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Editorial
O Mundo atravessa uma 
gravíssima crise de saúde pública 
e económica devido à pandemia 
COVID-19.
De um ou de outro modo, mesmo 
aqueles que lutam no terreno 
contra o vírus têm a sua vida em 
stand-by. Não estão confinados 
em casa, mas, em muitos casos, 
nem sequer podem regressar 
à sua, por medo de infetar 
quem lhes é querido. Por isso, 
o mínimo que podemos fazer, 
muito mais importante que as 
palmas à janela, é respeitarmos as 
instruções das entidades de saúde 
competentes, e ficar em casa.
Desde os primeiros momentos 
desta crise que a Federação de 
Motociclismo de Portugal agiu em 
conformidade com as instruções 
da Organização Mundial de Saúde 
e da Direção Geral de Saúde, com 
a Direção e a Comissão Médica 
a trabalharem em conjunto para 
que estivéssemos à altura das 
nossas responsabilidades.
Estamos, como sempre, 
disponíveis para ajudar, 
e continuamos a seguir 
atentamente o desenvolvimento 
desta crise e a agir de acordo 
com as recomendações oficiais e 
o senso comum, para o bem de 
todos.
Até que passe a esta 
“tempestade”, devemos proteger-
nos a nós e ao próximo, ser 
solidários com quem mais 
necessita, ficar em casa e evitar 
qualquer tipo de deslocação não 
essencial!

António Maio (Yamaha) nas motos, Luís 
Engeitado (Yamaha) nos Moto 4 e o Campeão 
Nacional Pedro Santinho Mendes num SSV Can-Am, 
foram os grandes vencedores do 27º Raide Paraíso 
TT de Góis, a prova de abertura do Campeonato 
Nacional de Todo-o-Terreno.

Um animado duelo, travado na prova organizada 
pelo Góis Moto Clube entre os dois pilotos 
portugueses de duas rodas que dominaram a última 
década, acabou por pender para António Maio, que 
tinha começado por ser o mais rápido no prólogo. 
Mário Patrão (KTM) terminou a etapa inaugural na 
liderança, mas a jornada fechou com uma excelente 
recuperação por parte de António Maio, que terminou 
a corrida com reduzidos 46 segundos de vantagem.

O derradeiro lugar de pódio foi extremamente 
disputado entre Daniel Jordão e Martin Ventura 
agora companheiros de equipa. Venceu o Campeão 
Nacional pela escassa margem de 10s, enquanto que 
o jovem Martim triunfou nas Classes TT1 e Júnior.

Outros vencedores em Góis foram Micael Simão 
(KTM) na classe Promoção, Domingos Santos (AJP) 
na Classe TT3, Óscar Miguel Teixeira (Beta) na Classe 
Veteranos e Bruna Antunes (KTM) entre as Senhoras.

Nos Moto 4 coube ao vice-campeão Luís 
Engeitado, que venceu o prólogo, terminar como 
vencedor depois de ter sido um regressado Filipe 
Martins a liderar durante grande parte da prova. 
Atrás de Luís Engeitado terminou o estreante Luís 
Fernandes, enquanto que Luís Pimenta superou uma 
jornada muito atribulada e subiu ao derradeiro lugar 
do pódio

Nos SSV a competição foi extremamente renhida, 

mas totalmente dominada por pilotos tripulando 
os Can-Am Maverick X3. João Dias começou por 
ser o mais rápido no prólogo, mas Pedro Santinho 
Mendes atacou fortíssimo no 2º sector e passou para 
a liderança.

No 3º Sector João Monteiro foi o mais rápido, 
mas apenas recuperou 5 segundos ao Campeão 
Nacional. No derradeiro troço, João Dias voltou a ser 
o mais rápido, mas o piloto de Évora terminou com 
uma vantagem de 44 segundos. Nelson Caxias foi 3º 
com a escassa vantagem de 0,8s para Victor Santos, 
vencedor entre os Veteranos, cabendo o 5º lugar 
a Luís Cidade, vencedor Júnior. O belga Sebastien 
Guyette venceu a Classe Promoção, o brasileiro 
Cristiano Batista venceu a Classe Stock e André 
Rodrigues foi o mais rápido na Classe TT2.

A francesa Dorothée Ferreira triunfou entre as 
Senhoras e, nas navegadoras, a vitória foi para a 
polaca Agnieszka Kowalska. 

MOTO
P O R T U G A L

Impressão: Lidergraf Sustainable Printing, Depósito Legal nº 375670/14
Nota: Isento de registo na ERC (Entidade reguladora para a Comunicação Social), ao abrigo do Decreto Regulamento 8/99 de 09/06 - Artigo 12º- Nº1 - A.

FICHA TÉCNICA
Revista MotoPortugal Editor: Federação de Motociclismo de Portugal Edição: nº 292 fevereiro/março 2020; Produção: F.M.P. 

2 MOTO



 3P O R T U G A L

C.N. Motocross arrancou na Moçarria

Noticiario

Mesmo em dia de alguma chuva e vento 
não faltou igualmente público no Crossódromo 
da Carneira que, com os seus 1500 metros de 
perímetro e um piso duro e escorregadio, foi o 
cenário perfeito para o primeiro confronto da 
temporada. As principais novidades do novo ano 
na modalidade viram finalmente a luz do dia e, 
no regresso a um formato visto anteriormente, 
o momento alto da jornada foi a corrida Elite, 
reservada aos melhores MX1 e MX2 presentes no 
traçado ribatejano.

Uma corrida onde Paulo Alberto foi o primeiro 
comandante, posição que manteve até à 12ª volta 
quando foi passado por Kade Walker, um canadiano 
que vai estar no Campeonato Nacional em 2020. No 
fecho das 21 voltas realizadas terminaram separados 
por pouco mais de dois segundos, cabendo ao 
campeão em título, Sandro Peixe, a 3ª posição final 
depois de andado em 2º nas primeiras oito voltas. 
Hugo Basaúla cedo se instalou na 4ª posição, o 
mesmo se passando com João Vivas, que terminou 

perto de Basaúla no final da corrida.
Kade Walker foi o vencedor na categoria 

MX1, fruto da vitória na corrida final, pois na 
corrida exclusiva para a classe foi Paulo Alberto 
quem venceu. Na contabilidade final – igual ao 
resultado da corrida Elite – Sandro Peixe foi 3º 
na frente de Basaúla e Vivas. Na MX2 Renato 
Silva, Luís Outeiro e André Sérgio foram os três 
primeiros, terminando ambas as corridas pela 
mesma ordem num pelotão onde estiveram 28 
pilotos, uma representação mais numerosa face 
aos 18 da MX1. Rúben Ferreira foi o vencedor nas 
2 Tempos, sendo também para ele a primeira 
posição entre o pelotão MX2 Júnior.

Nada mais nada menos que 41 foram os 
pilotos que estiveram nas duas classes mais 
pequenas no que à cilindrada diz respeito (85 e 
65 cc), pois a competitividade não se mede aos 
palmos, nem o nível de espetáculo que os mais 
pequenos dão ao Motocross português.

Com duas vitórias assinadas o vencedor nas 

85 cc foi Sandro Lobo, o melhor num pelotão 
com 21 rápidos concorrentes e onde a luta pela 
2ª posição foi bastante animada, com divisão de 
degrau intermédio para Martim Espinho e Rúben 
Ribeiro, cabendo a Espinho a 2ª posição final 
por força do 2º lugar conseguido na derradeira 
manga do dia. Martim Palma foi o 4º classificado, 
ficando a 5ª posição nas mãos de Martim Maria.

