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A N2 como nunca foi vista

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Ao chegar ao final deste ano tão 
difícil para todos, para além da 
habitual e sentida mensagem 
de esperança no novo ano, 
impõe-se antes de mais um 
agradecimento muito especial a 
todos quantos estiveram connosco 
e permitiram que levássemos este 
barco a bom porto – os nossos 
pilotos, patrocinadores, clubes e 
organizações, as autarquias e as 
entidades oficiais, e todos os que 
colaboram com a Federação de 
Motociclismo de Portugal, pois não 
somente ajudaram a minimizar 
consequências negativas do 
impacto da pandemia nas nossas 
atividades, como fizeram com 
que elas fossem para a frente em 
segurança, com competitividade e 
um espírito de missão sem par.
Mais ainda, conseguimos 
transformar as adversidades em 
oportunidades, e não só estreámos 
um novo Campeonato Nacional – o 
Sprint Enduro –, como acolhemos 
rondas “duplas” de campeonatos 
do Mundo – Enduro, Superbikes e 
FIM CEV -, algumas extraordinárias 
e que regressarão em 2021 como 
provas fixas do calendário – WSBK 
no Estoril. Até o MotoGP regressou 
a Portugal, agora em Portimão, e 
com uma estrondosa vitória do 
nosso Miguel Oliveira, algo que há 
não muito tempo era apenas um 
sonho vago.
Por aqui continuamos a sonhar, 
mas, mais importante que isso, 
a trabalhar para que os nossos 
sonhos para o motociclismo 
nacional se tornem realidade!
Votos de Boas Festas e que em 
2021 concretizem os vossos 
projetos com Saúde, Paz e 
Felicidade!
Fiquem bem e com saúde!

Dizem que é a estrada da moda, aquela que 
todos devem fazer pelo menos uma vez na vida! 
Mas, todos sabemos, é muito mais do que isso. De 
primordial eixo viário no Plano Rodoviário Nacional 
de 1945 a local de culto internacional, a Estrada 
Nacional 2 sofreu inúmeras alterações ao longo de 
uma história atribulada. Desde sempre percorrida no 
Portugal de Lés-a-Lés, com a utilização de diversos 
troços ao longo de todo o País, a N2 vai ter, em 2021, 
um papel bem diferente.

Não, não pensem que a edição 23 da grande 
travessia organizada pela Federação de Motociclismo 
de Portugal vai ser uma ‘simples’ viagem ao longo 
da N2. Nada disso! Vai ser, isso sim e como em todas 
anteriores jornadas do maior evento mototurístico 
da Europa, uma descoberta monumental de um País 
diversificado, de cultura rica, gastronomia farta e 
paisagens deslumbrantes. Das serras transmontanas 
à vastidão do oceano que banha a costa algarvia, dos 
mais recortados vales às mais amplas planícies, das 
imensas curvas a norte às retas a perder de vista a 
sul. Tempo de descoberta de 11 dos 18 distritos que 

constituem o mapa continental, com a passagem por 
35 concelhos, atravessando 11 rios (e muitas outras 
linhas de água como a nossa bem conhecida ribeira 
do Vascão) e gastando pneu nas curvas de 11 serras.

Uma fuga ao habitual desafio de ‘fazer a N2’, com 
uma ligação entre dois extremos de Portugal que 
será um hino ao mototurismo, na descoberta das 
diferenças e particularidades das paisagens, gentes, 
património, gastronomia e história, sempre apoiados 
pela Associação de Municípios da Rota da Estrada 
Nacional 2. Aliás, fica a promessa da Comissão de 
Mototurismo da FMP que haverá muito mais para 
ver para lá dos 738,5 quilómetros (em breve serão 
739,26 km) que ligam Chaves a Faro. Outras estradas 
nacionais, regionais, municipais e uns quantos 
caminhos sem classificação serão percorridas 
pela enorme caravana ao longo dos mais de 1000 
quilómetros plenos de descoberta e recheados de 
enormes surpresas.

