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Editorial
A Moto Portugal está de regresso 
após uma paragem de alguns 
meses, pelos motivos sobejamente 
conhecidos, uma vez que, 
durante o período mais rígido do 
confinamento, não teríamos material 
que justificasse a edição desta vossa 
revista. Mas, entretanto, não faltaram 
acontecimentos - alguns de certa 
forma inesperados e outros fruto de 
um trabalho conjunto e bem focado 
- que vieram amenizar um pouco os 
maus momentos que todos passámos 
desde março deste ano.
Em junho, o Autódromo do Estoril 
acolheu a ronda inaugural do Nacional 
de Velocidade 2020, a primeira prova 
em circuito e ter lugar em toda a 
Europa após o confinamento, e, no 
início do mês seguinte, também no 
traçado vizinho a Cascais, a ronda do 
FIM CEV ali disputada foi a primeira 
prova de um Campeonato do Mundo a 
realizar-se “pós-lockdown”.
E apareceram então as oportunidades, 
que todos (organizações nacionais, 
entidades oficiais, FMP e FIM) 
soubemos aproveitar da melhor 
maneira, retirando o melhor de uma 
situação de crise: o Mundial de MotoGP 
chega a Portimão em novembro, 
o Mundial de Superbike estará no 
Estoril em outubro e, antes dele, o 
Campeonato do Mundo de Resistência. 
Fora dos circuitos, o Mundial de Enduro 
terá em novembro uma ronda dupla 
em Marco de Canaveses. E, no meio 
de tudo isto, o nosso Miguel Oliveira 
dá-nos a maior das alegrias ao vencer a 
sua primeira prova na classe rainha do 
motociclismo, pelo que tem aqui justas 
honras de capa! Tudo isto num ano que 
tem tido também resultados históricos 
para Portugal no que respeita 
aos nossos amigos do desporto 
motorizado em quatro rodas.
Um ano que por todas as razões, as más 
e as boas, decerto não esqueceremos 
nunca.
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O sonho já é realidade!
A 23 de agosto de 2020, um dos momentos mais 
desejados de sempre pelos portugueses amantes do 
motociclismo tornou-se realidade: Miguel Oliveira 
tornou-se no primeiro português a vencer uma prova 
na classe rainha do motociclismo de Velocidade 
mundial, o MotoGP.
As rondas anteriores já deixavam antever que o MO#88 
vinha a abrir caminho a todo o gás rumo ao pódio, mas 
aquela última curva da derradeira volta no Grande 
Prémio da Estíria – segunda corrida de MotoGP em 
dois fins de semana consecutivos no Red Bull Ring 
em Spielberg - , deixou meio mundo de boca aberta 
perante o talento do piloto português, os fãs de longa 
data em lágrimas e o grande público nacional rendido 
a uma estrela do desporto luso que muitos ainda não 
tinham tido oportunidade de consagrar devidamente, 
num país dominado pelo futebol.
Após ter visto a corrida interrompida devido a um 
acidente o piloto de Almada iniciou as decisivas 12 
voltas ao traçado austríaco na sétima posição, tendo 
para tal pedido à equipa um novo pneu na roda 
dianteira da sua moto, com um composto mais duro 
do que aquele que tinha utilizado até ao momento 
da interrupção. No arranque para a corrida saltou de 
imediato de sétimo para quarto juntando-se ao grupo 
da frente, com o qual manteve o contacto até ao final. 
Na derradeira volta o grupo era composto por três 
pilotos – Oliveira, Pol Espargaró e Jack Miller - e tudo se 
decidiu na derradeira curva quando os dois primeiros 
alargaram em demasia a trajetória e o piloto da KTM, 
numa manobra magistral, acelerou rumo à sua primeira 

vitória na categoria maior do campeonato, a 13ª na sua 
carreira naquele que foi o seu GP nº 151.
“Primeiro que tudo queria ter a certeza de que era a última 
volta. Durante toda a corrida não consegui ver onde 
estava a minha placa de boxe, por isso não conseguia 
perceber se o 4º colocado estava perto de mim ou não, 
e concentrei-me totalmente nos da frente. Quando 
chegámos às últimas voltas notei que o Pol começou a 
utilizar trajetórias mais defensivas e pensei que ambos 
podiam perder muito tempo que me permitisse tirar 
vantagem disso mesmo na última curva. Nessa última 
curva deixei-os lutar e simplesmente vim para o interior. 
Quando vi a bandeira de xadrez e ninguém ao meu redor 
foi pura alegria! Estou muito contente por dar a esta 
equipa a sua primeira vitória, é um grupo de grandes seres 
humanos, gente muito profissional e que realmente o 
merecem. Merecemos esta vitória depois de todas as lutas 
que travámos desde o ano passado.”



 3P O R T U G A L

Noticiario

O JOVEM PILOTO de Coimbra, Martim Marco, fez 
a "dobradinha" na jornada da Cuna de Campeones 
disputada no Autódromo do Algarve, integrando a 
ronda do FIM CEV que ali se realizou. Martim Marco 
venceu ambas as mangas do fim de semana depois 
de ter assinado a pole position, num pelotão com 
19 pilotos. Por este troféu de iniciação passaram 
nomes como o de Hector Garzó, Jorge Martin, Iker 
Lecuona, Maria Herrera, Eric Granado e muitos 
outros. Martim Marco pode muito bem ser uma 
das estrelas de futuro com passagem pela Cuna, 
uma das fórmulas de maior sucesso em Espanha.

POR FORÇA DAS  restrições impostas pela 
DGS, a Comissão de Enduro da FMP e os clubes 
organizadores decidiram cancelar o Nacional de 
Super Enduro 2020. "Uma decisão como esta nunca 
é simples, mas a isso fomos forçados. As organizações 
dependem da bilheteira para fazer face aos custos das 
provas e sem essa possibilidade é impossível realizar o 
campeonato. Tenho a certeza de que em 2021 teremos 
um campeonato ainda mais competitivo e forte em todos 
os sentidos." afirma Pedro Mariano, o responsável 
pelo Enduro no seio da FMP.

O CAMPEONATO Nacional de Motocross 
prepara-se para regressar às pistas para realizar 
três corridas e decidir os nomes dos campeões 
nacionais na disciplina – a 20 de setembro em 
Lustosa, a 3 e 4 de outubro em Alqueidão e, 
ainda, uma ronda em Vila Boa de Quires (data 
a confirmar). O arranque do ano na Moçarria foi 
perfeito e, com oito dezenas de pilotos em pista, 
eram fundamentadas as elevadas expetativas. 
Agora, o MX está a preparar o regresso às pistas e 
ao espetáculo único que proporciona. Não percam!

À SEMELHANÇA de muitos outros eventos, 
também o Regional MX Ribatejo foi cancelado. 
As organizações locais foram forçadas a cancelar 
os seus eventos, igualmente dependentes das 
necessárias autorizações sanitárias por parte das 
entidades oficiais, e o promotor do campeonato 
foi forçado a cancelar a competição. O objetivo 
inicial passava por conseguir realizar dois ou três 
eventos e, assim, assegurar o número de provas 
para a sua devida homologação, pois apenas 
uma prova (Vargos) tinha sido realizada antes 
da paragem forçada.

