ano 
passado e o início de 2020 com 
sentimentos mistos. Por um lado, 
a temporada de 2019 terminou 
com um novo recorde de licenças 
desportivas emitidas, o melhor 
registo nas três décadas de 
história desta federação – que 
se cumprem em maio próximo -, 
sinal inequívoco que o trabalho 
que temos vindo a desenvolver 
em prol do nosso desporto está 
a ser bem acolhido por parte dos 
praticantes.
Um destes casos de sucesso é o 
do Enduro, com o percurso da 
modalidade nas últimas épocas - 
e o que se prepara para a próxima 
- a ser colocado em perspetiva 
nesta edição, em entrevista 
feita ao presidente da comissão 
respetiva.
Terminámos, assim, o ano em 
festa, com a terceira visita dos 
ISDE ao nosso País e com mais 
uma Gala dos Campeões, mal 
sabendo que, poucos dias depois, 
iríamos perder um dos maiores de 
sempre, o nosso Paulo Gonçalves. 
A tragédia, que sucedeu já 
após o fecho desta edição da 
Moto Portugal, não nos permite 
homenagear devidamente a 
sua memória nesta edição, algo 
que remetemos para o número 
seguinte desta vossa revista, 
referente aos acontecimentos 
do mês de janeiro, não deixando 
de expressar aqui o nosso pesar 
profundo e as mais sentidas 
condolências à família e amigos 
do nosso Campeão.

Reunida em Assembleia Geral no passado dia 
14 de dezembro, a Federação de Motociclismo de 
Portugal aprovou por unanimidade o seu Orçamento 
e Plano de Atividades para a temporada de 2020, 
na sequência de uma bem-sucedida época de 2019 
em que, entre outros pontos altos, se registou um 
novo recorde de licenças desportivas emitidas - isto 
numa altura em que a F.M.P. se prepara para celebrar 
30 anos desde a sua fundação, que se cumprem 
em maio próximo. Tratou-se um crescimento de 
cerca de 10% em relação a 2018, com 1667 licenças 
desportivas emitidas, face às 
1510 verificadas em 2017.

Números animadores, 
a coroar uma época de 
intensa atividade desportiva 
e mototurística, tanto a nível 
interno como, em termos 
desportivos, refletindo também 
o vasto leque de provas de 
campeonatos internacionais disputadas no nosso País.

Realizámos campeonatos nacionais de nove 
modalidades (Enduro, Motocross, Rally Raid, 
Supercross, Super Enduro, Supermoto, Todo-o-
Terreno, Trial e Velocidade), bem como diversos 
campeonatos regionais e troféus nacionais. Fomos 
visitados por provas de Campeonatos do Mundo 
(Enduro, Motocross, Trial, Superbike, Sidecars, 

Moto3 Júnior), Taças do Mundo (Bajas e Supermoto) 
e Campeonatos da Europa (Enduro, Moto2, 
Motocross e Bajas), provas de grande expressão 
internacional como a Porto Extreme XL Lagares e, 
claro, para coroar a época de 2019, a 94ª edição dos 
International Six Days Enduro, no Algarve. No total, 
foram realizadas 163 provas de motociclismo no 
Continente e Regiões Autónomas.

Para 2020 o ritmo não irá abrandar, como podem 
verificar nos calendários que publicamos nesta mesma 
edição, destacando-se a vinda do Trial das Nações a 

Gouveia e a manutenção de 
provas dos Campeonatos do 
Mundo antes citados, com o 
acréscimo do FIM CEV que se 
mantém no Estoril mas passará 
também a visitar Portimão.

No que respeita ao 
Mototurismo – cujo calendário 
para 2020 podem também 

consultar nesta revista -, foram realizadas no ano 
findo 25 concentrações mototurísticas, sete rondas 
do troféu de moto-ralis, para além do 21º Portugal 
de Lés-a-Lés, do 5º Portugal de Lés-a-Lés Off-Road 
e do 23º Dia Nacional do Motociclista, eventos que 
voltarão a meter os motociclistas na estrada, dando-
lhes incentivos extra para fazerem muitos e bons 
quilómetros durante este ano de 2020. 
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Depois de uma época de 2019, bem-sucedida, a Federação 
de Motociclismo de Portugal encara com otimismo a 
primeira temporada dos novos “anos 20”.
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Lubrificantes i-Ride. Toda a nossa pesquisa pela sua paixão.
Eni i-Ride, a linha completa de lubrificantes específicos para as 2 rodas, que oferece a solução ideal para a cidade, 
para a auto-estrada ou off-road. Os lubrificantes i-Ride para motores a 4 tempos, são formulados com a tecnologia 
Eni Triple Tech. Graças a um sistema inovador de aditivação exclusivo da Eni, esta tecnologia permite a produção 
de lubrificantes de elevada performance, a máxima limpeza do motor que garante a proteção contra o desgaste e a 
oxidação.
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Gala F.M.P. 2019

O Salão Preto e Prata no Casino do Estoril acolheu mais uma Gala dos Campeões, 
homenageando os melhores da época 2019.