Com duas dezenas de participantes, a vitória 
nas 65 cc foi para Vasco Salgado, que subiu ao 
degrau mais alto do pódio depois de ter perdido a 
primeira manga para Rodrigo Barros. Na segunda 
manga Salgado temperou da melhor forma a 
corrida e, ao ser o primeiro na linha de meta, 
deixando Barros em 2º, tornou-se no vencedor 
da primeira prova do campeonato nacional. O 
3º posto foi discutido entre Gonçalo Cardoso e 
Bernardo Pinto, também eles com troca de posição 
da primeira para a segunda manga, ficando melhor 
Cardoso na segunda corrida. Guilherme Leandro 
foi o 5º classificado.

Foi com um ambiente fantástico e 90 pilotos em pista que se iniciou na Moçarria a 
época 2020 do Campeonato Nacional de Motocross Jogos Santa Casa.
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FMP/MXGP Academy
Monitorizados por Pedro 

Castro e Márcio Rocha, 
dois nomes que dispensam 
apresentações no motocross 
português, 17 aprendizes de 
motocross (15 rapazes e duas 
meninas) estiveram nos passados 
dias 8 e 9 de fevereiro no recinto 
do Super Arena para um animado 
e muito enriquecedor estágio 
FMP/MXGP Academy. De diversas 
idades - o mais novo tinha apenas 
seis anos -, não viraram costas a 
um traçado muito pesado devido 
à chuva e entregaram-se de corpo 
e alma ao desenvolvimento das 
suas capacidades como pilotos 
de uma das mais exigentes e 
espetaculares disciplinas do 
motociclismo, sendo que também 
a componente mecânica foi alvo 
de ensinamento.

Ao longo do dia de sábado 

também os pais (22 presentes) 
acolheram com natural interesse 
e atenção um muito útil 
‘workshop’ com o sugestivo 
tema de ‘como comunicar com 
um jovem piloto de Motocross’. 
Após um final de tarde no sábado 
onde o tema foram as bandeiras 
e algumas regras básicas do MX 
(MX-A Proof), o dia seguinte 
esteve reservado à passagem 
pela pista, de forma a que 
todos os instruendos pudessem 
aplicar aos comandos das suas 
motos as técnicas anteriormente 
apreendidas, recebendo depois 
os prémios e os ‘voucher’ com 
descontos Motoni, empresa que 
mais uma vez esteve ao lado 
desta iniciativa, que contou 
igualmente com o importante 
apoio do Super Arena e de Márcio 
Rocha.

Mantendo a sua firme aposta na iniciação 
à Velocidade a Federação de Motociclismo de 
Portugal, em parceria com o Motor Clube do 
Estoril, irá pelo quarto ano consecutivo colocar 
em pista aqueles que se desejam iniciar, ou 
continuar a evoluir, no asfalto das pistas de 
velocidade, no caso maioritariamente em 
kartódromos, já que apenas as Moto5 visitam os 
autódromos do Estoril e do Algarve.

Neste quarto ano de existência da iniciativa 
serão quatro as distintas classes em pista, 
desde as Minimotos 4.2 até às Moto5, com 
espaço igualmente para as já conhecidas IMR e 
Malcor 90, às quais se juntam, à semelhança das 
Minimotos, as Open 110 que ajudam a aumentar 
para o dobro as classes em pista a cada evento.

Classe A: Minimotos 4.2, de acordo com as 
especificações do respetivo regulamento técnico

Classe 1: Motos IMR 90 e Malcor 90, de acordo 

com as especificações do respetivo regulamento 
técnico; 
Classe 2: Open 110, motos que cumpram as 
especificações do respetivo regulamento técnico; 
Classe 3: Motos MIR MOTO5, de acordo com as 
especificações do respetivo regulamento técnico.

Os pilotos mais jovens em pista terão cinco 
anos de idade e os mais velhos poderão ter 
17 anos, com as diversas classes a dividirem 
igualmente os escalões etários:

Classe A: pilotos com idades compreendidas 
entre os 5 e os 10 anos

Classe 1: pilotos com idades compreendidas 
entre os 5 e os 12 anos

Classe 2: pilotos com idades compreendidas 
entre os 7 e os 13 anos

Classe 3: pilotos com idades compreendidas 
entre os 9 e os 17 anos.

A idade mínima é atingida na data de 

aniversário do piloto. A idade máxima é atingida 
no final do ano em que o piloto cumpre a idade 
estabelecida.

O regulamento pode ser consultado na 
totalidade em www.fmp.pt

2/3 de maio Estoril I (só classe 3 Moto5)
10 de maio Kartódromo de Évora
20/21 de junho Portimão I (só classe 3 Moto5)
12 de julho Kartódromo do Bombarral
18/19 de julho Estoril II (só classe 3 Moto5)
8/9 de agosto Portimão II (só classe 3 Moto5)
13 de setembro Kartódromo de Palmela (treinos)
19/20 de setembro Estoril III (só classe 3 Moto5)
4 de outubro Kartódromo de Portimão
18 de outubro Kartódromo de Palmela

CALENDÁRIO

Novidades na Velocidade 2020

data a definir Kartódromo de Santo André



OFERTA EXCLUSIVA ONLINE

Adira já e ganhe uma nova bolsa
para o identificador e uma embalagem
WD40 lubrificante para correntes

Desconto em todas as portagens excepto ponte Vasco da Gama

A VIA VERDE ANDA
CONSIGO DE MOTO

30%
DESCONTO
NAS PORTAGENS
EXCETO NA PONTE VASCO DA GAMA

ADIRA JÁ E TENHA
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A grave crise de saúde global que vivemos obrigou a medidas nunca vistas 
em tempo de paz. Portugal não foi exceção e a Federação de Motociclismo 
de Portugal teve de agir em conformidade.

A 13 DE MARÇO, a Federação de Motociclismo de Portugal declarou 
em comunicado a suspensão de “toda a atividade desportiva e de lazer-
-mototurismo sob a égide desta Federação, a partir deste dia e até 3 de abril 
2020. Mais se informa que o atendimento presencial ao público, na nossa 
sede, será igualmente suspenso, podendo todos os interessados interagir 
com os nossos serviços por via digital.

É com a maior compreensão e solidariedade que esta Federação vê 
todos os envolvidos em projetos, campeonatos, e eventos já agendados ou 
eventualmente em fase avançada de produção ou montagem, mas trata-se 
de uma decisão que vai ao encontro da necessidade de combater a situação 
de emergência sanitária em que vivemos.

A Direção da FMP, conjuntamente com a sua Comissão Médica, continuará 
a avaliar em permanência a evolução da situação e informará a calendarização 
dos eventos.

Posteriormente, a 23 de março, a FMP decidiu prorrogar a suspensão de 
toda a atividade até 30 de abril de 2020.

A decisão, tornada pública em comunicado oficial, “foi tomada na sequência 
da declaração do Estado de Emergência pelo Presidente da República, e sua 
regulamentação pelo Governo, que, nomeadamente, determinam um dever 
geral de recolhimento domiciliário, o encerramento de todas as instalações 
destinadas à prática desportiva, incluindo circuitos permanentes de motos e 
similares (salvo as destinadas à atividade de atletas de alto rendimento), im-
pedindo ainda atividades em espaços abertos e vias públicas, incluindo pistas 
de motociclismo e similares bem como manifestações de qualquer natureza.

A FMP está solidária com todos no combate ao COVID-19, disponível para 
agir e apoiar no que for necessário ou puder ser útil, e apela ao cumprimento 
das medidas determinadas pelas Autoridades Nacionais para a contenção 
desta pandemia e salvaguarda da saúde pública e segurança de todos.

TEMPOS DE CRISE

Covid 19
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Texto: FIM / Jean-Claude Schertenleib

A cada dia novos eventos adiados. A cada 
hora novas questões... Como se vive na crise do 
Coronavírus quando se é Presidente de uma fede-
ração desportiva internacional? Eis um excerto da 
entrevista a Jorge Viegas, Presidente da Federação 
Internacional de Motociclismo e divulgada pela 
FIM no passado 14 de março.