 MARTIM MARCO VENCE 
 NA CUNA DE CAMPEONES  

 CAMPEONATO DE SUPER 
 ENDURO CANCELADO 

 MOTOCROSS REGRESSA 
 EM SETEMBRO  

 MX RIBATEJO 2020 
 FOI CANCELADO  

Supermoto arrancou em Fátima
Com quatro provas no seu reajustado calendário, 
o Campeonato Nacional de Supermoto regressou à 
atividade tendo como cenário o Kartódromo de Fátima. 
Desejosos de regressar às pistas foram 23 os pilotos 
que marcaram presença num dos traçados com maior 
tradição na modalidade no nosso País, divididos pelas 
classes de Supermoto e Minimotard.
Honrando o seu número 1 de Campeão Nacional, Sérgio 
Rego foi o vencedor de ambas as corridas realizadas 
nem Fátima, no primeiro confronto na frente de Hugo 
Silva e no segundo batendo Sebastian Gil - o terceiro na 
primeira corrida e, assim, o segundo colocado no pódio 
no final do evento face a Hugo Silva, depois deste ter 
sido quarto na corrida de encerramento.
Luis Ferreira foi o quarto classificado na frente de 
Ricardo Silva, num pelotão que contou com a a 
presença de 13 pilotos em pista.
Na Minimotard foram dez os pilotos que dividiram o 
asfalto do traçado de Fátima, com as vitórias a serem 
divididas entre Adelino Patronilho e Bruno Cruz, 
respetivamente na primeira e segunda manga. Ambos 
trocaram de posição no segundo posto e deixaram 
Fátima com liderança partilhada no topo da tabela do 
Campeonato, no qual Martim Marco é terceiro na frente 
de Afonso Teixeira e Bruno Salreta, que divide o quinto 
posto com José Rego e Vasco Monteiro.
Com mais três rondas previstas no seu calendário para 
2020, o Nacional de Supermoto tem ainda passagem 
marcada por Portalegre, Chaves e Santo André.

A temporada de 2020 tem 
trazido um misto de emoções 
contraditórias aos amantes 
do desporto motorizado em 
Portugal. Por um lado, sem 
mencionar todas as óbvias 
dificuldades económicas e 
sofrimento da população por via 
da pandemia global, e focando-
nos apenas no nosso desporto, 
tivemos campeonatos e provas 
anulados, adiados e reajustados. 
E, claro, a impossibilidade de 
assistirmos ao vivo às provas que 
depois se começaram a realizar. 
Mas, por outro, assistimos 
a triunfos épicos nas duas 
como nas quatro rodas a nível 
internacional, como o de Miguel 
Oliveira a que fazemos referência 
nestas páginas e, nos carros, o 

de António Félix da Costa na 
Fórmula E.
Mas os meses sem provas 
foram compensados mais 
recentemente, com o anúncio 
de que os três grandes 
campeonatos mundiais 
de provas em circuito – os 
Campeonatos do Mundo de 
MotoGP, Superbike e Resistência 
- terão as suas rondas de 
encerramento em Portugal, a 
que se pode juntar, nas quatro 
rodas, o regresso da F1.
Assim, já no final de setembro, 
dia 26, o Autódromo do Estoril 
acolhe a grande final do 
Mundial de Resistência, com a 
entrada das 12 Horas do Estoril 
a colmatar a anulação do Bol 
d’Or. Será a terceira vez que este 

campeonato tem uma ronda no 
Estoril, tendo a última sido já há 
20 anos. Em outubro, no fim de 
semana de 16 a 18, o Mundial 
de SBK fecha no Estoril, circuito 
que o campeonato já visitou 
por duas vezes, em 1988 e 1993. 
Finalmente, a cereja no topo do 
bolo: de 20 a 22 de novembro 
o Autódromo Internacional do 
Algarve será palco da última 
ronda do Mundial de MotoGP, 
competição que se estreia em 
Portimão e que já não vem ao 
nosso País desde 2012!
Para além do mais, do modo 
como estão a decorrer estas 
competições, é bem provável 
que todas elas só venham a 
conhecer o seu campeão mesmo 
na última ronda!

No topo do Mundo
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O triunfo de Diogo Ventura na derradeira prova do Campeonato Nacional de Enduro – CFL 2020, 
em Souselas, garantiu que título máximo vai permanecer na posse do piloto de Góis.

AO VENCER oito das doze especiais que mar-
caram e alinharam as classificações da 5ª edição 
do Enduro de Souselas, Diogo Ventura garantiu a 
renovação do título nacional de Enduro Elite Absoluto, 
bem como a coroa da classe Elite 1. Num ano marcado 
pela interrupção forçada devido à pandemia que 
ditou o cancelamento das provas de Fafe e Águeda, 
o piloto de Góis assinou assim a sua segunda vitória 
do ano e o título nacional absoluto, o terceiro na sua 
carreira depois de ter feito o mesmo em 2017 e 2019.

119 dias após ter subido pela última vez ao degrau 
mais alto do pódio no Campeonato Nacional de 
Enduro CFL – mais exatamente na sua prova ‘caseira’, 
em Góis no dia 8 de março – Diogo Ventura esteve 
sempre na frente do pelotão nesta jornada decisiva 
em Souselas, vencendo em todas as passagens (qua-
tro) pelas Enduro Test e Cross Test, alimentando a cada 
passagem pelas especiais cronometradas a vantagem 
que, no regresso ao parque fechado, foi de pouco 
menos de 32 segundos face a Rui Gonçalves - terceiro 
no campeonato esta manhã e que foi a maior fonte de 
preocupação para o campeão nacional. Vencedor em 
três das quatro passagens pelas especiais Extreme, o 
piloto de Vidago não conseguiu a sua estreia como 
campeão no Enduro nacional, ele que não esteve na 

VENTURA REVALIDOU O TÍTULO

Nacional de Enduro
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Texto e fotos: Gab. Imprensa F.M.P.

prova de Góis depois de vencer em ambos os dias na 
Régua - com as suas aspirações a serem, também elas, 
vítimas do Covid-19.

Hugo Basaúla, o primeiro vencedor do ano (em 
Santo André), ganhou apenas na primeira passagem 
pela Extreme, atrasando-se gradualmente até fechar 
o dia na quinta posição, atrás ainda de Gonçalo Reis 
e Diogo Vieira.

No final da prova, Diogo Ventura classificou 
esta jornada de Enduro como tendo sido “um dia 
perfeito. Consegui ser rápido em todas as especiais 
e, gradualmente, a minha vantagem foi crescendo 
até ao final do dia. Depois da paragem - e logo que 
pude começar a treinar - iniciei um intenso programa 
de treinos com vista ao final do campeonato e, de-
pois da prova de Águeda ser cancelada, sabia que 
tinha que apostar tudo nesta corrida. Foi o que fiz 
e, graças à minha fantástica equipa, conquistámos 
o campeonato que fica em Góis e regressa à Beta”, 
comentou ainda o piloto da Alves Bandeira, feliz 
com mais um momento especial na sua carreira. 
Com este título, Diogo Ventura leva também para a 
Beta a coroa maior do Enduro português, juntando-se 
a Luís Correia na lista de pilotos campeões absolutos 

com a marca toscana.
Entre os pilotos da Open, Gonçalo Sobrosa repetiu 

a vitória conseguida em Góis, mas o vencedor global 
no Campeonato Open Absoluto (e em Open 1) foi 
Rodrigo Belchior, terceiro em Souselas atrás de Ricardo 
Damil - piloto que ‘nasceu’ no Trial e que foi uma das 
boas surpresas nesta temporada de 2020, ao terminar 
regularmente em posições de pódio. Damil foi mesmo 
o vencedor do dia na classe Open 2, categoria em 
que Ricardo Wilson conseguiu o título, fruto de uma 
época em que por quatro vezes foi quarto colocado 
e em que a regularidade foi o antídoto face aos seus 
adversários. De notar a ausência de Frederico Rocha, 
piloto da região que lutava pelo cetro na categoria.