NOITE DE CAMPEÕES
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Texto:Gab. Imprensa F.M.P. Fotos: Luís Duarte

NA NOTE DE 21 DE DEZEMBRO e assinalando o fecho de mais uma 
temporada desportiva a Federação de Motociclismo de Portugal juntou no 
Casino Estoril os pilotos, clubes e entidades que se distinguiram ao longo do 
ano findo, numa temporada em que foram realizados nove campeonatos 
nacionais e Portugal acolheu 16 provas internacionais de todas as vertentes 
do motociclismo.

O magnífico Salão Preto & Prata do Casino Estoril foi novamente o cenário 
privilegiado daquele que é, por tradição, o momento que encerra o ano e onde 
os melhores dos melhores são devidamente consagrados ou homenageados. 
Foi o caso das sete seleções nacionais que estiveram nos International Six Days 
Enduro, Motocross das Nações, Trial das Nações ou Supermoto das Nações, o 
mesmo se passando com os dois pilotos que conquistaram títulos continentais 
em 2019, no caso Tiago Santos e Roberto Borrego, Campeões da Europa de 
Bajas na vertente Moto e Moto 4, respetivamente.

Distinguidas foram igualmente as individualidades ou entidades que re-
ceberam o Diploma de Mérito da FMP, sendo que em 2019 os mesmos foram 
entregues a Daniel Jordão, Albano Melo, Motoni, Casino do Estoril – Nuno 
Sardinha e Paulo Bretão, por todo o apoio e contribuição dada ao motociclismo 
nacional. Homenageados também os nossos Top Riders, pilotos que partici-
param em Campeonatos do Mundo e que se destacam no plano pessoal e 
ética desportiva: Tomás Clemente, Diogo Vieira e Miguel Oliveira foram os se 
enquadraram nesses mesmos parâmetros de seleção. Miguel Oliveira recebeu 
ainda, das mãos do Professor Paula Cardoso, o Presidente da Confederação 
do Desporto de Portugal, o troféu de Atleta Masculino do ano 2018, que ainda 
não tinha tido oportunidade de receber em mão.

Mas o momento mais esperado por todos era mesmo o reservado à con-
sagração de todos os Campeões Nacionais de 2019, e que se iniciou logo após 
terem sido igualmente entregues os diplomas de Campeãs Nacionais às 11 
marcas que venceram nas disciplinas com títulos nacionais.

Nada mais nada menos que 42, foram os troféus entregues aos diversos 
campeões nacionais, ficando igualmente para a história a foto final onde 
todos os campeões se juntaram no palco do Salão Preto & Prata. Uma noite 
de consagração que fechou 2019 poucos dias depois dos calendários 2020 
terem sido revelados, na preparação para o arranque da próxima temporada.

Em cima, a foto de família dos Campeões, membros da seleções e Top Riders 2019 e, 
em baixo, os representantes das várias marcas Campeãs Nacionais
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Os International Six Days Enduro visitaram Portugal pela terceira vez na sua longa 
história, com as nossas três Seleções Nacionais a representarem as cores lusas 
ao mais alto nível.

DEPOIS DE COIMBRA/LOUSÃ em 1999 e da 
Figueira da Foz uma década depois, foi agora a vez 
de Portimão, com o quartel-general montado no 
Autódromo Internacional do Algarve, acolher a 
prova desportiva mais antiga que se disputa sob a 
égide da Federação Internacional de Motociclismo, 
a celebrar a sua 94ª edição.

Com mais de seis centenas de pilotos presen-
tes, oriundos de 34 países, Portugal contava com 
as suas três Seleções Nacionais (Sénior, Júnior e 
Feminina) e três equipas de clube. A equipa Sénior 
foi composta por Diogo Ventura, Gonçalo Reis, 
Diogo Vieira e João Lourenço, a formação Júnior 
por Tomás Clemente, Rodrigo Belchior e Manuel 
Teixeira, e o trio de Senhoras por Bruna Antunes, 
Joana Gonçalves e Rita Vieira.

No menu estavam mais de 1500 km, repartidos 
pelos três percursos desenhados para o efeito: nos 
dois primeiros dias a “Rota do Menir”, no terceiro 

e quarto dia o “Desafio de Monchique”, no quinto 
dia a caravana enfrentava o percurso batizado de 
“Através do Barrocal”, e, finalmente, os 94ª ISDE 
encerravam com a tradicional Especial Final, com 
partidas ao estilo do motocross.

No primeiro dia de competição os pilotos enfren-
taram duas voltas a um percurso com 145 km e três 
especiais em cada volta, às quais se juntou aquela que 
será sempre a especial final em todos os primeiros 
cinco dias de competição. Um dia em que a chuva 
surgiu de forma tímida, sem incomodar os pilotos 
e onde todos os elementos das seleções nacionais 
fecharam uma jornada cautelosa, sem exagero.

Ao final do dia, no regresso ao paddock que 
está localizado no Autódromo Internacional do 
Algarve, a seleção Sénior ocupava o 10º posto do 
Troféu Mundial, cabendo aos juniores a 12ª posição 
entre as equipas presentes. A seleção feminina 
fechou este primeiro dia na 7ª posição.