“Recuso-me a dramatizar”, começa por dizer 
Jorge Viegas. “Não sou um virologista, não me 
cabe a mim dizer o que vai acontecer no futuro. 
Eu lidero uma federação desportiva, que também 
gere outras atividades motociclísticas, como o tu-
rismo e a mobilidade. O nosso objetivo é conseguir 
acompanhar todas as nossas atividades.”

Tal como os promotores das várias disci-
plinas, vocês são atores. Mas, neste caso, são 
principalmente espectadores das decisões 
políticas?

J.V. – Sim. Seguiremos sempre as diretivas dos 
governos e da Organização Mundial de Saúde. 
Reconhecemos que a disseminação da doença 
deve ser travada. Infelizmente, existe agora um 
estado de pânico geral. E o maior perigo é este: a 
histeria coletiva.

Podemos imaginar que alguns campeonatos 
só irão terminar no Natal?

J.V. – Sim, se necessário. (...) iremos tão longe 
quanto necessário para manter os campeonatos 
dignos desse nome. Se necessário, vamos até ja-
neiro de 2021. Para nós, isso não é tabu.

Economicamente, existirão danos colate-
rais. Todos estes cancelamentos e adiamentos, 
a época a ser prolongada, tudo isto terá os 
seus custos?

J.V. – Claro, e se sairmos do nosso pequeno 
mundo das motos por um momento, temos de nos 
preocupar com as consequências globais. Fábricas 
a pararem, escolas a fecharem, toda a atividade 
económica a abrandar. Existirão consequências, 
mas ainda é difícil quantificar.

O MotoGP é a montra das atividades des-
portivas da FIM. Mas existem outras disciplinas, 
como as Superbike, Motocross, Trial, Enduro, 
etc. Sendo assim, seguem prioridades dizendo: 
“primeiro asseguramos o máximo de corridas 
de MotoGP e depois veremos o resto?”

J.V. – De modo nenhum. As coisas não estão 
em conflito entre os nossos diversos campeonatos, 
que representam a grande diversidade do nosso 
desporto.

Em termos de cobertura mediática, inte-
resses cruzados e economicamente – será que 
esta multiplicidade não se torna um handicap?

J.V. – Em todas as atividades humanas, as hie-
rarquias são criadas pelo público, que é o caso 
connosco. O grande sucesso da F1? Simples, no 
Mundo, representa o topo do desporto motori-

zado. E também existem ralis, turismos, resistência. 
Connosco é um pouco o mesmo com o MotoGP, 
embora a popularidade do Campeonato do Mundo 
de Motocross esteja a subir, o que é muito agradável.

Mas o grande público pode ficar perdido, 
não se devia restringir a oferta?

J.V. – Pelo contrário, a estamos atualmente a 
trabalhar numa nova disciplina, a e-bike, reservada 
a motos elétricas. Tivemos as primeiras corridas 
no ano passado, foi criada uma comissão interna 
e a primeira Taça FIM está planeada, com eventos 
na Europa e na Ásia; soube agora que os Estados 
Unidos também estão muito interessados. Por 
isso, não, não existem demasiadas disciplinas. Há 
um desporto motociclístico para todos, em todas 
as suas formas. Uma corrida no gelo não é nada 
como uma corrida em circuito, mas venha assistir, 
ficará maravilhado.

Passando para outro tema, antes desta crise 
ter irrompido, estava na sua secretária outro 
dossier escaldante: o teste positivo para nan-
drolona (um esteroide anabolizante) do piloto 
de MotoGP Andrea Iannone. No entanto, ainda 
estamos à espera de julgamento.

J.V. – O Presidente da FIM não tem nada a ver 
com o julgamento. Foi examinado pelos advogados 
das duas partes, que enviaram os vários documen-
tos que julgaram necessários, e um comité de três 
juízes, todos muitos experientes, dará em breve 
a sua decisão. Depois, existirá a possibilidade de 
um apelo para o CAS, tanto da parte de Iannone 
como do seu empregador, a Aprilia, se a sanção 
for considerada demasiado severa; ou da parte 
da Agência Mundial Anti-Doping (WADA, World 
Anti-Doping Agency) se considerarem que a sanção 
não foi suficiente,

As especificidades do desporto motociclís-
tico andam sempre de mão dada com a lista de 
produtos proibidos pela WADA?

J.V. – Connosco, talento, força mental e coragem 
são sempre mais importante que força bruta física. 
Para não mencionar o problema dos analgésicos. 
Planeio encontrar-me com o novo presidente da 
WADA, Witold Banka, para ver se é possível ter uma 
lista mais adaptada ao nosso desporto.

Jorge Viegas em entrevista
O Presidente da Federação Internacional de Motociclismo aborda o momento que 
vivemos e não só, em entrevista divulgada pela FIM.

AS PROVAS ADIADAS, JÁ CALENDARIZADAS 
PROVISORIAMENTE OU AINDA SEM DATA A 
DEFINIR ERAM, À DATA DO COMUNICADO DE 
23 DE MARÇO, AS SEGUINTES:

MARÇO
Campeonato Regional MX Ribatejo (Sardoal)
Campeonato Regional Pentacontrol (Lustosa)
Campeonato Nacional de Motocross (Granho)
Camp.Nacional de Rally Raide Navegação (Crato)
X Trophy TT Resistência (Coruche)
Camp. Nacional de Trial (Santa Marta Penaguião)
Treinos Velocidade 2020 (Bombarral)

ABRIL
Camp. do Mundo de Enduro (Marco de Canaveses)
Campeonato do Mundo de Motocross (Águeda)
Campeonato FIM CEV (Portimão)
Concentração Mototurística do Montijo
Campeonato Nacional de Enduro (Fafe)
Camp. Regional de MX Troféu Norte (Arcos de Valdevez)
Camp. Nacional de Todo Terreno, Baja de Loulé
Camp. Nacional de Motocross (Casais de S. Quintino)
CNV, Treinos oficiais (Portimão)
CNV, Treinos oficiais (Estoril)
Camp. Regional de MX Troféu Norte (Jovim, Gondomar)
Campeonato Regional MX Ribatejo (Aveiras)
Campeonato Nacional de Trial (Padela)
Troféu Iniciação Velocidade 2020 (Santo André)
Nota - a prova do Mundial de Motocross em Águeda 
tem nova data acordada entre o ACTIB, Infront e FIM, 
para os dias 17 e 18 de outubro de 2020.
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Mototurismo

22º Portugal de Lés-a-Lés revelado
Com partida em Lagos e chegada marcada para Chaves, a edição 2020 do Portugal de Lés-a-Lés 
foi apresentada na Figueira da Foz, marcando a abertura das inscrições.

COM MUITAS NOVIDADES, surpresas bem 
guardadas e a promessa de mais uma edição me-
morável, a apresentação oficial do 22º Portugal de 
Lés-a-Lés levou mais de 500 motociclistas à Figueira 
da Foz para o pontapé de saída da edição 2020 da 
grande maratona mototurística organizada pela 
Federação de Motociclismo de Portugal.

A ocasião teve como anfitriões Manuel 
Marinheiro, presidente da FMP, e Fernando Cardoso, 
Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência da edili-
dade figueirense, ficando-se a conhecer os traços 
gerais de um percurso que regressa ao interior do 
País depois da inovadora versão litoral em 2019. Dia 
bem empregue pelos muitos que se deslocaram ao 
Malibu Foz Hotel e garantiram um lugar na frente 
através da primeira fase de inscrições abertas no 
local. A segunda fase de inscrições decorre até 
dia 10 de maio.