Curiosos? Mais novidades estão a ser preparadas 
para o evento que já tem data marcada: 2 a 5 de 
junho!
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Noticiario

Mundial de SBK a dobrar em 2021

Supermoto ‘vezes quatro’ no Pombal

Tal como aconteceu na época finda, que terminou em outubro no 
Autódromo do Estoril, o Campeonato do Mundo de Superbike voltará 
a ter, na temporada de 2021, duas rondas agendadas para Portugal 
– mas, desta feita, surgindo no calendário desde o início e não como 
solução de recurso.

Disputando-se entre o mês de abril, abrindo em Assen de 23 a 25 
desse mês, e uma data ainda por definir – dependendo da evolução 
da pandemia nas rondas fora da Europa - o Mundial de SBK visitará 
o traçado do Estoril logo na segunda ronda, marcada para o fim de 
semana de 7 a 9 de maio.

Seguem-se provas em MotorLand Aragón, Misano, Donington, 
Magny-Cours, Barcelona e Jerez. A habitual passagem por Portimão 
fica 1 a 3 de outubro, uma semana após a ronda andaluza. As jornadas 
extra-europeias estão agendas para a Argentina (17 de outubro), 
Indonésia (14 de novembro) e Austrália (com data por definir), havendo 
ainda um espaço no calendário em seguida, mas sem data nem local 
ainda definido.

Após alguns adiamentos e cancelamentos 
por força da pandemia, a temporada 2020 do 
Campeonato Nacional de Supermoto viu o seu 
condicionado ano desportivo ser concluído em 
novembro, precisamente no mesmo dia em que 
Miguel Oliveira voava mais alto que todos no 
Campeonato do Mundo de MotoGP em Portimão.

O Kartódromo de Carnide, em Pombal, foi o 
cenário das quatro derradeiras corridas do ano 
e, com os seus poucos mais de 1000 metros de 
extensão, proporcionou os derradeiros confrontos 
e a consagração dos campeões nacionais, num 
formato distinto em que se realizaram quatro 
corridas, de forma a tornar mais expressiva a 
classificação final do campeonato de uma das mais 
espetaculares modalidades do motociclismo.

Em quatro corridas apenas dois pilotos 
conseguiram vencer, Sérgio e Nuno Rego, 
dividindo os seus sucessos de forma intercalada, 
juntando-se ambos a Hugo Silva, o terceiro 
vencedor do ano por força da primeira posição 

conseguida na primeira das três corridas 
realizadas em Portalegre.

Sérgio Rego deixou Pombal com o cetro 
nacional nas suas mãos, renovando assim a 
placa número 1 após as nove corridas discutidas 
pelos 15 pilotos que alinharam ao longo do 
campeonato. A segunda posição final ficou para 
Sebastian Gil e o degrau mais baixo do pódio foi 
para Álvaro Pereira Jr.

No Mini-Supermoto as vitórias em Pombal 
foram todas elas para Fábio Felicia, mas o 
campeonato foi conquistado por Adelino 
Patronilho, fechando a época na frente de Bruno 
Cruz e de Fábio Felicia. No Troféu R25 venceu 
Ricardo Tomé – o melhor em todas as etapas – 
na frente de José Alves e José Oliveira.

Mesmo com algumas alterações e ‘ressaltos’, à 
semelhança de todas as restantes disciplinas do 
motociclismo, o Campeonato Nacional Supermoto 
conseguiu também ele levar a bom porto a sua 
temporada de 2020.



4 MOTO

Noticiario

FMP vence Troféu 
Mundial Open de Enduro

Na sequência das duplas 
jornadas do Mundial de Enduro 
que tiveram lugar em Marco de 
Canaveses, e das quais damos 
conta noutro local desta edição, 
Portugal conquistou, através do 
Team FMP, o primeiro lugar no 
Troféu Mundial Open por Equipas, 
com a formação composta por 
Gonçalo Reis, Gonçalo Sobrosa 
e Ricardo Wilson (os dois 
primeiros ocupando ainda o 
topo da classificação da Taça do 
Mundo Open na classe 2 Tempos, 
com Gonçalo Reis invicto esta 
temporada).