No dia seguinte, os pilotos voltaram a enfrentar 
o mesmo percurso, agora mais massacrado pela 
passagem dos concorrentes na véspera, e nas hostes 
nacionais foi o trio Júnior que mais de destacou, 
ao subir três posições na classificação para passar 
a ocupar o 9º posto. As duas restantes formações 
mantiveram a colocação do dia anterior, 10º para 
a equipa Sénior e 7º lugar para as Senhoras. Na 
frente, Austrália mantinha a liderança tanto no 
Troféu Mundial como no Troféu Júnior, enquanto 
os Estados Unidos passavam a Alemanha para 
comandar entre as Senhoras.

O terceiro dia desbravou um novo percurso, que 
levou a caravana à vizinha Serra de Monchique, 
apropriadamente batizado como “Desafio de 
Monchique”, a cumprir por duas vezes, o que so-
maria no final do dia mais de 300 km e oito horas 
de pilotagem, sensivelmente o mesmo que nos 
restantes dias.

SEIS DIAS A SUL

ISDE 
2019
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Portugal chegou ao final destes International Six Days Enduro com as suas três seleções "intactas": não 
se registou nenhum abandono nas equipas lusas de Seniores, Juniores e Senhoras 

Texto: Gab. Imprensa FMP/MP Fotos: FIM e FMP

Neste que se revelou, até então, o dia mais exi-
gente dos ISDE 2019, as equipas lusas mostraram 
todo o seu potencial e conseguiram ganhar posições 
– com as Senhoras a manterem o 7º lugar. A Seleção 
Sénior subiu ao 9º posto e o trio Júnior à 7ª posição.

Devido à que caiu nas primeiras horas do dia, al-
gumas secções revelaram ser o desafio que o nome 
do percurso indiciava, em especial para o pelotão 
dos clubes, que “engarrafou” por completo em 
algumas passagens e motivou mesmo a que o dia 
fosse encurtado para os pilotos que não integram 
as seleções, originando também uma verdadeira 
reviravolta nas classificações, na qual estiveram 
igualmente envolvidos os Seniores portugueses.

O quarteto composto por Diogo Ventura, Diogo 
Vieira, Gonçalo Reis e João Lourenço ultrapassaram 
da melhor forma as dificuldades e fecharam o dia 
escalando não apenas uma posição na classificação, 
mas, acima de tudo, com uma diferença inferior 

para os que estão na sua frente. Os três pilotos 
Juniores – Tomás Clemente, Rodrigo Belchior e 
Manuel Teixeira - estiveram igualmente em plano 
de destaque e, depois de na véspera terem subido 
ao 9º posto, voltaram a mostrar rota ascendente 
para ganharem o 7º lugar na classificação geral do 
Troféu Júnior. A Seleção Feminina teve um dia mais 
complicado, mas corajosamente ultrapassado por 
Joana Gonçalves, Rita Vieira e Bruna Antunes. Uma 
queda condicionou a corrida de Joana Gonçalves, 
mas foi Rita Vieira que puxou da vontade de querer 
terminar ao ultrapassar um teimoso problema com 
o motor de arranque e um radiador danificado, 
levando mesmo a sua moto até ao final da jornada 
em que, globalmente, a equipa segurou a 7ª posição.

O quarto dia de prova foi a despedida do 
“Desafio de Monchique”, que se voltou a mos-
trar bastante exigente do ponto de vista físico e 

técnico, com as fortes chuvadas que se fizeram 
sentir de forma intermitente ao longo do dia, o 
vento forte e as baixas temperaturas a serem mais 
um obstáculo a superar. Um dia em que as três 
seleções nacionais mantiveram a totalidade dos 
seus pilotos em prova. Tanto os Juniores como 
as Senhoras conseguiram mesmo ganhar lugares 
na classificação geral, com destaque para os mais 
novos que subiram a um brilhante 5º posto antes 
dos derradeiros dois dias de competição, enquanto 
a Seleção Nacional Feminina ascendeu ao 6º lugar 
no Troféu de Senhoras.

A caravana enfrentou depois um novo percurso 
para o 5º dia de prova, “Através do Barrocal”, com um 
total de 286 quilómetros contabilizados no final das 
suas duas voltas, ao cabo das quais a Seleção Júnior 
de Portugal conseguiu trepar mais uma posição no 
geral, subindo ao brilhante 4º posto com que viriam 
a terminar. O sexto e último dia de pouco serviu em 
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termos de alterações significativas no escalona-
mento, com a tradicional especial final, com partidas 
em linha, a ter lugar no complexo do Autódromo 
Internacional do Algarve e a encerrar com Sol a 
edição 94 dos International Six Days Enduro.