Oportunidade única para rolar na dianteira do 
heterogéneo e muito colorido pelotão que, uma 
vez mais, deverá ultrapassar as 2000 motos, rumo 

a aventura com arranque marcado para Lagos. 
Daquela que foi em tempos a mais importante 
cidade do Algarve, de onde partiram as naus e 
caravelas para dar novos mundos ao Mundo, vão 
partir agora os aventureiros à descoberta de um 
Portugal diferente, pouco conhecido, longe das 
mais conhecidas rotas turísticas e sem tocar em 
autoestradas, SCUT’s, Itinerários Principais ou 
Secundários. Demanda que começa logo a 10 de ju-
nho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, com o Passeio de Abertura, curto de 
65 km, a revelar tesouros do concelho lacobrigense, 
enaltecidos por Paulo Jorge Reis, vice-presidente 
da Câmara Municipal de Lagos. Das grutas bem 
escondidas ao longo da costa e onde se chega 
apenas de barco ao ‘mercado dos escravos’, do 
Museu de Cera à Ponta da Piedade, para rumar 
ao centro de Lagos através de campos de golfe, 
ajudando a melhor perceber o contraste face aos 
dias seguintes. 

De Lagos, junto aos baluartes da muralha, do 

mesmo local onde arrancou a edição de 2004, será 
dada também a partida para a 1ª etapa, no dia 11 
de junho, feriado do Corpo de Deus, que levará a 
caravana até à histórica cidade de Évora. Novidade 
guardada até à última hora, em tirada apresentada 
como “tranquila e bastante relaxada, com grande 
variedade de paisagens entre a serra de Monchique 
e as vastas planícies cerealíferas”, cumprindo 300 
km ao longo de cerca de nove horas.

Entre condução e paragens nos vários Oásis, 
incluindo os muitos que a BMW Motorrad Portugal 
vai instalar, anunciados pelo novo Country Manager 
da marca, Rogério Mota, tempo para conhecer o 
Autódromo Internacional do Algarve, subir ao alto 
da Fóia, descobrir a barragem de Santa Clara-a-
Velha onde o rio Mira é represado bem perto da sua 
nascente, e a barragem do Monte da Rocha. Mas 
também vilas incontornáveis do mapa alentejano 
como Messejana, Aljustrel, Alfundão, Ferreira do 
Alentejo ou Alvito, com tempo para ver o des-
lumbrante santuário de Nossa Senhora de Aires. 
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Texto: Gab. Imprensa Lés-a-Lés

Quem foi à 
Figueira... 
ganhou! 

ENTRE AS CENTENAS de motociclis-
tas que se deslocaram à Figueira da Foz 
alguns saíram do Malibu Foz Hotel com 
redobrados motivos para sorrir! É que, se 
todos tiveram direito a uma apresentação 
repleta de novidades e boa disposição, 
além de poderem garantir de imediato a 
inscrição no Lés-a-Lés, alguns houve que 
foram bafejados pela sorte... de, simples-
mente, marcarem presença.

É que alguns dos principais patroci-
nadores do evento quiseram premiar a 
fidelidade daqueles que, ano após ano, 
não perdem a cerimónia da Apresentação 
Oficial, sorteando alguns prémios entre os 
presentes. Foi o caso da BMW Motorrad 
Portugal que ofereceu três kits especiais e 
muito completos para limpeza das motos. 
Um brilho especial para as máquinas que 
foi muito apreciado pelos vencedores, tal 
como o novíssimo Nexx X.Vilijord, prémio 
que muita atenção despertou em todos 
os presentes. 

Pontos altos de um dia que termina em cidade 
que foi declarada pela UNESCO como Património 
da Humanidade, com palanque instalado na mo-
numental Praça de São Francisco.

No dia seguinte, 12 de Junho, o roadbook, 
livro que vai revelando toda a riqueza do per-
curso, com a história dos locais atravessados e 
explicações sobre a fauna, flora ou etnografia 
locais, indicará o caminho entre Évora e a Guarda. 
Cerca de 370 km entre a Ebora Liberalitas Julia do 
tempo dos romanos até à cidade dos 5 F’s – forte, 
farta, fria, fiel e formosa – num dia que Cecília 
Amaro, vereadora da edilidade egitaniense antevê 
como ‘um passeio altamente até à cidade mais 
alta de Portugal.’

Vimieiro, Avis e o seu belo centro histórico, Vale 
do Açor, Gavião, Belver ou Mação são alguns dos 
pontos que ajudam a traçar o mapa do dia, com 
algumas surpreendentes curiosidades pelo caminho 
como a ribeira de Sume. Designação dada a um 
troço da Ribeira de Sor que, em determinada altura, 
desaparece literalmente debaixo do solo (fica sumida 
ou some-se) naquela que é uma das maiores grutas 
graníticas da Península Ibérica. Dia de contrastes com 
a passagem do Tejo, na ponte de Belver, construída 
em 1905, a funcionar como zona de transição entre 
o Alentejo e os pinhais e eucaliptais da região centro, 
fortemente atacados pelos incêndios dos últimos 
anos e onde é possível, com boa vontade e tempo, 
descobrir algumas das muitas casas de xisto que 
moldavam a imagem da região.

Tempo ainda para apreciar a homenagem feita 

pelos motociclistas da pequena aldeia de Tinalhas, 
recordando o santo padroeiro dos motociclistas, 
Arcanjo São Rafael, e evocando a memória do 
Padre Zé Fernando, bem conhecido de toda a co-
munidade motard. Apoio espiritual para o resto da 
tirada por S. Vicente de Beira, atravessando o Vale 
do Zêzere antes da subida para a Serra da Estrela, 
através de Unhais da Serra, com passagem pelos 
covões do Ferro e da Mulher antes da visita a Piornos 
e Manteigas em preparação para a chegada ao 
palanque montado junto aos Paços do Concelho. 

Derradeiro dia do 22º Portugal de Lés-a-Lés, 
a 3ª etapa será a rainha da edição de 2020, com 
muitas curvas e sobe-e-desce constante ao longo 
de 350 km de paisagens grandiosas. Com muitos 
carvalhais, soutos e outras árvores autóctones e 
quase nada de eucaliptos, o dia começa com a 
descida a Pinhel onde o presidente da autarquia, 
o dinâmico e bem conhecido motociclista Rui 
Ventura, promete receção à medida da grande 
aventura. Tempo de recordar sensações da visita 
à Anta de Pêro do Moço, de conhecer um casta-

nheiro gigante ou visitar Pinhel, a ‘Cidade Falcão’ 
recentemente eleita como a Cidade do Vinho 2020.

De vinhos e vinhedos muito se falará ao longo 
de uma jornada que, passando o Vale do Coa, 
subirá à aldeia histórica de Castelo Rodrigo e de-
pois a Barca d’Alva antes de descer até ao Douro 
Internacional. Freixo de Espada-à-Cinta, Mazouco, 
Mogadouro, barragem do Azibo, Podence e os 
famosos caretos que são Património Imaterial da 
Humanidade desde o ano passado, Torre Dona 
Chama e Segirei ou outras visitas previstas antes 
de… internacionalização. Momento agendado para 
Fervenza da Cidadella, já na província espanhola 
de Ourense, em saltinho ibérico com regresso à 
Lusitânia a tempo de conhecer o fenómeno da pe-
dra bolideira ou o abandonado castelo de Monforte 
de Rio Frio. Quase a completar o intenso périplo 
descerá então a caravana até à Aquae Flaviae dos 
romanos, rumo ao palanque final montado na 
histórica Ponte de Trajano, Chaves do contenta-
mento de todos os aventureiros após três dias de 
viagem e descoberta pelas mais recônditas estradas 
nacionais e municipais desde Lagos. Com a certeza 
de que, em 2021, voltarão a Chaves para arrancar 
para mais uma edição do Portugal de Lés-a-Lés, 
rumo a terras algarvias. 