No que respeita aos troféus dos Verdes, Filipe 
Oliveira ‘Taniko’ foi o mais rápido nesta ronda de final 
de ano para manter a invencibilidade na Verdes 3, 
ele que chegou a Souselas já com a vitória no troféu 
assegurada, juntando ao domínio na classe também o 
triunfo em termos Absolutos nos Verdes, ao bater Rui 
Fernandes, segundo em Souselas a pouco menos de 18 
segundos. Gil Carmo foi o terceiro, melhor em Verdes 1 
para assegurar a conquista final do troféu nesta classe, 
replicando aquilo que Rui Fernandes fez em Verdes 2.

Na Promoção, Carlos Eduardo Pires arrecadou o 
troféu após vencer pela quarta vez nas cinco rondas 
pontuáveis disputadas. Albano Mouta Jr. venceu na 
Youth Cup, mas quem fez a festa foi Gonçalo Salgado, 
o mesmo se passando com Joana Gonçalves que 
regressou às vitórias para renovar igualmente o título 
nas Senhoras. Igual resultado para Manuel Moura, 
primeiro entre os Veteranos e primeiro na classifica-
ção final da classe. Paulo Miranda fechou o ano com 
mais uma vitória e venceu globalmente nos Super 
Veteranos. Ele que, tal como Filipe ‘Taniko’, foi um dos 
dois pilotos invictos em 2020, ano com apenas quatro 
provas - cinco dias pontuáveis -, fruto da pandemia 
que assolou o planeta e deixou motos e pilotos sem 
competir durante quase quatro meses.

De notar que a prova de Souselas foi a mais con-
corrida do ano, com os 195 pilotos inscritos no evento 
a cumprirem, em conjunto com as suas equipas e 
acompanhantes, todas as regras de distanciamento 
social e sanitárias definidas pelas autoridades oficiais 
que acompanharam o evento – prova que se desenro-
lou debaixo de temperaturas elevadas, que ajudaram 
a subir o grau de dificuldade desta competição que 
marcou o final da época de Enduro neste inesperado 
ano desportivo.

Diogo Ventura (abertura), Joana Gonçalves (564), paddock de Souselas, Rodrigo 
Belchior (117) e Ricardo Wilson (em baixo)
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O Campeonato Nacional de Velocidade já 
vai a mais de meio, mas, em junho, foi a 
primeira competição a marcar o regresso à 
ação no motociclismo!

FOI NO FIM DE SEMANA de 6 e 7 de junho que, 
cumprindo à risca todas as medidas de segurança 
e restrições impostas no acesso ao seu interior, o 
Circuito do Estoril se tornou no primeiro traçado a 
receber uma competição de desporto motorizado 
na Europa após o confinamento devido à pande-
mia do Covid-19. Sem público nas bancadas e no 
paddock, o arranque do Campeonato Nacional de 
Velocidade 2020 contou com temperaturas amenas 
que ajudaram a excelentes e discutidas corridas.

Com 84 pilotos em competição, nas Superbike 
foram notadas as ausências de Rui Marto – a sua 
equipa não conseguiu ter as motos prontas para o 
arranque da época por força de atrasos na chegada 
de componentes -, o mesmo se passando com 
Tiago Magalhães, que viu o motor sua moto ceder 
ainda nos treinos. A preparar o seu regresso ao 
Mundial de MotoGP, Miguel Oliveira acompanhou 
os pilotos da categoria maior e foi mesmo ele o 
mais rápido no final da qualificação, assegurando 
assim a primeira ‘pole’ no CNV 2020 ao lado de Ivo 
Lopes e Pedro Nuno.

No arranque para as 15 voltas de corrida foi sem 
surpresa que Oliveira assumiu a primeira posição e 

O REGRESSO 
DO ESPETÁCULO

Velocidade
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Depois de Miguel Oliveira ter sido a principal "estrela" no arranque do CNV, o espetáculo tem sido assegurado com 
grandes corridas e, em destaque, a luta entre Ivo Lopes (75) e Pedro Nuno (85) pelo título de Superbike

Texto e fotos: Gab. Imprensa F.M.P.

nas primeiras duas voltas contou com a companhia 
de Ivo Lopes. Mas o campeão nacional sofreu uma 
queda na terceira volta deixando Oliveira sozinho 
na frente do pelotão até ao final, cruzando a meta 
na frente de Pedro Nuno e André Pires. No domingo, 
Miguel Oliveira repetiu a vitória, à frente de Ivo 
Lopes e Pedro Nuno.

Muito animadas foram as classes reservadas 
às máquinas de menor cilindrada, que revelaram 
neste primeiro confronto do ano uma maior repre-
sentatividade, com 12 pilotos nas Supersport 300 e 
10 nas Moto5, com diversos níveis de experiência 
e muita vontade de evoluir.

Nas SSP300 a experiência e velocidade de Pedro 
Fragoso valeram-lhe a vitória, fechando a corrida 
na frente de Dinis Borges e Tomás Alonso. Nas Pré-
Moto3, onde não esteve o campeão nacional, Kiko 
Maria, Gonçalo Ribeiro estava já com a vitórias nas 
mãos quando, a três voltas do final, viu a corrente de 
transmissão da sua moto ceder, ficando a primeira 
posição nas mãos de Ivan Hernandez, com Daniel 
Bento a ser segundo.

No igualmente animado pelotão das Moto5 
o vencedor foi sem contestação Martim Marco, 

acompanhado ao pódio por Manuel Branquinho e 
Pedro Matos. Nota para os vários estreantes nesta 
categoria, alguns deles a fazerem também a sua 
estreia em circuitos pois até aqui competiram sem-
pre em kartódromos. Nas 85GP, ou Moto4 a vitória 
foi para o estreante Afonso Almeida.

A prova de abertura do campeonato marcou 
igualmente a estreia do novo Troféu Tuono Cup, 
que utiliza as Aprilia Tuono. Nesta iniciativa esti-
veram seis pilotos e na primeira das duas corridas 
realizadas foi Paulo Vicente o vencedor na frente de 
Duarte Amaral e Anselmo Vilardebo. Na segunda 
corrida foi Miguel Vilares o vencedor ao bater Duarte 
Amaral e Pavel Bogdanov. Alguns pilotos desta 
nova Tuono Cup alinharam igualmente na ZCup. 
Miguel Vilares foi o melhor na primeira corrida, na 
frente de Luís Franco e Miguel Sousa. No segundo 
duelo do pelotão das quatro cilindros japonesas 
seria Paulo Vicente o vencedor ao bater Luís Franco 
e Ricardo Pires.