As cores portuguesas foram, mais uma vez, 
dignamente representadas por uma dezena de 
pilotos que trabalharam para levar as suas equipas 
até posições entre os dez primeiros em todas as três 
classes: Troféu Mundial (9º), Troféu Júnior (4º) e Troféu 
Senhoras (6º), destacando-se, no entanto, o brilhante 
quarto posto dos Juniores. Sempre em crescendo, 
a equipa composta por Tomás Clemente, Rodrigo 
Belchior e Manuel Teixeira subiu de forma sólida e 
consistente na classificação desde o 12º posto que 
ocupavam no final do primeiro dia de competição, 
que transformaram em nono no segundo dia, sétimo 

no terceiro, quinto no quarto e, finalmente, ascen-
deram ao quarto posto no quinto dia, fechando 
a prova no primeiro degrau fora do pódio após 
ultrapassarem todos os obstáculos que encontraram 
ao longo dos 1500 quilómetros de percurso, muito 
exigente em especial a partir do terceiro dia, com a 
chegada da chuva e as trialeiras de pedra na Serra 
de Monchique, tornando esta 94ª edição dos ISDE 
uma das mais duras dos últimos anos.

Ao mesmo tempo que os Juniores subiam a 
pulso na classificação os Seniores seguravam com 
todas as suas forças um lugar sólido entre os dez 
melhores e, no final, o 9º lugar entre as 17 seleções 
foi um justo prémio para aquilo que fizeram Diogo 
Ventura, Gonçalo Reis, João Lourenço e Diogo Vieira, 
ultrapassando quedas e dias mais complicados para 
entregar mais um ‘top ten’ a Portugal.

As Senhoras estiveram igualmente em nível 
elevado ao longo de toda a prova. Rita Vieira mos-
trou ser, não apenas uma excelente piloto, como 
também uma hábil mecânica, trocando ao longo 
da semana de prova vários componentes na sua 
moto, desde o motor de arranque aos radiadores, 
efetuando igualmente os habituais procedimentos 
de troca de pneus e demais componentes. Numa 
seleção onde estiveram igualmente Bruna Antunes 
e Joana Gonçalves, a sexta posição voltou a mostrar 
que as meninas lusas têm cada vez melhor enduro 
e que poderão mesmo, no futuro, vir a subir mais 
na tabela classificativa.

Um balanço extremamente positivo, parti-
lhado igualmente por Manuel Marinheiro, o presi-
dente da FMP: “depois de uma semana tão exigente 

As três Seleções Nacionais de Enduro que alinharam nestes ISDE: em cima a formação 
Sénior e, em baixo, as equipas de Senhoras e Juniores

ISDE 
2019



Em cima, os irmãos Diogo e Rita 
Vieira e, à esquerda, a Especial 
Final no complexo do AIA

As seleções de Portugal presentes 
nestes ISDE, com o Presidente da 
F.M.P., Manuel Marinheiro

TROFÉU MUNDIAL
1.  Estados Unidos
2.  Austrália
3.  Itália
4.  Espanha
5.  Finlândia
6.  França
7.  Alemanha
8. Suécia
9.  Portugal
10.  Bélgica
11.  Polónia
12.  Suíça
13.  Japão
14.  Noruega
15.  Hungria
16.  Brasil
17.  Grã-Bretanha

TROFÉU JÚNIOR
1.  Austrália
2.  Estados Unidos
3.  Espanha
4.  Portugal
5.  Bélgica
6.  Chile
7.  Canadá
8. Itália
9.  França
10.  Grã-Bretanha
11.  Finlândia
12.  Suécia
13.  Brasil
14.  Alemanha

TROFÉU SENHORAS
1.  Estados Unidos
2.  Alemanha
3.  Grã-Bretanha
4.  Suécia
5.  Espanha
6.  Portugal
7.  Canadá
8.  Austrália
9.  Noruega

CLASSIFICAÇÕES FINAIS
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como esta, foi muito positivo vermos todos os nossos 
pilotos a colocarem as suas motos no Parque-Fechado. 
Os Seis Dias são uma prova muito especial, onde na 
atualidade se anda em ritmo ‘sprint’ desde o primeiro 
momento. Talvez as regras devam ser por isso ser 
alteradas, nomeadamente no que aos resultados 
diz respeito, pois atualmente, e no caso dos Seniores, 
apenas os melhores três dos quatro pilotos a cada dia 
‘contribuem’ para a equipa, e deveriam ser os quatro 
pilotos a contribuir. 

Assim como está, estão a ser beneficiados os mais 
rápidos e não os mais resistentes e estrategas, como 
acontecia anteriormente. Os pilotos portugueses, tanto 
os das seleções como os dos clubes, mostraram mais 
uma vez a qualidade do enduro português no final de 
uma prova que levou pela primeira vez o melhor do 
enduro ao sul de Portugal. Estão todos de parabéns, 

lado a lado com a organização do AIA a pôr de pé 
um evento que colocou o Algarve na rota do enduro.”

Na frente, os Estados Unidos conquistaram o 
Troféu Mundial, o que acontece pela segunda vez 
na história da prova, acompanhados ao pódio pelas 
formações da Austrália (que defendia o título) e de 
Itália. No Troféu Júnior as posições inverteram-se 
e a vitória coube à Austrália à frente dos Estados 
Unidos, com seleção espanhola a terminar em 3º 
lugar. Finalmente, entre as Senhoras voltou a ser a 
“Stars and Stripes” a subir ao lugar mais alto, com 
a equipa norte-americana a bater a Alemanha e 
Grã-Bretanha.