Podendo ainda contar com a ajuda da Agência 
Abreu na marcação de estadia nas várias cidades-
-etapa, confirmada por Salvador Dagnino durante 
a apresentação, a segunda fase de inscrições dura 
até 10 de Maio, através do site www.fmp.pt, página 
onde é possível consultar o regulamento do 22º 
Portugal de Lés-a-Lés. 
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Mototurismo

Lobos da Neve na Covilhã
A Concentração Invernal “Lobos da Neve”, organizada pelo Moto Clube da Covilhã, abriu o 
calendário mototurístico de 2020.

APÓS VÁRIOS ANOS INATIVOS, o Moto 
Clube da Covilhã decidiu retornar a realizar a 
sua Concentração de Motos “Lobos da Neve”. O 
Presidente do clube, Rui Santos, é um motociclista 
cheio de garra, que cresceu no meio do moto-
ciclismo e durante toda a sua vida acompanhou 
o seu clube, nos bons e maus momentos. E por 
não querer que este caísse no esquecimento, ou 
que acabasse ao fim de tantos anos de trabalho e 
êxitos, juntou-se a outros sócios e, contra todos os 
obstáculos, arregaçaram as mangas e decidiram 
perseguir os seus objetivos, de reativar a sua festa 
anual de motos.

Foram necessárias muitas horas e dias de 
trabalho, com o sacrifício de todos os sócios, e, 
apoiados pelo Presidente da Junta de Freguesia de 
Tortosendo e pelo Município da Covilhã, conseguiu-
-se um recinto adequado para a realização deste 
evento. Assim, esta edição dos “Lobos da Neve” 
realizou-se nos dias 28 e 29 de fevereiro e 1 de 
março de 2020, junto ao parque de campismo da 
Ponte Pedrinha, em Tortosendo, numa área com 
condições excelentes que toda a organização soube 
gerir, para que nada faltasse e de forma a que tudo 
funcionasse na perfeição.



11P O R T U G A L

Texto e fotos: João Serra / Comissão Mototurismo F.M.P.

O Moto Clube da Covilhã convidou dois conhe-
cidos motociclistas para Padrinho e Madrinha da 
Concentração Invernal os “Lobos da Neve”, o nosso 
ex-Deputado Rodrigo Ribeiro, o “pai da lei dos rails”, e 
a viajante de Penafiel, Gracinda Ramos.

A festa foi de arrasar e, de sexta a domingo, a 
animação foi constante, reinando a boa disposição 
e camaradagem, num convívio memorável de mo-
tociclistas. De salientar a tradicional Mega Fogueira 
dos “Lobos da Neve”, que esteve bem ativa durante 
todo o fim de semana, e a afluência de motociclistas 
oriundos de norte a sul do nosso País, bem como a 
presença dos nossos “hermanos” espanhóis.

No entretenimento o programa foi completo 
e diverso. Houve lugar a uma exposição de motos, 
onde esteve exposta a moto do nosso querido e 
falecido Padre José Fernando. Ao final da tarde 
realizaram-se várias demostrações de Freestyle pro-
tagonizadas por dois fantásticos pilotos, Humberto 
Ribeiro e Paulo Martinho, animando todos os pre-
sentes com um espetáculo hilariante de acrobacias 
sobre duas rodas, efetuando-se ainda a oferta do 
lanche a todos os participantes. No fim do jantar 
entregou-se os prémios aos participantes do Bike 
Show, patrocinado pela “Energy Bullets”. À noite 
realizou-se o passeio das tochas pela cidade da 

Covilhã e por Tortosendo, com largada de fogo 
de artificio à chegada.

Na animação musical de palco atuaram diversas 
e espetaculares bandas Greatestis, Tucks, Red e Iris, 
atuações essas intercaladas por diversos shows de “strip 
tease”. Foram duas noites fantásticas, que animaram 
os participantes até altas horas da madrugada. No 
Domingo realizou-se a missa em memória do Padre 
José Fernando e a bênção dos capacetes.

O Moto Clube da Covilhã superou todos os 
seus objetivos e a sua concentração foi um sucesso. 
Parabéns e obrigado pelo caloroso acolhimento a 
todos os motociclistas, pelo esforço, perseverança e 
dedicação ao clube, bem como pela coragem de voltar 
a realizar esta festa anual de motos, mantendo assim 
viva a chama do motociclismo na sua terra.

O Moto Clube da Covilhã agradece a todos os 
seus sócios, amigos, patrocinadores e apoios oficiais. 
Um agradecimento especial à Câmara Municipal da 
Covilhã, Junta de Freguesia de Tortosendo, Energy 
Bullets, Bombeiros Voluntários da Covilhã, GNR e PSP, 
por toda a sua colaboração e contributo, valiosos e 
essenciais para que a Concentração decorresse com 
êxito. Finalmente, muito obrigado a todos os que 
acreditaram e apoiaram os “Lobos da Neve”.

Os Lobos da Neve 
voltaram a abrir 
a temporada 
mototurística 
nacional
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Decorrida a primeira 
metade do Campeonato 
Nacional de Enduro 2020, 
é tempo de um curto 
balanço.

A PRIMEIRA METADE do 30º Campeonato 
Nacional de Enduro CFL – Maxxis decorreu de uma 
forma muito satisfatória. Com efeito, a época de 
2020 mostrava-se prometedora, pois, além de um 
excelente número de eventos nacionais, voltamos a 
ter uma etapa do Mundial em Marco de Canaveses. 
A complementar tudo isto, um novo lote de pilotos 
Elite, assim como algumas modificações imple-
mentadas pela Comissão de Enduro, prometiam 
animar esta 30ª edição do Campeonato Nacional

Neste momento, decorridas já três provas, o 
número de participantes desceu muito pouco 
em relação ao ano transato e o grau organizacio-

nal manteve-se num nível muito elevado. Outro 
ponto de grande interesse continuam a ser os 
Campeonatos Nacionais de Mini Enduro, que 
mantêm um grande número de pilotos, comple-
mentados pelas cinco classes das Clássicas e a 
Promo-Senhoras, que continuam a ser uma aposta 
ganha e prometedora.

O CNE CFL Maxxis 2020 é composto por seis pro-
vas, sendo três de um dia e três de dois, totalizando 
um total de nove resultados para as contas finais. Em 
relação aos Mini, Clássicas e Promo-Senhoras, terão 
três rondas nas corridas de um dia do CNE e uma 
outra juntamente com o Louzan Classic na Lousã.

Com o seu início no mês de janeiro, Vila Nova 
de Santo André e o seu clube Motorsport volta-
ram a abrir as hostilidades no CNE 2020, como já 
documentado na edição passada da Moto Portugal. 
Do Alentejo regressámos ao Alto Douro Vinhateiro 
e ao Peso da Régua, onde o Natureza Extreme pre-
parou no seu 8º Enduro, um cenário semelhante 
ao de 2019, mas um pouco mais “aliviado”. Com 
efeito, esta primeira jornada de dois dias manteve 
um upgrade grande em relação às anteriores, man-
tendo um figurino talvez com um pouco menos de 
exigência física, mas muito técnico. Como novidade 
extra tínhamos uma quarta especial denominada ST, 

ANIMAÇÃO E 
COMPETITIVIDADE

Enduro

Pódios do Campeonato Nacional de Enduro em Góis (aqui, á esquerda o pódio da classe  E1) e de Elite Absoluto (à direita) na Régua
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Texto: Pedro Mariano, Comissão Enduro FMP Fotos: Pedro Meira

que estava próxima do paddock e que aproveitava a 
encosta da marina local. O núcleo da corrida estava 
no centro da cidade, mais propriamente no parque 
de estacionamento e suas estruturas adjacentes, 
onde se encontravam o secretariado, o paddock e o 
parque fechado, dando uma excelente visibilidade 
à nossa caravana nacional. 