Menos representado está o pelotão do Troféu 
ENI Taça Luís Carreira. Na primeira corrida João 
Curva venceu na Open e Pedro Dias nas SBK, vitórias 
essas que se repetiram no Domingo. Arranque de 

ano igualmente para os pilotos da Copa Motoval, 
onde Henrique Gouveia e Christophe Lajouanie 
foram os vencedores, respetivamente na classe 1 
e classe 2 em ambas as corridas. 

O motociclismo regressou assim à atividade, 
ficando perfeitamente claro que está preparado 
para realizar as suas provas desportivas de acordo 
com as novas regras. Neste fim de semana o Motor 
Clube do Estoril, a Câmara Municipal de Cascais, o 
Circuito do Estoril e a Federação de Motociclismo 
de Portugal promoveram igualmente uma de testes 
voluntários ao Covid-19, ação essa que conduziu 
à realização de cerca de duas centenas de testes a 
muitos daqueles que estiveram no paddock e na 
organização da competição.

Duas semanas depois, o CNV desceu até 
à ‘montanha russa’ no Algarve para cumprir a 
segunda prova da temporada.

Na primeira corrida da classe maior do cam-
peonato, Ivo Lopes foi o melhor no momento do 
arranque, para liderar até à bandeira de xadrez 
face a Pedro Nuno e Tiago Magalhães, os homens 
que estiveram com Lopes no pódio da primeira 
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corrida das SBK. Ivo Lopes entrou a ‘matar’ e assinou 
mesmo a melhor volta de corrida logo na segunda 
passagem. Dani Trelles foi o melhor nas Superstock 
600 face a Jaime Coelho.

Na segunda corrida de SBK, Ivo Lopes vol-
tou a vencer, batendo novamente Pedro Nuno 
e Tiago Magalhães que com ele regressaram ao 
pódio, repetindo-se também os dois primeiras 
em Superstock 600.

No animado e jovem pelotão das Pré-Moto3 e 
Supersport 300 as corridas foram bem interessantes 
e decididas já perto da bandeira de xadrez.

As reduzidas diferenças entre os três primeiros 
da qualificação nas 300 antecipavam uma corrida 
muito animada, o que veio a confirmar-se.

Na primeira volta uma aparatosa queda de 
Daniel Bento forçou a saída da bandeira vermelha. 
Gonçalo Ribeiro mostrou que a vitória no Estoril não 
lhe sorriu por mero azar e venceu com 7 segundos 
e meio de vantagem sobre Tomás Alonso e Pedro 
Fragoso, estes a decidirem a vitória nas 300.. Ribeiro 
venceu assim nas Pré-Moto3 e Alonso nas 300, as 
primeiras vitórias do ano para ambos.

Com Afonso Almeida nas Moto4 e Martim Marco 
nas Moto5 como os mais rápidos na qualificação, o 
pelotão dos mais jovens do campeonato viu nova-
mente Almeida ser o mais forte nas Moto4, vencendo 
na frente de Naama Rosa, a melhor nas 85GP e Martim 
Marco, novamente o primeiro nas Moto5. 

O vencedor na primeira contenda das ZCup foi 
Miguel Vilares, com Paulo Vicente a fazer o mesmo 
entre os pilotos das Tuono Cup. João Curva foi o 
melhor entre os pilotos do Troféu ENI – Taça Luís 

Carreira, vencendo igualmente a corrida na geral 
e a classe Open, o mesmo se passando com Pedro 
Dias nas SBK e António Reis nas SS. 

A segunda corrida contou apenas com cinco 
voltas, depois de uma bandeira vermelha ter parado 
a mesma quando estavam cumpridas cinco das dez 
voltas agendadas. No regresso foi Duarte Amaral 
quem venceu na geral. Amaral foi o melhor face a 
Anselmo Vilardebo e Pavel Bogdanov na classifi-
cação geral, cabendo a Paulo Vicente a vitória nas 
ZCup, Albert Vismaier nas Open do Troféu ENI TLC, 
Pedro Dias nas SBK e António Reis nas SS. Na Copa 
Dunlop Motoval as vitórias foram para Ricardo Silva 
e Christophe Lajouanie em ambas as corridas desta 
competição destinada aos pilotos com menos 
experiência no campeonato. 

Já no mês de julho, o CNV regressou ao Estoril 
para a sua terceira jornada, marcando o final da 
primeira metade do campeonato. As temperaturas 
elevadas dentro e fora da pista confirmaram-se 
logo nos treinos cronometrados de SBK, quando 
Pedro Nuno se colocou na ‘pole’ na frente de Ivo 
Lopes e Tiago Magalhães.

A corrida revelou mais uma vez 15 intensas 
voltas que acabaram com Pedro Nuno e Ivo Lopes 
‘colados’, mas uma penalização por ter excedido 
os limites da pista ditou a descida de Lopes ao 2º 
posto, cabendo a Pedro Nuno a estreia no degrau 
mais alto do pódio neste ano de 2020. A segunda 
corrida, realizada já no domingo, revelou-se uma 
verdadeira fonte de interrupções, com duas ban-
deiras vermelhas. A primeira vítima da corrida foi 

Pedro Nuno, com uma queda logo na fase inicial, 
logo de seguida uma queda na saída da Parabólica 
envolveu Tiago Cleto e Ricardo Lopes, forçando 
a direção de corrida a interromper a mesma. No 
reatamento, os ‘sobreviventes’ iniciaram 10 voltas 
que se desejavam ser decisivas, mas um motor 
partido ditou a que novamente a corrida fosse 
interrompida para que a pista fosse limpa. Tudo 
se decidiu com quatro voltas em que Ivo Lopes 
foi o vencedor na frente de Tiago Magalhães e 
André Pires. Nas Superstock 600 Dani Trelles foi 
o vencedor, depois de ter sido batido por Jaime 
Coelho no dia anterior.

Nas cada vez mais concorridas e discutidas 
Supersport 300 foi Pedro Fragoso quem saiu na 
‘pole’ para 14 voltas que se revelaram bastante 
animadas. No meio de uma razia que dizimou me-
tade do pelotão, Fragoso fez parte da lista de seis 
abandonos e foi mesmo Dinis Borges quem ven-
ceu na frente de Tomás Alonso e Vasco Esturrado. 
Nas Pré-Moto3 Gonçalo Ribeiro ganhou, batendo 
Bruno Salreta. Afonso Almeida ganhou nas Moto4 
e Martim Marco nas Moto5, ambos invictos nas 
respetivas classes. 

No pelotão dos sempre animados troféus, João 
Curva ganhou na corrida 1 do Troféu ENI – Taça 
Luís Carreira nas Open, Pedro Dias nas SBK e André 
Capitão nas SS. Paulo Vicente venceu nas Tuono 
Cup e Miguel Vilares na ZCup. Na segunda corrida 
do programa para estas categorias, João Curva e 
Pedro Dias repetiram a dose e Fernando Soares foi 
o melhor nas SS. Miguel Vilares levou a sua Aprilia 
Tuono ao primeiro lugar no troféu reservado às 

André Pires (em cima), Pedro Nuno (em baixo) e um dos arranques da primeira ronda, 
com Miguel Oliveira (88) na frente

Velocidade



Pedro Fragoso (10) e Tomás Alonso (79), dois dos principais animadores das Supersport 
300. Em baixo, arranque de uma das corridas dos troféus Tuon, ZCup e TLC em Portimão
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motos italianas e Ricardo Pires ganhou na ZCup. 
Na Copa Dunlop Motoval, e em ambas as corridas, 
foi Victor Barros quem cruzou a linha de meta em 
primeiro na classe 1 e André Gonçalves na classe 2.