O ano desportivo iniciou-se 
com duas vitórias em França, 
dois segundos lugares em Itália e 
terminou com vitórias nas rondas 
de Portugal, com a classificação 
final a ditar o primeiro lugar para 
o Team FMP com 120 pontos, com 
14 pontos de vantagem sobre o 

segundo colocado, o Team FMB.
Para o Campeão da categoria 

Open 2T, Gonçalo Reis “é sempre 
bom ganhar por equipas. 
Satisfeitíssimo por fazer parte 
deste projeto. E vai mais uma 
medalha para casa depois da de 
Open 2T!” afirmou. Já Ricardo 
Wilson confessou que “foram 
quatro dias longos e duros de 
corrida, em que a chuva se fez 
sentir e dificultou imenso o 
percurso e as especiais. A corrida 
em si esteve num bom formato 
e com boas condições. A nossa 
equipa esteve ao mais alto nível, 
ganhámos os quatro dias de 
corrida. Eu e os meus parceiros 
alcançamos o objetivo que era 
o ouro e dar a Portugal e à FMP 
mais um título mundial”, referiu o 
piloto de Águeda no final de um 
ano bem-sucedido para as cores 
da FMP no Enduro mundial.

Na derradeira ronda do campeonato 
brasileiro de motocross, realizada nos 1560 
metros da pista do Motódromo de Fepasa, 
na cidade de Apiaí, no sul de São Paulo, 
o portuhguês Paulo Alberto assegurou 
os pontos necessários para se sagrar 
Campeão Brasileiro de Motocross Elite e 
também na classe MX1.

Num dia longo de competição, com 
um programa com cerca de dez horas, o 
leiriense conseguiu os pontos necessários 
para, primeiro, ser campeão em MX1, 
e mais tarde, na derradeira corrida do 
campeonato, fechar a contenda de novo a 
seu favor – mesmo com uma queda pelo 
meio que o fez descer até ao sexto lugar e 
da qual recuperou da melhor forma para 
ser segundo, e assim deixar a pista com o 
título absoluto. Paulo Alberto tornou-se 
igualmente um dos pilotos mais bem-
sucedidos no Motocross brasileiro, com os 
seus sexto e sétimos títulos em oito anos a 
competir do outro lado do Atlântico.

Paulo Alberto 
Campeão de MX 
no Brasil

Com a renovação da marca GasGas, 
adquirida pelo Grupo KTM, e a enorme 
vontade de ver as novas máquinas em 
competição, o importador nacional da marca, 
a Jetmar, irá levar a cabo, já na temporada de 
2021, o Troféu GasGas.

Inserido no Campeonato Nacional de 
Enduro 2021, o troféu será aberto a todos os 
proprietários de modelos GasGas adquiridos 
em concessionários autorizados nacionais, 
contando com prémios apelativos e condições 
especiais. De salientar ainda que os pilotos 
deverão obrigatoriamente utilizar pneus 
Maxxis, parceiro do Troféu. Esta marca, 
representada em Portugal pela EasyPneus, 

possui uma vasta gama de pneus de enorme 
qualidade, pelo que se trata de uma enorme 
vantagem para todos os participantes.

Em breve o importador disponibilizará toda 
a informação necessária, bem como o respetivo 
regulamento. Acompanhe a informação 
relativa à marca na página do Facebook da 
GasGas Portugal.

Troféu GasGas 
no Enduro



Terceira vitória consecutiva para Sebastian 
Bühler na Baja de Portalegre. O piloto da Hero 
voltou a ser o mais forte na prova rainha do 
TT em Portugal e conquistou ainda a Taça do 
Mundo FIM de Bajas. O resultado alcançado 
é ainda mais impressionante porque o 
companheiro de equipa de Bühler, Joaquim 
Rodrigues, estreou-se na clássica alentejana e 
deu a ‘dobradinha’ à marca indiana. O pódio 
ficou completo com Bruno Santos.

A 34ª edição da Baja Portalegre realizou-se 
sob condições muito particulares, pois a 
pandemia obrigou a organização a tomar 
medidas especiais para que a competição fosse 
uma realidade. As equipas voltaram a marcar 
presença em força e houve quase uma centena 
de participantes na categoria das duas rodas. Por 
outro lado, as condições climatéricas tornaram 
a tarefa de pilotos e organização ainda mais 
desafiante. Se, no primeiro dia, os concorrentes 
percorreram a totalidade do percurso, a segunda 
etapa teve de ser encurtada porque a chuva 
tornou muitas zonas da pista intransitáveis.