A complementar este cenário excecional, como 
habitualmente, um percurso de uma beleza natural 
fora do normal, com 50 km de trilhos que alterna-
vam entre zonas técnicas de pedra e as conheci-
das vinhas da região, onde estavam incluídas uma 
ST (800 metros) na Marina, EX (1900 metros) em 
Aldeias - Armamar, ET (4800 metros) em Fontelo São 
Domingos, uma CT (2800 metros) junto do Clube 
Caça e Pesca e quatro CHs (um antes da ET em São 
Domingos, o segundo em Armamar, o terceiro junto 
do Clube Caça e Pesca e o último no paddock). Em 
relação às especiais, a CT estava colocada junto ao 
Clube Caça e Pesca, aproveitando o leito do Rio 
Douro (local já anteriormente utilizado, mas desta 
vez em modo ainda mais reduzido devido ao leito 
do rio), onde se desenhou uma especial de belo 
efeito técnico e visual. A ET era em linha, também 
ela em local outrora utilizado e semelhante à do ano 
passado, mas mais pequena e em sentido contrário. 
Com uma extensão ótima e elevado nível técnico, 
marcou a diferença em todas as passagens. A EX 
aproveitava uma zona pedregosa em Armamar, onde 
foi desenhada uma excelente especial com desvios 
alternativos para todos. A quarta especial era uma 
ST colocada bem no centro da cidade, na encosta da 
zona fluvial, criando um belo cenário e espetáculo.  

As condições meteorológicas estiveram a nosso 
favor e o fim-de-semana pautou-se por uma exce-
lente jornada de Enduro. Um total de 173 pilotos à 
partida e 141 à chegada. Um clube a denotar uma 
evolução positiva 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 
Ceira, onde o Góis Moto Clube se estreava a or-
ganizar o Mini-Enduro – Jetmar 2020. Com efeito, 
sábado disputava-se a corrida das “promessas”, 
das Clássicas e Promo-Senhoras, completando-se 
o fim-de-semana no domingo com o Campeonato 
Nacional Sénior. E que excelente fim-de-semana de 
corridas tivemos, com um total de 28 pilotos nos 
Mini, 6 pilotos nas Clássicas, 5 na Promo-Senhoras 
e 211 nos seniores.  

O 1° Mini-Enduro de Góis foi composto por 
um percurso de 20 km, a aproveitar os caminhos 
circundantes à vila, sendo completado por duas es-
peciais 100% naturais e apenas um CH. As especiais 
eram as mesmas dos seniores, a CT na Carvalhinha 
onde existiam dois cortes para evitar os dois saltos 
duplos e a ET junto da EN342. No percurso existia 
um desvio logo após a CT para os Minis e Promo-
Senhoras, sendo que os pilotos Juniores e Juvenis 
percorreram quatro voltas, e as Clássicas 1, 3 e 4, 
os Infantis e Promo-Senhoras ficaram-se por três 
voltas. Havia ainda tempos díspares entre as clas-
ses, tendo os Juniores e Juvenis 61 minutos para 
a volta e os restantes de 50 minutos. Estiveram 
presentes 39 pilotos, completando a prova um 
total de 35 pilotos.

Para domingo estava preparado o 15° Enduro 
de Góis, composto por um percurso de 48 km, 
maioritariamente novo (80%), composto por "sin-
gle tracks" conjugados com alguns estradões e 
complementado por três especiais 100% naturais 
(EX, CT e ET). Depois de uma semana com intensa 
precipitação, fomos brindados com um sábado 

solarengo e um domingo com alguns chuviscos, 
que nos fizeram alterar pouco a corrida. O CH 1 era 
composto por 17 km para 34 minutos, sem qualquer 
especial e com um desvio para os Super Veteranos, 
a Promoção e os Hobby. No segundo estava a XT 
localizada na Candosa, com 900 metros de extensão 
e 100% natural, que viria a marcar a diferença para 
todos, e a CT novamente na Carvalhinha com um 
total de 24,9 km e 54 minutos. Existiam mais dois 
desvios, um para a Open e outro para Verdes e 
Hobby. No terceiro e último CH estava a ET, com 
3,5 km de extensão e a utilizar o mesmo local do 
Europeu no ano transato, e com um total de 5,7 km 
e 22 minutos, acabando este com a única assistência 
existente. De salientar que o nível, especialmente 
da EX, era elevado, e mesmo com as alternativas 
existentes tivemos de adaptar esta às condições 
atmosféricas. Todas as especiais eram de muito bom 
nível, técnicas e com bastante tempo cronometrado. 
Estiveram presentes um total de 211 motos, tendo 
acabado a prova 194 dos inscritos. 

Resumindo, foi uma muito boa jornada du-
pla de Enduro, com disputas até ao final e onde 
o clube demonstrou uma muito boa capacidade 
organizativa. Felizmente, as condições meteoroló-
gicas estiveram connosco, o que veio ajudar não 
só a organização, como também alegrar toda a 
caravana nesta terceira jornada do CNE CFL 2020.

Resta-me agradecer aos elementos da comis-
são, clubes organizadores e patrocinadores que 
nos acompanham durante mais uma época: as 
empresas CFL - Off Road, Maxxis, Polisport, 4MX/
Technomousse, Irmãos Sousa Lda/Clínica Saúde, 
Jetmar - Husqvarna, Kenny, SP-Graphics, CrossPro, 
Salgados Motos, MotoWash, Create e Motul 
Lubrificantes. A todos o nosso muito obrigado.

Viva o Enduro!
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Resultados Desportivos

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

MOTOS
1º  António Maio (Yamaha) TT2
2º  Mário Patrão (KTM) TT2
3º  Daniel Jordão (Yamaha) TT2
4º  Martim Ventura (Yamaha) TT1/Jr.
5º  Salvador Vargas (Husqvarna) TT2
6º  Bruno Santos (Husqvarna) TT2
7º  Micael Simão (KTM) TT2
8º  Tiago Santos (Yamaha) TT1
9º  Domingos Santos (AJP) TT3
10º  Jorge Brandão (KTM) TT2
11º  Óscar Teixeira (Beta) TT2/Vet.
12º  Arcélio Couto (Honda) TT3
13º  Marco Cardoso (Husqvarna) TT2
14º  Pedro B. Prata (Honda) TT1/Vet.
15º  Paulo Santos (Honda) TT2/Vet.

QUADS
1º  Luís Engeitado (Yamaha)
2º  Luís Fernandes (Yamaha) 1º Promo.
3º  Luís Pimenta (Suzuki)

SSV
1º  Pedro S. Mendes (Can-Am) TT1
2º  João Dias (Can-Am) TT1
3º  Nelson Caxias (Can-Am) TT1
4º  Vítor Santos / G. Pereira (Can-Am) TT1/Vet.
5º  Luís Cidade / P. Mendonça (Can-Am) TT1/Jr.
6º  Gonçalo Guerreiro / J. Miranda (Can-Am) TT1/Jr.
7º  Pedro Carvalho / A. Guerreiro (Can-Am) TT1
8º  Sebastien Guyette (Can-Am) TT1/Promo.
9º  Filipe Cameirinha / N. Cavaco (Can-Am) TT1
10º  Nuno Rodrigues / L. Loureiro (Can-Am) TT1
11º  Roberto Borrego (Can-Am) TT1
12º  Tiago Guerreiro (Can-Am) TT1/Jr.
13º  Cristiano Batista / R. Nicoletti (Can-Am) TT1/Vet.
14º  José Garcia / T. Garcia (Can-Am) TT1/Vet.
15º  Márcio Vieira / T. Carreira (Can-Am) TT1/Promo.