 
Já em agosto, foi a vez do CNV fazer segunda 
visita a Portimão, com Ivo Lopes a assinar a ‘pole’ 
em SBK. Nas duas corridas realizadas, ambas com 
15 voltas, seria mesmo o campeão nacional a cruzar 
em primeiro a linha de meta, sempre na frente de 
Pedro Nuno e Tiago Magalhães. Com estes resul-
tados e ainda com quatro corridas – 100 pontos 
– para discutir, Ivo Lopes tem uma vantagem de 
24 pontos sobre Pedro Nuno, que se perfila como 
o único piloto capaz de incomodar o líder.

Nas Supersport 300 o fim de semana ficou mar-
cado pela desclassificação de vários pilotos pela 

falta do restritor à admissão que as Ninja 400 da 
Kawasaki têm de utilizar de forma a equilibrar o nível 
de prestações com as rivais, tal como acontece com 
o Campeonato do Mundo, do qual o regulamento 
nacional é replicado.

No final da corrida foi com 18 milésimas de 
segundo de vantagem sobre Tomás Alonso que 
Pedro Fragoso cruzou a linha de meta, assinando 
a sua segunda vitória da época.

Nas Pré-Moto3 foi Gonçalo Ribeiro quem ven-
ceu e, nas 85GP/Moto4, nova vitória para Afonso 
Almeida que, mesmo arrancando na última posição, 
venceu pela quarta vez este ano. Igual em termos 
de invencibilidade está Martim Marco, que voltou 
a vencer nas Moto5.

A prova contou ainda com a presença do ani-
mado pelotão das Aprilia Tuono Cup e Kawasaki 

ZCup, que dividiram a pista com as máquinas do 
Troféu ENI – Taça Luís Carreira. No primeiro dia foi a 
dupla Paulo Vicente/Miguel Vilares a vencer entre 
as Kawasaki, com Duarte Amaral a subir ao degrau 
mais alto do pódio nas Aprilia. Albert Vismaier 
foi o melhor nas Open da TLC, o mesmo fazendo 
Pedro Dias nas SBK e António Reis nas SS. Todos 
eles repetiram os respetivos triunfos no domingo.

Entre as duas dezenas de pilotos que estiveram 
na Copa Dunlop Motoval a vitória na classe 1 no 
primeiro dia foi para Victor Barros, com Christophe 
Lajouanie a ser o melhor na classe 2. Na segunda 
corrida Victor Barros voltou a subir ao degrau mais 
alto do pódio na classe 1, mas na classe 2 foi André 
Gonçalves o primeiro.

O CNV regressa a 19 e 20 de setembro para a 
sua 4ª ronda, no Autódromo do Estoril.
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1º prova – Estoril I
SUPERBIKE
1º/1º  Miguel Oliveira (Yamaha)
2º/3º  Pedro Nuno (Yamaha)
3º/4º  André Pires (Yamaha)

SUPERSTOCK 600
1º/1º  Jaime Coelho (Kawasaki)
2º/2º  Dani Trelles (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º  Pedro Fragoso (Yamaha)
2º  Dinis Borges (Kawasaki)
3º  Tomás Alonso (Kawasaki)

PRÉMOTO3
1º  Ivan Hernandez (Beon)
2º  Daniel Bento (Beon)

85GP / MOTO4
1º  Afonso Almeida (Beon)
2º  Naama Rosa (MIR)

MIR MOTO5
1º  Martim Marco
2º  Manuel Branquinho
3º  Pedro Matos

TROFÉU SÉCULO XX – LUÍS CARREIRA
OPEN
1º/1º  João Curva (Yamaha)
2º/2º  Fernando Mercier (Kawasaki)

SBK
1º/1º  Pedro Dias (Aprilia)

TROFÉUS NAKED (TUONO / ZCUP)
1º/3º  P. Vicente (Aprilia/Kawasaki)
3º/1º  M. Vilares (Kawasaki/Aprilia)
2º/2º  D. Amaral (Aprilia)

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1
1º/1º  Henrique Gouveia (Yamaha)
2º/3º  Ricardo Silva (Yamaha)
7º/2º  Vítor Barros (Yamaha)

CLASSE 2
1º/1º  Christophe Lajouanie (BMW)
2º/2º  António Geirinhas (Kawasaki)
6º/3º  Hugo Lopes (BMW)

2º prova – Portimão I
SUPERBIKE
1º/1º  Ivo Lopes (BMW)
2º/2º  Pedro Nuno (Yamaha)
3º/3º  Tiago Magalhães (Aprilia)

SUPERSTOCK 600
1º/1º  Dani Trelles (Yamaha)
2º/2º  Jaime Coelho (Kawasaki)

SUPERSPORT 300
1º  Tomás Alonso (Kawasaki)
2º  Pedro Fragoso (Yamaha)
3º  Vasco Esturrado (Kawasaki)

PRÉMOTO3
1º  Gonçalo Ribeiro (Beon)
2º  Ivan Hernandez (Beon)
3º  Bruno Salreta (TL Moto)

85GP / MOTO4
1º  Afonso Almeida (Beon)
2º  Naama Rosa (MIR)

MIR MOTO5
1º  Martim Marco
2º  Rafaela Peixoto 
3º  Diego Pazos

TROFÉU SÉCULO XX – LUÍS CARREIRA
OPEN
1º/1º  João Curva (Yamaha)
2º/-  Fernando Mercier (Kawasaki)
3º/2º  Albert Vilsmaier (Kawasaki)
4º/-  João Leandro (Yamaha)

SBK
1º/1º  Pedro Dias (Aprilia)

SUPERSPORT
1º/1º  António Reis (Yamaha)
2º/2º  Luís Metello (Yamaha)

TROFÉUS NAKED (TUONO / ZCUP)
2º/1º  D. Amaral (Aprilia)
1º/4º  P. Vicente (Aprilia/Kawasaki)
5º/2º  A. Vilardebó (Aprilia)

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1
1º/1º  Ricardo Silva (Yamaha)
2º/2º  Henrique Gouveia (Yamaha)
3º/3º  Diogo Queirós (Yamaha)

CLASSE 2
1º/1º  Christophe Lajouanie (BMW)
3º/2º  António Geirinhas (Kawasaki)
2º/3º  Hugo Lopes (BMW)

3º prova – Estoril II
SUPERBIKE
2º/1º  Ivo Lopes (BMW)
3º/2º  Tiago Magalhães (Aprilia)
4º/3º  André Pires (Yamaha)

SUPERSTOCK 600
2º/1º  Dani Trelles (Yamaha)
1º/2º  Jaime Coelho (Kawasaki)
3º/-  Fernando Soares (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º  Dinis Borges (Kawasaki)
2º  Tomás Alonso (Kawasaki)
3º  Vasco Esturrado (Kawasaki)