A 95ª edição dos International Six Days Enduro 
terá lugar de 31 de agosto a 5 de setembro de 2020 
em Rivanazzano Terme, Itália.
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Enduro

Muitas novidades no Enduro para 2020, com novas classes e algumas alterações nas regras, 
numa adaptação contínua que tem sido um dos pilares do sucesso da modalidade.

OS SEGREDOS DO SUCESSO
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Texto: Moto Portugal Fotos:FMP/Nuno Meira

O ENDURO NACIONAL tem evidenciado um 
sucesso crescente nos últimos anos, bem patente 
nas volumosas listas de inscritos, mas esses bons 
resultados surgem também com base nas adap-
tações às necessidades de pilotos e organizações, 
em saber escutar e, claro, saber fazer. O presidente 
da Comissão de Enduro da F.M.P., Pedro Mariano, 
fala-nos do momento e do futuro da modalidade.

MOTO PORTUGAL  - Com cerca de duas cen-
tenas de pilotos por prova, o Enduro tem sido 
um caso de sucesso. Queres comentar as razões 
que conduzem a estes bons resultados?

PEDRO MARIANO - Efetivamente o Enduro 
atualmente, e podemos falar nos últimos seis ou sete 
anos, estabilizou em números que nos agradam. 
Nesta época finda tivemos três provas acima dos 
200 pilotos, batemos um recorde – estiveram 267 
pilotos na Figueira da Foz -, e no final registámos 
uma média de 190 pilotos por corrida, o que é de 
salientar. E, para esses números, obviamente que 
a classe Hobby foi uma ajuda preciosa.

M.P.  - Classe Hobby que foi um empurrão 
importante para a modalidade, quando surgiu…

P.M. - Foi uma aposta que fizemos e vai no seu 
sétimo ano. No tempo em que eu corria, nos anos 
‘90, criou-se a classe Verdes, e a classe Hobby é mais 
ou menos uma recriação da classe Verdes, sendo 
que os Hobby têm uma licença que é passada no 
próprio dia, com um seguro, tendo como contra-
partida, de acordo com o que foi negociado com o 

IPDJ, ser uma categoria que não pode ter classifica-
ção. O objetivo foi que as pessoas se iniciassem na 
modalidade, viessem experimentar e, mais tarde, 
tirassem uma licença desportiva para subirem às 
classes Verdes, Open ou até Elite. Felizmente isto 
tem acontecido, todos os anos temos visto uma 
progressão de pessoas que andavam nos Hobby e 
foram experimentar as outras classes, já federados. 
E, de facto, os Hobby são uma fatia grande nestes 
200 pilotos - estamos a falar em cerca de 35% a 40%.

M.P. - Mas não são a única razão para a vita-
lidade do Enduro.

P.M. - As provas têm corrido muito bem, os 
locais também têm sido bem escolhidos. Fazemos 
sempre um questionário no final das corridas – 
mantemo-nos em comunicação com os pilotos e as 
estruturas para perceber o que é que eles querem 
– e, de há seis anos para cá, o que vínhamos a notar 
é que os pilotos preferiam provas de um dia. Então, 
começámos a fazer mais provas de um dia que de 
dois dias. Pessoalmente sou adepto de provas de 
dois dias, mas temos seguido a vontade dos pilotos, 
sendo que na época de 2020 vamos equilibrar: 
teremos três provas de dois dias e três de um dia.

Também acho que fomos felizes nas classes que 
criámos. O Enduro é uma modalidade que funciona 
com muitas classes – fez-se uma experiência a nível 
mundial para reduzir classes e não nos demos bem. 
Os pilotos gostam de poder escolher, e não é para 
poderem ficar sempre à frente, porque as classes 
têm sido preenchidas. 

A escolha dos percursos também tem sido 
importante. No Enduro temos quatro percursos 
distintos – um percurso Elite, um Open, um Verdes 
e um Hobby. Existem desvios não só nos percur-
sos como nas especiais. Na Elite obviamente que 
tentamos puxar o máximo possível, no percurso 
Open existem um ou dois desvios face à Elite, os 
Verdes têm três ou quatro desvios e, nos Hobby, 
o objetivo é que eles vão ali para se divertir e não 
tenham grandes dificuldades, para que voltem.

Nas especiais, principalmente na Extreme, que 
é a mais radical e de progressão mais difícil, ge-
ralmente temos desvios mais longos, abertos à 
escolha dos pilotos. Hoje em dia usa-se deixar o 
desvio aberto, sendo opcional para qualquer um, 
de qualquer classe. Isto que dizer que um piloto 
Hobby, se for muito bom, pode ir pelo percurso da 
Elite e de certeza irá ganhar tempo, se fizer tudo à 
primeira. Em termos de voltas, a Elite e Open fazem 
quatro, os Verdes três e os Hobby duas. E toda esta 
gestão ajuda a que as pessoas venham experimentar 
e vejam que têm capacidade para correr.