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

ELITE 
1º/1º  Rui Gonçalves (Sherco) E2
2º/4º  Gonçalo Reis (KTM) E1
4º/3º  Diogo Ventura (Beta) E1
6º/2º  Hugo Basaúla (KTM) E2
3º/5º  Tomás Clemente (KTM) E1
5º/6º  João Lourenço (Beta) E2

7º/7º  Manuel Teixeira (Husqvarna) E1
8º/8º  Diogo Vieira (Yamaha) E2
9º/9º  Nuno Gonçalves (Honda) E2
10º/-  Fernando Ferreira (Husqvarna) E2

OPEN 
1º/2º  Rodrigo Belchior (KTM) Open1
2º/3º  João Ribeiro (Honda) Open2
3º/4º  Frederico Rocha (Husqvarna) Open1
4º/6º  Rodrigo Luz (Yamaha) Open1
6º/5º  Norberto Teixeira (Yamaha) Open1
-/1º  Ricardo Damil (Sherco) Open2
5º/9º  Ricardo Wilson (Beta) Open2
7º/7º  João Moura (Husqvarna) Open2
8º/8º  Fernando Sousa Jr. (KTM) Open2
11º/12º  Enrique Vega (KTM) Open2
14º/10º  Fábio Magalhães (Honda) Open2
11º/13º  Marco Correia (Sherco) Open2
9º/-  Jorge Leite (Yamaha) Open2
10º/-  Bernardo Megre (Husqvarna) Open2
-/12º  Agostinho Matos (KTM) Open1
13º/-  João P. Campos (Honda) Open1
-/14º  Gonçalo Sobrosa (Beta) Open1
15º/15º  Luís Fernandes (Sherco) Open2

VERDES
1º/1º  Filipe Oliveira (KTM) V3
3º/2º  Gil Carmo 8Honda) V1
2º/7º  Rui Fernandes (Sherco) V2
8º/3º  Pedro Durães (Husqvarna) V3
5/4º  Emanuel Costa (Husqvarna) V3
6º/5º  Bernardo Vots (TM) V1
4º/10º  Vítor Queirós (Husqvarna) V1
13º/6º  João Rafael (Husqvarna) V1
7º/13º  Gonçalo Salgado (KTM) V1
10º/12º  José Silva (Beta) V3
-/8º  Ricardo Cerqueira (KTM) V3
-/9º  Luís Rocha (Husqvarna) V1
9º/-  João Pereira (KTM) V2
15º/11º  Albano Mouta Jr. (Husqvarna) V1
11º/-  Diogo Lopes (KTM) V3
12º/15º  Rui Silva (Husqvarna) V3
-/14º  Pedro Rafael (Husqvarna) V2
14º/-  Miguel Moura (Yamaha) V1

VETERANOS
2º/1º  Hélder Ribeiro (Honda)
1º/3º  Manuel Moura (Yamaha)
3º/2º  Luís Batista (KTM)
4º/4º  Pedro B. Prata (Honda)
6º/5º  Hugo Conceição (Kawasaki)
5º/7º  Leonel Mendes (Sherco)
8º/6º  Celso Moreira (KTM)
7º/9º  José Ferreira (Husqvarna)
10º/8º  Pedro Rodrigues (Beta)
9º/10º  Manuel Carvalho (Beta)
11º/11º  Filipe Domingos (KTM)

12º/12º  Gabriel Seco (Beta)
13º/-  Sérgio Mateus (KTM)

SUPER VETERANOS
1º/1º  Paulo Miranda (Husqvarna)
2º/2º  Óscar Teixeira (Beta)
4º/3º  António Carmo (TM)
3º/4º  Diogo Salema (Honda)
8º/5º  Cristóvão Teixeira (Husqvarna)
5º/8º  Alberto Oliveira (Beta)
7º/6º  Fernando Sousa (KTM)
9º/7º  Ulisses Rossa (Beta)
10º/9º  Eduardo Neves (Beta)
6º/-  José Amaro (Husqvarna)
-/10º  Diogo Moura (Kawasaki)

YOUTH CUP
2º/1º  Bernardo Vots (TM)
1º/2º  Vítor Queirós (Husqvarna)
3º/4º  Gonçalo Salgado (KTM)
5º/3º  Albano Mouta Jr. (Husqvarna)
4º/8º  Miguel Moura (Yamaha)
6º/5º  Samuel Rodrigues (KTM)
7º/6º  Diogo Sequeira (KTM)
8º/9º  André Azenha (Yamaha)
9º/10º  Afonso Figueiredo (KTM)
-/7º  Gonçalo Jesus (Beta)

SENHORAS
1º/1º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
2º/2º  Rita Vieira (Yamaha)
3º/3º  Bruna Antunes (KTM)

PROMOÇÃO
1º/1º  Carlos Pires (Beta)
3º/2º  Jorge Correia (Beta)
4º/4º  João Duarte (Yamaha)
2º/-  Gonçalo Gomes (Husqvarna)
6º/-  José Ferreira (Yamaha)
5º/3º  Jorge Barbosa (Sherco)
9º/7º  Pedro Pessoa (Honda)
7º/8º  Hugo Matos (Gas Gas)
11º/-  Bernardo Cruz (KTM)
10º/11º  Pedro Arvelos (Beta)
8º/11º  José Santinhos (Husqvarna)
-/10º  Rui Freitas (Beta)
13º/9º  Eduardo Patrício (TM)
12º/14º  Hélder Castro (Husqvarna)
-/6º  Nelson Cabeça (Yamaha)
-/13º  João Marques (Beta)
14º/12º  João P. Cardoso (KTM)
-/15º  José C. Cardoso (Husqvarna)
15º/-  Diogo Miranda (KTM)

3ª prova – Góis
ELITE ABSOLUTO
1º  Diogo Ventura (Beta) E1



 15P O R T U G A L  15P O R T U G A L

Fev./Mar.
2º  Gonçalo Reis (KTM) E1
3º  Hugo Basaúla (KTM) E2
4º  Tomás Clemente (KTM) E1
5º  João Lourenço (Beta) E2
6º  Diogo Vieira (Yamaha) E2
7º  Manuel Teixeira (Husqvarna) E1
9º  Nuno Gonçalves (Honda) E2

OPEN
1º  Gonçalo Sobrosa (Beta) Open1
2º  Rodrigo Luz (Yamaha) Open1
3º  Rodrigo Belchior (KTM) Open1
4º  Ricardo Damil (Sherco) Open2
5º  Ricardo Wilson (Beta) Open2
6º  Frederico Rocha (Husqvarna) Open1
7º  Jorge Leite (Yamaha) Open2
8º  Enrique Vega (KTM) Open2
9º  João Moura (Husqvarna) Open2
10º  Fábio Magalhães (Honda) Open2
11º  Fernando Sousa Jr. (KTM) Open2
12º  Agostinho Matos (KTM) Open1
13º  Luís Cardoso (Beta) Open2
14º  João P. Campos (Honda) Open1

VERDES
1º  Gil Carmo (Honda) V1
2º  Filipe Oliveira (KTM) V3
3º  João Pereira (KTM) V2
4º  Rui Fernandes (Sherco) V2
5º  José Silva (Beta) V3
6º  Diogo Lopes (KTM) V3
7º  Hugo Teixeira (KTM) V3
8º  Pedro Durães (Husqvarna) V3
9º  Miguel Moura (Yamaha) V1
10º  Gonçalo Salgado (KTM) V1
11º  Joel Paiva (Husqvarna) V2
12º  Diogo Silva (Husqvarna) V1
13º  Gonçalo Bandeira (KTM) V2
14º  Luís Rocha (Husqvarna) V1
15º  Joel Carvalho (Husqvarna) V3

VETERANOS
1º  Manuel Moura (Yamaha)
2º  Hélder Ribeiro (Honda)
3º  Pedro B. Prata (Honda)
4º  Leonel Mendes (Sherco)
5º  Pedro Rodrigues (Beta)
6º  Hugo Conceição (Kawasaki)
7º  José C. Ferreira (Husqvarna)
8º  Tony Carvalho (Beta)
9º  Filipe Domingos (KTM)
10º  Pedro Duarte (TM) 
11º  Sérgio Mateus (KTM)