PRÉMOTO3
1º  Gonçalo Ribeiro (Beon)
2º  Bruno Salreta (TL Moto)

85GP / MOTO4
1º  Afonso Almeida (Beon)
2º  Naama Rosa (MIR)
3º  Adelino Patronilho (Minarelli)
4º  Bruna Santos (Minarelli)

MIR MOTO5
1º  Martim Marco
2º  Pedro Matos
3º  Marcos Alvarez

TROFÉU SÉCULO XX – LUÍS CARREIRA
OPEN
1º/1º  João Curva (Yamaha)
2º/2º  Fernando Mercier (Kawasaki)
3º/3º  Albert Vilsmaier (Kawasaki)

SBK
1º/1º  Pedro Dias (Aprilia)
2º/-  Bruno Silva (Kawasaki)

SUPERSPORT
1º/2º  André Capitão (Yamaha)
2º/3º  Luís Metello (Yamaha)
-/1º  Fernando Soares (Honda)

TROFÉUS NAKED (TUONO / ZCUP)
4º/1º  M. Vilares (Kawasaki/Aprilia)
3º/2º  H. Monteiro (Aprilia)
2º/3º  D. Amaral (Aprilia)

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1
1º/1º  Vítor Barros (Yamaha)
2º/2º  Ricardo Silva (Yamaha)
3º/3º  Diogo Queirós (Yamaha)

CLASSE 2
1º/1º  André Gonçalves (Yamaha)
2º/2º  Christophe Lajouanie (BMW)
3º/3º  António Geirinhas (Kawasaki)

4º prova – Portimão II
SUPERBIKE
1º/1º  Ivo Lopes (BMW)
2º/2º  Pedro Nuno (Yamaha)
3º/3º  Tiago Magalhães (Aprilia)

SUPERSTOCK 600
1º/1º  Dani Trelles (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º  Pedro Fragoso (Yamaha)
2º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
3º  Afonso Almeida (Yamaha)

PRÉMOTO3
1º  Gonçalo Ribeiro (Beon)
2º  Ivan Hernandez (Beon)
3º  Bruno Salreta (TL Moto)

85GP / MOTO4
1º  Afonso Almeida (Beon)
2º  Francisco Pires (Beon)

MIR MOTO5
1º  Martim Marco
2º  Pedro Matos
3º  Lourenço Vicente

TROFÉU SÉCULO XX – LUÍS CARREIRA
OPEN
1º/1º  Albert Vilsmaier (Kawasaki)
2º/2º  João Leandro (Yamaha)

SBK
1º/1º  Pedro Dias (Aprilia)
2º/2º  Afonso Cruz (Suzuki)

SUPERSPORT
1º/1º  António Reis (Yamaha)
2º/2º  Luís Metello (Yamaha)

TROFÉUS NAKED (TUONO / ZCUP)
1º/2º  D. Amaral (Aprilia)
3º/1º  M. Vilares (Kawasaki/Aprilia)
2º/3º  P. Vicente (Aprilia/Kawasaki)

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1
1º/1º  Vítor Barros (Yamaha)
2º/2º  Ricardo Silva (Yamaha)
4º/3º  Henrique Gouveia (Yamaha)

CLASSE 2
2º/1º  André Gonçalves (Yamaha)
1º/2º  Christophe Lajouanie (BMW)
3º/3º  Hugo Lopes (BMW)

Campeonato Nacional de Velocidade
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Comissao Medica

Regressamos à série de entrevistas com os responsáveis das várias comissões da Federação 
de Motociclismo de Portugal, agora com a Comissão Médica através do seu responsável 
máximo, o Dr. Gonçalo Moraes Sarmento.

PELA NOSSA 
SAÚDE

AO CONTRÁRIO dos temas versados nas entre-
vistas que temos vindo a publicar, em que os res-
ponsáveis pelas diversas modalidades sob a alçada 
da FMP nos traçavam o “estado da nação” relativo à 
respetiva comissão desportiva, no caso da Comissão 
Médica da Federação de Motociclismo de Portugal, 
pedimos ao seu Presidente, e Vice-Presidente da 
F.M.P., o Dr. Gonçalo Moraes Sarmento, que nos 
explicasse melhor o papel desta comissão no seio da 
FMP, papel que tem estado em maior destaque nos 
últimos meses, por força da pandemia de Covid-19 e 
das consequentes restrições impostas, de um modo 
transversal, a todas as atividades da sociedade.

MOTO PORTUGAL – Quais são as respon-
sabilidades da Comissão Médica dentro da 
estrutura da FMP?

GONÇALO MORAES SARMENTO - A Comissão 
Médica tem um assento permanente em todas 
as reuniões da Direção da FMP, que se realizam 
mensalmente com a presença dos presidentes de 
todas as Comissões. Assim, um dos papéis iniciais 
da Comissão Médica é tentar, junto das várias mo-
dalidades e tendo em conta as especificidades de 

cada uma - da Velocidade ao Motocross, passando 
pelo Enduro, Trial, Supermoto, etc -, que os even-
tos se realizem com o nível de segurança que se 
pretende hoje em dia.

Isto tem a ver com duas coisas: em primeiro lugar 
com as pistas e as suas respetivas condições de 
segurança, e, em segundo lugar, com o dispositivo 
médico que está implementado pelo promotor de 
cada evento para determinada prova.

M.P. - Neste caso, as próprias estruturas de 
segurança nas pistas e circuitos, sejam elas bar-
reiras de segurança, escapatórias, etc., passam 
pelo crivo da Comissão Médica?

G.M.S. - Para dar uma ideia, a homologação 
de um circuito em termos de segurança é uma 
homologação médica. Obviamente, essas barreiras 
de proteção ficam mais a cargo das comissões téc-
nicas, mas nós, a par desses dispositivos, temos de 
perceber quais são os pontos nevrálgicos de maior 
índice de ‘sinistralidade’ e quais os meios a colocar 
nesses pontos. Tudo isto trabalha em conjunto. No 
MotoGP, por exemplo, um dos elementos da segu-
rança médica faz a inspeção de pista juntamente 

com a direção de prova, ficando a saber quais são 
as insuficiências em alguns locais para se poder 
ter esses pontos mais reforçados. Isto em termos 
de circuitos permanentes.

Com percursos em linha e traçados que são, 
digamos, provisórios, só para um evento, como o 
todo-o-terreno, o presidente da comissão respetiva 
reporta que tem um problema num ou noutro 
ponto e, nessas alturas, ajudamos em termos do 
dispositivo a colocar.

Mas, hoje em dia, no que respeita à Federação 
de Motociclismo de Portugal, as coisas já rolam 
assentes numa larga experiência. As comissões já 
têm muita experiência e só nos reportam quando há 
problemas ou dúvidas pontuais, solicitando ajuda.

M.P. - Todo o dispositivo médico vai, por-
tanto, sendo alterado em função da especifi-
cidade de cada prova e modalidade. E isso já 
está bem determinado, creio.