Assim, Sebastian Bühler partiu para o 
último dia de competição, com 79 km contra 
o cronómetro, na frente, com uma diferença 
de 53s para o seu companheiro de equipa. No 
terceiro sector seletivo, o piloto com a Hero 
número 5 voltou a ser o mais forte e acabou a 
sua participação com o triunfo e uma vantagem 
de 1m14,4s sobre Joaquim Rodrigues.

“Ontem foi um dia muito duro porque 
fizemos a etapa toda debaixo de água, mas 
acabou por ser positivo porque ganhámos 
alguma vantagem para o dia de hoje”, diria o 
vencedor no final da prova. “Esta etapa era para 
ter 300 km mas, por causa da chuva, tiveram de 
cortar e fizemos só 80 quilómetros. Ninguém 
o desejava, mas a organização teve de tomar 
esta decisão para a nossa segurança. Foi muito 
bom conseguir a terceira vitória em Portalegre e 
vamos tentar nova vitória no próximo ano.”

O único piloto que venceu um sector seletivo 
além de Bühler foi Bruno Santos. O piloto da 
Husqvarna foi, inclusivamente, o primeiro líder 
da Baja Portalegre 500, ao ser o mais rápido 
em SS1. Depois disso, perdeu posições para os 

homens da Hero, mas manteve-se no terceiro 
lugar até ao final da prova.

António Maio sagrou-se Campeão Nacional 
de TT Absoluto, mas teve uma participação 
agridoce na Baja Portalegre. Apostado em 
conseguir mais um triunfo (que, a acontecer, 
seria o seu sétimo), o piloto da Yamaha ficou 
pelo caminho logo no início do segundo sector 
seletivo, com problemas de motor na sua 
moto. Sem poder competir, o alentejano foi 
forçado a arrumar tudo ainda no primeiro dia 
de competição. Contudo, e como a prova não 
pontuou para o campeonato, Maio ficou com o 
título do seu lado.

Entre os Moto 4, Ruben Alexandre cumpriu 
um sonho: aos 20 anos, o piloto da vila do Crato, 
que cresceu a acompanhar a prova rainha do 
TT em Portugal, conseguiu finalmente o grande 
objetivo: a vitória. Concluída esta edição, deixou 
o seu companheiro de equipa, Fábio Ferreira, 
a quase cinco minutos de distância, enquanto 
Filipe Silva fechou o pódio, a 9m15,2s do 
vencedor.

Ruben Alexandre mostrou-se muito competitivo 
desde o início e, no arranque, estabeleceu a 
terceira marca. No primeiro sector a vitória foi para 
Óscar Romero, enquanto Fábio Ferreira ficou em 
segundo. Mas, ainda na etapa inaugural, Ruben 
Alexandre passou para a frente e imprimiu um 
andamento tal que deixou a concorrência longe, 
fechando o dia com uma vantagem de quase 
quatro minutos sobre o segundo classificado, 
Fábio Ferreira. Na derradeira etapa, Ruben 
Alexandre geriu a vantagem e fechou a sua 
participação com a primeira vitória em Portalegre 
e quase cinco minutos de vantagem sobre 
Fábio Ferreira. Filipe Silva, em Suzuki, acabou no 
derradeiro lugar do pódio.

“No primeiro dia, entrámos tranquilos no 
prólogo para evitar alguns problemas que 
pudéssemos ter”, declarou Ruben Alexandre. 
“Não havia grande problema em arrancar atrás 
derivado ao clima que tínhamos. Fiz o terceiro 
lugar. No SS2, ataquei. Rapidamente cheguei ao 
segundo classificado que era o Fábio Ferreira. 
Entretanto, apanhei o piloto espanhol, o Óscar 

(Romero) e acabei com uma vantagem de quase 
quatro minutos. Hoje, arranquei para gerir a 
vantagem larga e consegui chegar ao fim sem 
qualquer problema.”.