Primeiro que tudo, há que saber escolher bem 
os sítios onde vamos, porque há organizações que 
fazem a diferença sobre outras. A Comissão tem 
adotado uma política em que todos os anos saem 
duas provas e entram duas novas. No ano de 2019 
tivemos nove organizações candidatas e para 2020 
tivemos 11 candidatas a organizar uma corrida. Isto 
quer dizer que há vitalidade. E temos tido estreias 
bem-sucedidas. Este ano tivemos o regresso de 
Marco de Canaveses, que foi uma organização 
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que já fez mundiais, para 2020 vai entrar uma que 
já não faz há muito tempo, que é Fafe. E, portanto, 
esse critério de escolha e de rotação é um critério 
que tem dado os seus frutos.

M.P. - Como será o calendário de 2020?
P.M. - Este ano vamos ter seis provas, nove 

dias pontuáveis. Isto também porque os Seis Dias 
serão em agosto e, segundo o que apurámos nos 
questionários que referi, os pilotos preferem que 
o Enduro termine no primeiro semestre. E temos a 
condicionante extra que o nosso Governo, depois 
das tragédias dos fogos, faz com que seja cada vez 
mais difícil andar nos meses de junho a setembro, 
é quase proibitivo andar na floresta. Para nós não 
foi uma adaptação muito grande – outras modali-
dades tiveram de reajustar bastante os calendários 
que tinham. O objetivo é trabalhar bem o primeiro 
semestre e, depois, temos na nossa Comissão outras 
duas modalidades: o Super Enduro, que se realiza 
nos meses de verão, e o Sprint Enduro, que expe-
rimentámos em 2019 e em que tivemos 70 pilotos 
nas duas primeiras corridas.

M.P. - Queres falar um pouco sobre o Sprint 
Enduro?

P.M. - O Sprint Enduro é uma cópia daquilo 
que se faz em Inglaterra, e tem por base quase não 
haver percurso entre as especiais. Há duas especiais 

distintas e as classes dos pilotos estão divididas em 
dois grupos. O grupo A faz duas voltas na especial 
1 enquanto o grupo B está a fazer duas voltas na 
especial 2. No final das duas voltas trocam, vão à 
assistência, que está no centro, e cada grupo faz 
a especial que ainda não tinha disputado. Isto faz-
-se por três vezes, ou seja, cada grupo cumpre ao 
todo seis especiais. As especiais são como as que 
temos no Enduro, Enduro Tests ou Cross Tests, de 
seis ou sete minutos. 

E isto porquê? Porque, com os erros que se an-
dam a cometer, vamos começar a ter rapidamente 
restrições ambientais em Portugal, como os outros 
países têm. Por isso, o Sprint Enduro, não quero 
dizer que seja o futuro – até porque eu prefiro o 
Enduro – mas é um plano B, porque vamos ter de 
nos adaptar. Porque é uma modalidade que se 
faz, por exemplo, numa quinta, num local relati-
vamente pequeno.

Depois destas especiais, existe ainda um se-
gundo modelo de prova, que consiste em, após se 
ter feito as especiais, juntar as duas especiais e fazer 
uma resistência de hora e meia, num percurso de 
12 ou 13 minutos. No meio continua a assistência e 
os pilotos são obrigados a parar duas vezes.

Portanto, é muito concentrado, não se ocupa 
grande espaço, tem-se as duas vertentes – a téc-
nica, que são as especiais e têm uma pontuação à 
parte, e aquilo que, no fundo, é um cross country 

de hora e meia, também com uma pontuação dis-
tinta. É um conceito que está muito desenvolvido 
em Inglaterra, no Mundial já o experimentámos 
– Hawkstone Park foi assim. Experimentámos a 
resistência com duas horas e vi pilotos a sair “de 
gatas”, por isso não vamos mais fazer duas horas. 
E o objetivo é manter os dois modelos de prova.

M.P. - E como fazes o balanço dos “miúdos”?
P.M. - Há dois anos tivemos a feliz ideia de fazer 

o Mini Enduro, em 2018 foi troféu e em 2019 já teve 
estatuto de campeonato nacional. As classes são os 
Infantis, Juvenis e Juniores, separados por idades 
e cilindradas, e tentámos adaptar as três classes 
ao que existia no Motocross, o que fazia todo o 
sentido. No primeiro ano estávamos um pouco 
reticentes, mas a verdade é que tivemos logo 46 
pilotos numa corrida, e estabilizou entre os 35 e os 
40 por corrida, o que foi uma agradável surpresa. 

Realiza-se nos sábados de provas de Enduro de 
um dia - que se correm ao domingo -, e é uma aposta 
mais do que ganha, nunca pensei ter tantos pilotos. 
Estão contentes, pedem-nos mais corridas, mais 
dificuldades, vamos ter de nos adaptar um bocado, 
mas é o futuro da nossa modalidade que ali está.

M.P. - E para 2020?
P.M. - Para esta época haverá bastantes coisas 

novas. Podemos continuar pelo Mini Enduro, cuja 

Enduro



única diferença será na cilindrada das motos para a 
classe Júnior, que irá até 150 cc. Mas as organizações 
pediam-nos para rentabilizar esse dia de sábado, pelo 
que decidimos juntar ao Mini Enduro, nesse dia, as 
Clássicas. Esta foi uma classe que nunca vingou no 
Campeonato Nacional, devido às dificuldades e porque 
as motos eram mais frágeis, e surgiu esta possibilidade.