G.M.S. - Sim, já está definido. Existem dispositi-
vos mínimos obrigatórios, consoante a modalidade. 
No Trial já sei que os pilotos vão de uma zona para 
outra zona, num circuito tenho em permanência 
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os postos de comissários, num percurso em linha 
tenho de ter pessoas no trajeto. Tudo isto já ‘rola’ 
e o código médico e as regras da federação são 
todas cumpridas porque os presidentes das comis-
sões respetivas já estão muito ‘batidos’ e, quando 
falam de todos estes aspetos com os promotores, 
isto fica assegurado. Ou seja, a Comissão Médica 
já não tem de promover a segurança, tem sim de 
supervisionar e saber se as coisas estão a ser feitas. 
E, em casos extremos, quando risco é maior, temos 
uma palavra a dizer.

M.P. - Quando membros tem a Comissão 
Médica, e quais são as suas funções?

G.M.S. - A Comissão Médica tem cinco mem-
bros, mas muito do trabalho é passado ao delegado 
da comissão respetiva, que depois nos reporta.

Tudo isto é parte do trabalho da nossa comissão, 
mas não é a fundamental. Temos outra vertente que 
eu diria que é mais presente e mais visível que é a 
parte dos pilotos. A Comissão Médica tem aqui um 
papel importante. Posso dizer, por exemplo, que 
para pilotos politraumatizados, ou que tenham 
tido traumatismos significativos, com operações, 

e em que há dúvidas. Dúvidas se podem ou não 
retomar a competição, não num regime normal de 
campeonato, mas, muitas vezes, após cirurgias, têm 
de perceber se estão aptos ou não para ir a uma 
seleção nacional. Aí, os presidentes das comissões, 
os selecionadores nacionais, dizem-nos que têm 
um piloto ou mais na condição de recuperação, e 
querem saber se ele estará apto daí a um deter-
minado período de tempo para integra a seleção. 
Este é um trabalho feito muito em conjunto com 
os presidentes das comissões. Eles reportam, eu 
avalio os pilotos e dou o OK, ou não, ou algo que 
seja necessário para melhorar a saúde dos pilotos.

Depois, temos também outro trabalho ‘en-
graçado’, que é a avaliação dos pilotos com mais 
de 50 anos. É que o motociclismo tem uma coisa 
que, por exemplo, o futebol não tem: pessoas que 
conseguem ter capacidades desportivas já com 
uma certa idade.

Temos aquela história que ainda assusta muita 
gente em termos de medicina desportiva, que é a 
morte súbita. É grave, dramática, e tenta evitar-se 
com alguns exames, pois o risco aumenta a partir 
de determinada idade. Assim, a partir dos 50 anos 

há uma avaliação cardiológica, em que tem de se 
fazer provas de esforço - e outros exames no caso 
de estarem a ser medicados. E todos estes pilotos 
têm de fazer os exames, que são todos vistos por 
mim, e só depois é que se emite ou não a licença 
desportiva.

Obviamente que temos pessoas com mais de 
50 anos que estão perfeitamente aptas para com-
petir, não só nas clássicas como também noutros 
campeonatos, e conseguem ter resultados. E esta 
é, por isso, uma avaliação interessante.

Depois, para não estarmos sempre a falar em 
competição, temos o mototurismo, que tem as suas 
especificidades, não é só fazer passeios e Lés-a-Lés. 
E havia uma solicitação grande dos motociclistas 
do dia a dia, para procurarem saber o que fazer 
em algumas circunstâncias. E, para isso, fizemos 
este ano uma ação que foi interessante: um curso 
de socorrismo para motociclistas. A adesão foi 
colossal, abrimos as inscrições e, no mesmo dia, 
ficou esgotada a capacidade do local, o anfitea-
tro nas instalações da federação. Ou seja, há uma 
apetência dos motociclistas de lazer para tentarem 
saber o que fazer ou não em termos de ações de 
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primeiros socorros, antes de uma intervenção dos 
dispositivos nacionais. Foi um curso interessante 
e que vamos repetir.

M.P. - E temos ainda a questão das interven-
ções em termos de doping.

G.M.S. - O assunto do doping não advém de 
uma imposição direta da federação, mas tem a 
ver sim com o cumprimento de toda a legislação. 
Como estamos, através da F.I.M., no comité olím-
pico, em termos nacionais temos de cumprir com 
tudo o que é regulamentação da Secretaria de 
Estado do Desporto e da ADoP, a autoridade de 
antidopagem. E, nesse aspeto, temos uma relação 
estreita há umas décadas. Esta agência está sob a 
alçada do Instituto do Desporto, que só concede o 
estatuto de utilidade pública desportiva se existir 
um cumprimento total para com a ADoP. E nesse 
aspeto temos o nosso programa anual, que é a 
Comissão Médica que o agiliza, com controlos fora 
da competição e em competição, com o programa 
nacional de acompanhamento, etc. Tudo o que seja 
legislação obrigatória que chega a nível interna-
cional da WADA (World Anti-Doping Agency), vem 
para a ADoP, que depois o impõe também a nós.

Quando existe um controlo positivo, sou eu 
que faço a gestão disso, em termos de sigilo, até ao 
momento em que passa para a alçada do Conselho 
de Disciplina e, a partir daqui, deixa de ser com-
petência da Comissão Médica. Não é a Comissão 
que pune o piloto.

M.P. - Para além de tudo isto, nos últimos 
tempos a Comissão Médica teve outro papel, 
que terá sido guiar e aconselhar a FMP no qua-
dro das medidas a tomar devido à pandemia, 

e fazer a ligação com as recomendações da 
Organização Mundial de Saúde e da Direção 
Geral de Saúde, correto?

G.M.S. - Pessoalmente, sou presidente da 
Comissão Médica, mas sou igualmente Vice-
Presidente da F.M.P. e, neste papel, consigo fazer 
essa junção de forma mais fácil. Seguindo as direti-
vas da OMS e, sobretudo, durante o confinamento 
regemo-nos mais pelas deliberações do Conselho 
de Ministros, desde o primeiro dia do Estado de 
Emergência fizemos sempre, de duas em duas 
semanas, comunicados da Direção em que trans-
crevíamos tudo o que era relativo ao desporto em 
termos gerais, para o motociclismo em termos 
particulares. Durante os primeiros tempos era o 
confinamento total, pelo que havia pouca coisa a 
fazer para além de proibição total, mas quando do 
‘desconfinamento’ houve um trabalho importante, 
que conduziu ao que estamos aqui a presenciar 
agora (nota da redação: a entrevista foi conduzida 
durante a 1ª prova do Campeonato Nacional de 
Velocidade, no início de junho).

Esta é a primeira prova de motociclismo reali-
zada após o confinamento, não só a nível nacional 
como também europeu. E que estamos a fazer aqui 
em termos nacionais é inédito, e também o que 
vamos fazer a nível internacional, porque o FIM 
CEV aqui no Estoril em julho, será a primeira corrida 
internacional após a Europa ter aberto as fronteiras 
à livre circulação. Isto implica um esforço grande, 
porque significa o transitar das diretrizes da DGS, 
da OMS e do Conselho de Ministros, e, com um tra-
balho de alguma proximidade com a Secretaria de 
Estado do Desporto, que tem uma relação fabulosa 
com esta federação, conseguimos fazer perceber 
que o motociclismo é, por definição, pelas suas 

características, possivelmente das atividades mais 
protegidos enquanto desporto individual: não há 
contacto, é ao ar livre e conta com equipamento de 
proteção total. E eles disseram-nos que sim, que 
vamos trabalhar, desde que se fizesse um caderno 
de encargos para as corridas que integrasse estas 
regras da DGS. Foi feito esse caderno e foram acei-
tando tudo o que fomos propondo. E agora vamos 
trabalhar com as restantes modalidades, de acordo 
com as suas próprias especificidades, para manter 
este nível de segurança.