SUPER VETERANOS
1º  Paulo Miranda (Husqvarna)
2º  Óscar Teixeira (Beta)
3º  Diogo Salema (Honda)
4º  Paulo Moreno (Sherco)
5º  António Carmo (TM)
6º  Abílio Soares (Sherco)
7º  Cristóvão Teixeira (Husqvarna)
8º  Alberto Oliveira (Beta)
9º  Fernando Sousa (KTM)
10º  Juan Caballero (Husqvarna)
11º  Eduardo Neves (Beta)
12º  Peter Lackner (KTM)
13º  Diogo Moura (Kawasaki)

YOUTH CUP
1º  Miguel Moura (Yamaha)
2º  Gonçalo Salgado (KTM)
3º  Gonçalo Jesus (Beta)
4º  Samuel Rodrigues (KTM)
5º  André Azenha (Yamaha)

SENHORAS
1º  Rita Vieira (Yamaha)
2º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
3º  Bruna Antunes (KTM)

PROMOÇÃO
1º  Carlos E. Pires (Beta)
2º  Gonçalo Gomes (Husqvarna)
3º  José Ferreira (Yamaha)
4º  João Duarte (Yamaha)
5º  Afonso Froufe (Husqvarna)
6º  Bernardo Cruz (KTM)
7º  Jorge Correia (Beta)
8º  Pedro Arvelos (Beta)
9º  Jorge Barbosa (Sherco)
10º  João Marques (Beta)
11º  Pedro Pessoa (Honda)
12º  Francisco Alvoeiro (KTM)
13º  Hugo Matos (Gas Gas)
14º  Hélder Castro (Husqvarna)
15º  Martim Bekerman (KTM)

PROMOÇÃO SENHORAS
1º  Francisca Duarte (Honda)
2º  Inês Godinho (Husqvarna)
3º  Ana Fernandes (Sherco)
4º  Teresa Almeida (Honda)
5º  Bárbara Nunes (Yamaha)

CLÁSSICAS 3
1º  Miguel Cação (Honda) 
2º  Ricardo Gomes (Suzuki)
3º  Pedro Flores (Yamaha) 

CLÁSSICAS 4
1º  Marco Lopes (Honda) 
2º  João Fragoso (BSA)

Campeonato Nacional de Mini Enduro 
2ª prova – Góis

INFANTIS
1º  Vasco Salgado (Yamaha)
2º  Duarte Filipe (Yamaha)
3º  Guilherme Alves (Yamaha)
4º  Lucas Cêpa (KTM)
5º  Vasco Carrilho (Yamaha)
6º  Filipe Saúde (KTM)

JUVENIS
1º  Filipe Salgado (KTM)
2º  Tomás Alves (KTM)
3º  Tomás Santos (KTM)
4º  Salvador Sampaio (Yamaha)
5º  Filipe Filipe (Yamaha)
6º  Tomás Rodrigues (Yamaha)
7º  Simão Caetano (KTM)
8º  Francisco Inocêncio (Yamaha)

JUNIORES
1º  Fábio Costa (KTM)
2º  Igor Amorim (KTM)
3º  Afonso Froufe (Husqvarna)
4º  Martim Carneiro (KTM)
5º  Duarte Flores (Yamaha)
6º  André Reis (KTM)
7º  Martinho Vilaça (Yamaha)
8º  José Rovisco (Yamaha)
9º  Rodrigo Santos (KTM)
10º  Miguel Saraiva (KTM)

Campeonato Nacional de Motocross
1ª prova – Moçarria

MANGA MX1
1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º  Kade Walker (Yamaha)
3º  Sandro Peixe (Suzuki)
4º  Hugo Basaúla (KTM)
5º  João Vivas (n.d.)
6º  Pedro Carvalho (Yamaha)
7º  Bruno Charrua (Yamaha)
8º  Ricardo Aires (KTM)
9º  Carlos Alberto (Yamaha)
10º  Francisco Salgado (Honda)

11º  Sérgio Pinto (Yamaha)
12º  Victor Hernandez (Kawasaki)
13º  Pedro Costa (KTM)
14º  Luís Salustiano (Yamaha)
15º  Micael Luís (KTM)
16º  Pedro Silva (KTM)
17º  Gonçalo Varanda (Yamaha)
18º  Lars Risholm (Yamaha)

MANGA MX2
1º  Renato Silva (Yamaha)
2º  Luís Outeiro (Honda) 
3º  André Sérgio (Yamaha)
4º  Rúben Ferreira (Yamaha) Jr/2T
5º  Ricardo Freire (KTM)
6º  Abel Carreiro Jr. (KTM)
7º  Fábio Costa (KTM) Jr/2T
8º  Tomás Clemente (KTM) 2T
9º  Igor Amorim (KTM) Jr/2T
10º  Marco Silva (Yamaha)
11º  Rodrigo Luz (Yamaha) Jr/2T
12º  Rodrigo Belchior (KTM)
13º  Afonso Gomes (Yamaha) Jr/2T
14º  David Fernandes (KTM)
15º  Pedro Rino (KTM) Jr/2T
16º  Alex Almeida (KTM) Jr
17º  David Silva (Honda)
18º  Gonçalo Santos (Yamaha)
19º  Francisco Salgueiro (Yamaha) 2T
20º  Rodrigo Benevides (Yamaha)

MANGA ELITE
1º  Kade Walker (Yamaha) MX1
2º  Paulo Alberto (Yamaha) MX1
3º  Sandro Peixe (Suzuki) MX1
4º  Hugo Basaúla (KTM) MX1
5º  João Vivas (n.d.) MX1
6º  Renato Silva (Yamaha) MX2
7º  Luís Outeiro (Honda) MX2
8º  André Sérgio (Yamaha) MX2
9º  Henrique Benevides (Yamaha) MX2
10º  Bruno Charrua (Yamaha) MX1
11º  Rodrigo Luz (Yamaha) MX2
12º  Fábio Costa (KTM) MX2
13º  Rúben Ferreira (Yamaha) MX2
14º  Carlos Alberto (Yamaha) MX1
15º  Ricardo Freire (KTM) MX2
16º  Abel Carreiro Jr. (KTM) MX2
17º  Tomás Clemente (KTM) 2T
18º  Rodrigo Belchior (KTM) MX2
19º  Pedro Rino (KTM) MX2
20º  Igor Amorim (KTM) MX2

INICIADOS
1º/1º  Sandro Lobo (KTM)
3º/2º  Martim Espinho (Husqvarna)
2º/3º  Rúben Ribeiro (KTM)
4º/4º  Martim Palma 8KTM)
6º/5º  Martim Maria (KTM)
5º/7º  Murilo Martinez (Husqvarna)
7º/6º  Tomás Santos (KTM)
8º/8º  Tomás Alves (KTM)
10º/9º  Filipe Salgado (KTM)
9º/10º  Guilherme Esteves (Husqvarna)
Pontuaram mais 11 pilotos (classificações comple-
tas em www.penta-control.com) 

INFANTIS B
2º/1º  Vasco Salgado (Yamaha)
1º/2º  Rodrigo Barros (Yamaha)
4º/3º  Gonçalo Cardoso (Yamaha)
3º/4º  Bernardo Pinto (KTM)
6º/5º  Guilherme Leandro (Husqvarna)
5º/6º  Duarte Filipe (Yamaha)
7º/7º  Duarte Pinto (KTM)
8º/8º  Simão Severino (Yamaha)
10º/9º  Gustavo Pitschieller (Yamaha)
11º/11º  Martim Costa (Yamaha)
Pontuaram mais 10 pilotos (classificações comple-
tas em www.penta-control.com)



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

AF_IMPRENSA_DESPORTO_MOTOCICLISMO_210X297.indd   1 06/04/18   17:24


	001
	002_005
	006_007
	008_009
	010_011
	012_013
	014_016