As Clássicas ficarão divididas por cinco classes – 
50 cc e restantes quatro classes divididas por anos, 
porque é aqui que surgem as grandes diferenças, 
entre os travões de tambor ou de disco, refrigeração 
por ar ou por água, etc. Não fizemos mais do que 
adaptar o que se fez nos Seis Dias e o que a Louzan 
Classic tem feito. Em outubro estiveram 77 motos 
na Lousã, e eu ficaria contente se conseguisse 
juntar 40 neste troféu de Clássicas. O objetivo é 
pôr a andar as motos mais velhinhas - e também 
os mais velhos, pois isto será limitado a pilotos 
entre os 35 e os 70 anos. Vamos experimentar. O 
percurso será o dos juniores, estamos a falar de 
quatro voltas, duas especiais por volta, um total 
de 80 km, e acho que tem tudo para dar certo. Já 
temos nomes conhecidos do Todo-o-Terreno e do 
Enduro a dizerem que vão voltar, e espero que sim, 
que se faça uma festa grande no sábado.

E, neste mesmo dia, vamos tentar preencher 
uma lacuna grande que nós tínhamos que eram 
as Senhoras. Temos uma classe de Senhoras no 
Nacional com três, quatro pilotos. Temos também 

um encontro de Enduro de Senhoras em Portugal, 
que vai no terceiro ou quarto ano e é o maior da 
Europa, com 50 a 60 pilotos. Nós temos lá ido e 
perguntamos porque não vão ao Nacional, e a 
desculpa é sempre que é muito difícil, que não 
conseguem fazer os percursos, que faz falta algo 
de iniciação. E esta classe vai para aqui, no que será 
uma classe de Senhoras de iniciação.

M.P. - Mas mantém-se a classe de Senhoras 
no Nacional?

P.M. - Claro, quem quiser ir para o Campeonato 
Nacional a classe está aberta. E a ideia é esta classe 
ser também um trampolim para o Nacional.

Estas serão as maiores novidades em termos re-
gulamentares. Depois, em termos de Campeonatos 
Nacionais e Troféus de Verdes, teremos os referidos 
nove dias, todos pontuáveis, não se vai deitar nenhum 
resultado fora, porque acho que o Enduro deve pre-
miar a regularidade, é esse o espírito da modalidade.

Na classe Open, optámos por dividi-la em Open 1 
e Open 2. Esta é uma classe importante, de transição 
entre os Verdes e a Elite. As classes 1 e 2 serão como a 
Elite – até 250 2T/4T a classe 1 e acima de 250 2T/4T a 
classe 2 – e, no final, haverá uma classificação absoluta 
que apura o Campeão Nacional Open.

Vamos ainda criar uma nova classe, a Promoção, 
que não é mais do que os Hobby que querem ter 
uma classificação. Cumprirão na mesma duas voltas 

no percurso dos Hobby, e não três como os Verdes, 
mas têm uma classificação, e é uma classe aberta 
a qualquer moto, qualquer cilindrada.

Quero salientar aqui outro ponto queremos 
levar a cabo este ano, que é uma alteração no 
sistema de pontuação para os dois campeona-
tos Absolutos (Elite e Open) e para o Absoluto do 
Troféu Nacional de Verdes. Deixam de existir os 
três pontos de bónus para o Absoluto e passarão 
a existir pontos bónus nas especiais para os cinco 
primeiros de cada especial.

Avizinha-se uma época de grande competitivi-
dade, que poderá ser uma excelente época, e estas 
são as grandes novidades no Nacional de Enduro.

M.P. - E para além do campeonato?
P.M. - Em termos de ambição e de projetos da 

federação, queremos continuar a ter um piloto 
no Mundial de Enduro a tempo inteiro, na classe 
Youth, que é o Tomás Clemente. O Diogo Vieira já 
está a fazer o Mundial de Super Enduro. E vamos 
tentar, porque os custos são grandes, continuar 
a levar as três seleções aos Seis Dias, e apoiar, na 
medida do possível, o Troféu Mundial Open, que 
ganhámos com a equipa que tivemos em 2019 - e o 
Gonçalo Reis ganhou mesmo a classe 2T. O objetivo 
é agarrar em três pilotos e voltar a fazer esse Troféu 
Open, tendo um piloto em permanência e outros 
a poderem fazer duas ou três provas.

A alteração ao sistema de pontuação nas classes principais em termos absolutos será uma inovação a testar pela 
primeira vez nesta temporada.