M.P. - Obviamente que esta é a tal pergunta 
para a qual todos gostaria de ter a resposta, mas 
não vou deixar de a fazer: quando é que acha 
que poderemos voltar a ter uma prova destas 
com público?

G.M.S. - Na minha opinião, em termos pessoais 
e não oficialmente, acho que o não existir público 
nas provas de motociclismo não está a fazer sentido. 
Para mim. Porquê? Porque nós vemos espetáculos 
com público. Porque há espetáculos culturais aber-
tos e as pessoas vão, com algum distanciamento. 
Por isso acho que não faz sentido. Nas bancadas de 
um autódromo ou mesmo de um campo de futebol, 
com lotação mais reduzida, distanciamento e com 
alguma coordenação e ordenamento, já poderia 
haver algum público.

Eu penso que o Estado está a tentar ‘apalpar 
terreno’ neste período, em termos de novos casos 
e testes positivos que têm estado a aparecer, mas 
acho que em termos de público, com as devidas 
limitações, eles vão ter de resolver isto rapida-
mente. Embora, no que respeita a estas medidas de 
segurança, por si, penso que elas irão permanecer 
durante mais de um ano.



Jun./Jul./Ago.

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
2ª prova – G.P.  de Espanha / Jerez

8º  Miguel Oliveira (KTM)

4ª prova – G.P.  da Rep. Checa / Brno
6º  Miguel Oliveira (KTM)

6ª prova – G.P.  de Estíria / Spielberg
1º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato de Espanha ESBK
1ª prova – Navarra

9º/9º  (SBK) Pedro Nuno (Yamaha)
1º/1º  (Open1000) Ivo Lopes (BMW)
10º/9º  (PreMoto3) Nuno Ribeiro (Beon)

2ª prova – Barcelona
9º/9º  (SBK) Pedro Nuno (Yamaha)
1º/-  (Open1000) Ivo Lopes (BMW)
9º/10º  (PreMoto3) Nuno Ribeiro (Beon)

Campeonato Nacional de Enduro - CFL
4ª prova – Souselas

ELITE ABSOLUTO
1º  Diogo Ventura (Beta) E1
2º  Rui Gonçalves (Sherco) E2
3º  Gonçalo Reis (KTM) E1
4º  Diogo Vieira (Yamaha) E2
5º  Hugo Basaúla (KTM) E2
6º  Tomás Clemente (KTM) E1
7º  Manuel Teixeira (Husqvarna) E1

OPEN
1º  Gonçalo Sobrosa (Beta) Open1
2º Ricardo Damil (Sherco) Open2
3º Rodrigo Belchior (KTM) Open1
4º  Ricardo Wilson (Beta) Open2
5º  Fernando Sousa Jr. (KTM) Open2

6º  Pedro Oliveira (Husqvarna) Open1
7º  Salvador Vargas (Husqvarna) Open2

VERDES
1º  Filipe Oliveira (KTM) V3
2º  Rui Fernandes (Sherco) V2
3º  Gil Carmo (Honda) V1
4º  Albano Mouta Jr. (Husqvarna) V1
5º  João Rafael (Husqvarna) V1
6º  Vítor Queirós (Husqvana) V1
7º  Joel Paiva (Husqvarna) V2
8º  Diogo Nogueira (Beta) V2
9º  Miguel Moura (Yamaha) V1
10º  Rui Silva (Husqvarna) V3
11º  Gonçalo Salgado (KTM) V1
12º  João Pereira (KTM) V2
13º  Pedro Durães (Husqvarna) V3
14º  Gonçalo Jesus (Beta) V1
15º  Samuel Rodrigues (KTM) V1

VETERANOS
1º  Manuel Moura (Yamaha)
2º  Hugo Conceição (Kawasaki)
3º  Pedro Rodrigues (Beta)
4º  Celso Moreira (KTM)
5º  Pedro B. Prata (Honda)
6º  Carlos Ferreira (Husqvarna)
7º  Marco Lopes (KTM)

SUPER VETERANOS
1º  Paulo Miranda (Husqvarna)
2º  Óscar Teixeira (Beta)
3º  Diogo Salema (Honda)
4º  António Carmo (TM)
5º  Fernando Sousa (KTM)
6º  Juan Caballero (Husqvarna)

YOUTH CUP
1º  Albano Mouta Jr (Husqvarna)
2º  Vítor Queirós (Husqvarna)
3º  Miguel Moura (Yamaha)
4º  Gonçalo Salgado (KTM)
5º  Gonçalo Jesus (Beta)
6º  Samuel Rodrigues (KTM)

SENHORAS
1º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
2º  Rita Vieira (Yamaha)
3º  Janaína Souza (Honda)

PROMOÇÃO
1º  Carlos E. Pires (Beta)
2º  Jorge Correia (Beta)
3º  Miguel Cação (KTM)
4º  Pedro Pessoa (Honda)
5º  Eduardo Patrício (TM) 
6º  Nelson Cabeças (Husqvarna)
7º  Afonso Froufe (Husqvarna)
8º  João Marques (Beta)
9º  Hugo Matos (Gas Gas)
10º  Pedro Arvelos (Beta)
11º  Rui Vale (Beta)
12º  Diogo Miranda (KTM)
13º  Ricardo Martins (Honda)
14º  Ricardo Leite (Beta)
15º  Francisco Alvoeiro (KTM)

Campeonato Nacional de Supermoto
1ª prova – Fátima

SUPERMOTO
1º/1º  Sérgio Rego (Suzuki)
3º/2º  Sebastian Gil (Husqvarna)**
2º/5º  Hugo Silva (KTM)
4º/4º  Luís Ferreira (Husqvarna)
9º/3º  Ricardo Silva (Honda)
5º/6º  Filipe Marques (TM)
6º/8º  Fábio Felícia (KTM)
7º/7º  Álvaro Pereira (Husqvarna)
8º/9º  Ricardo Teixeira (Yamaha)
10º/10º  Hélder Batista (KTM)
11º/11º  Ricardo Rodrigues (Husqvarna)*
12º/12º  José Batista (Suzuki)*
13º/13º  Fernando Freitas (TM) 
(*) Classe Rookies (**) Classe Sub 22

MINI MOTARD
2º/1º  Bruno Cruz (Bucci) Cl. X
1º/2º  Adelino Patronilho (Bucci) Inf.
4º/3º  Martim Marco (Husqvarna) Cl. X
3º/5º  Afonso Teixeira (Husqvarna) Cl. X
9º/4º  Bruno Salreta (Atomic) Cl. X
5º/7º  José Rego (KTM) Cl. X
6º/6º  Vasco Monteiro (YCF) Cl. C
8º/8º  Pedro Ribeiro (Malcor) Cl. X
7º/10º  Gabriel Oliveira (KTM) Cl. X
10º/9º  David Dias (KTM) Inf.

Resultados Desportivos



Da primeira 
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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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