P O R T U G A L 13
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CALENDÁRIO NACIONAL 2020 
 Provas Internacionais em Portugal
27/29 de março Taça do Mundo de Bajas – Baja TT do Pinhal
27/29 de março Europeu de Bajas – Baja TT do Pinhal
17/19 de abril Mundial de Enduro – Marco de Canaveses
25/26 de abril Mundial de Motocross MXGP/MX2 - Águeda
25/26 de abril Europeu de Motocross EMX250/125 - Águeda
25/26 de abril FIM CEV Repsol / Mundial Júnior Moto3 – Portimão
23/24 de maio Europeu MX65/85 cc – Fernão Joanes
3/5 de julho FIM CEV Repsol / Mundial Júnior Moto3 - Estoril
4/6 de setembro Mundial de Superbike – Portimão
11/13 de setembro Europeu de Bajas – Baja TT Idanha-a-Nova
12/13 de setembro Trial das Nações – Gouveia
24/25 de outubro Mundial de Sidecar - Estoril
29/31 de outubro Taça do Mundo de Bajas – Baja Portalegre
7/14 de novembro Taça da Europa de Ralis TT – Marco de Canaveses

 Campeonato Nacional de Enduro
26 de janeiro Vila Nova de Santo André
15/16 de fevereiro Peso da Régua
8 de março Góis
4/5 de abril Fafe
17 de maio Águeda
20/21 de junho Souselas

 C.N. Mini Enduro / T.N. Clássicas
25 de janeiro Vila Nova de Santo André
7 de março Góis
16 de maio Águeda
22 de novembro Lousã

 Campeonato Nacional de Super Enduro
26 de junho Penafiel
11 de julho Castanheira de Pêra
1 de agosto Portalegre
26 de agosto Vila Boa de Quires

 Campeonato Nacional de Motocross
1 de março Moçarria (*)
29 de março Granho (*)
12 de abril Casais de São Quintino (*)
1 de maio Lustosa
10 de maio Marinha das Ondas (*)
23/24 de maio Fernão Joanes
7 de junho Carrazeda de Ansiães (*)
28 de junho Alqueidão (*)
(*) com Iniciados

 Campeonato Nacional de Supercross
16 de julho Vila Boa de Quires
25 de julho Fernão Joanes
1 de agosto Poutena
8 de agosto Fafe
15 de agosto Lustosa

 Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
21/23 de fevereiro Góis
27/29 de março Pinhal
9/11 de abril Loulé
8/10 de maio Reguengos

6/7 de junho Ferraria
11/13 de setembro Idanha-a-Nova
29/31 de outubro Portalegre

 Campeonato Nacional de Rally Raid
13/15 de março por definir
16/18 de outubro Góis
6/8 de novembro Marco de Canaveses
5/6 de dezembro Alcanena

 Campeonato Nacional de Velocidade
2/3 de maio Estoril I
20/21 de junho Portimão I
18/19 de julho Estoril II
8/9 de agosto Portimão II
19/20 de setembro Estoril III
24/25 de outubro Estoril IV

 Resistência (extra-campeonato)
5 de abril 3 Horas do Estoril
Nota – por definir estão ainda os calendários dos Campeonatos Nacionais de 
Trial e Supermoto
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CALENDÁRIO NACIONAL 2020 

 Eventos F.M.P.
3 de maio Dia Nacional de Motociclista - Portalegre
10/13 de junho Portugal de Lés-a-Lés
30-9/3 de outubro Portugal de Lés-a-Lés Off-Road

 Troféu de Moto-ralis Turísticos
14/15 de março M.C. Albufeira
18/19 de abril M.C. Porto
16/17 de maio M.C. Motards do Ocidente
30/31 de maio MK Makinas
19/20 de setembro M.C. Barcelos
3/4 de outubro M.C. Coimbra
7/8 novembro C.M.C. Guimarães

 Concentrações
28-2/1 de março M.C. Covilhã
3/5 de abril M.C. Montijo
8/10 de maio A.C. Moto Galos Barcelos
29/31 de maio M.C. Prado
5/7 de junho M.C. Olhão
5/7 de junho M.C. Foz do Lima
26/28 de junho M.C. Alfena
26/28 de junho M.C. Os Tesos do Ribatejo
3/5 de julho M.C. Mirandela

3/5 de julho M.C. Serra do Gerês
3/5 de julho M.C. Barreiro
10/12 de julho  G.M. Lobo e Companhia
10/12 de julho M.C. Régua
16/19 de julho Concentração Internacional M.C. Faro
24/26 de julho C.M. Chaves
7/9 de agosto MotoCruzeiro Bragança
12/16 de agosto Góis M.C.
21/23 de agosto G.M. Vilar de Mouros
27/30 de agosto G.M. Vidigueira
28/30 de agosto C.A. Lamego
4/6 de setembro M.C. Viseu
4/6 de setembro C.M.C. Guimarães
4/6 de setembro M.C. Lagoa
11/13 de setembro G.M. Cidade de Portalegre
11/13 de setembro M.C. Mafra
18/20 de setembro M.C. Os Fenómenos
13/15 de novembro M.C. Vale do Sousa
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O Motociclismo tem todo o nosso apoio.
Os Jogos Santa Casa são o principal Patrocinador da Federação de 
Motociclismo de Portugal, das 6 Seleções Nacionais Seniores, das 
etapas Portuguesas do Mundial de Enduro e da Taça do Mundo de 
Bajas. Apoiam também ações de prevenção rodoviária. www.jogossantacasa.pt
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