No campeonato, Luís Engeitado conquistou o 
título absoluto mesmo sem chegar ao fim, pois o 
piloto da Yamaha Bluemotor ficou pelo caminho 
no terceiro sector seletivo.

Finalmente, nos SSV, João Dias voltou a 
inscrever o seu nome na lista de vencedores da 
prova rainha do TT nacional, repetindo o triunfo 
de 2015. Com a vitória na clássica alentejana, 
sagrou-se Campeão Nacional e venceu a Taça do 
Mundo FIM da Bajas na categoria.

João Dias ainda foi o mais rápido em dois dos 
três setores seletivos desta edição, marcada 
pelas difíceis condições climatéricas. O piloto 
do Can-Am fechou a sua participação com uma 
vantagem de apenas 19,5s para a dupla que faz 
equipa consigo na Benimoto Racing, Alexandre 
Pinto/Fábio Belo. A formação constituída por 
Roberto Borrego e Nuno Abrantes completou o 
pódio a 1m04,2s.

No primeiro dia, Dias foi o mais forte em 
SS1, mas viu Ricardo Domingues impor o seu 
andamento no segundo setor seletivo. No 
final da etapa inaugural, era Domingues quem 
liderava com 19,2s sobre Alexandre Pinto/Fábio 
Belo, enquanto João Dias ocupava o terceiro 
posto, a 48,6s.

A noite provocou muitas alterações. A chuva 
intensa do primeiro dia levou o Automóvel 
Club de Portugal a procurar alternativas para 
que ainda houvesse competição na segunda 
etapa. “Fomos apanhados de surpresa com as 
mudanças no percurso do segundo dia, mas 
temos de dar os parabéns ao ACP porque não 
deitaram a toalha ao chão. Com a chuva de 
ontem, conseguiram que a prova não fosse 
cancelada. Fizemos menos quilómetros, mas 
fizemos. Hoje diverti-me imenso. A pista estava 
espetacular. Ataquei forte. Cheguei ao fim. 
Ganhei. Foi muito bom”, afirmou João Dias.

O vencedor assegurou o título e Luís Cidade, 
que foi quarto em Portalegre, ficou em segundo 
lugar no campeonato.

Hat-trick para Bühler em Portalegre
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No dia 22 de novembro de 2020 viveu-se um dos momentos mais gloriosos de sempre do 
desporto nacional, com o triunfo de Miguel Oliveira no G.P. de Portugal de MotoGP.

SE É VERDADE que as prestações de Miguel 
Oliveira já nos faziam sonhar com a vitória mesmo 
antes do triunfo no G.P. da Estíria, que veio calar os 
que ainda duvidavam do potencial do português 
nesta que foi a sua segunda temporada de MotoGP, 
esse sonho atingiu metas mais ambiciosas quando 
foi divulgado o regresso do Grande Prémio de 
Portugal, agora no Autódromo Internacional do 
Algarve e como prova de encerramento do Mundial 
de Velocidade 2020. O campeonato já não visitava 
o nosso País desde 2012, depois de ter passado pelo 
Estoril desde a época de 2000, e Miguel Oliveira 
chegou a participar nas duas últimas edições – em 
125 cc no seu ano de estreia, em 2011, e no ano 
seguinte, a primeira temporada da classe de Moto3.

Para o G.P. de Portugal no traçado algarvio 
– que, infelizmente, não contou com a presença de 
público pelas razões que todos bem conhecemos 
-, a fasquia estava mais alta. Depois da vitória em 
Spielberg e com a crescente competitividade das 
KTM, Miguel Oliveira já tinha o olhar dos seus 
adversários sobre si. E, claro, para a ‘afición’ nacio-
nal, a probabilidade a ver um piloto português a 
ganhar, em casa, um Grande Prémio da categoria 
máxima do motociclismo mundial, era uma pos-
sibilidade real. 

MAIS UM SONHO REALIZADO

MotoGP
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Texto: Moto Portugal Fotos: Marcas

Mas Miguel Oliveira fez muito mais do que “ape-
nas” vencer o Grande Prémio de Portugal: o piloto 
português destroçou por completo a concorrência: 
fez a pole position, a volta mais rápida, e venceu 
com uma autoridade a que ainda nunca se tinha 
assistido na temporada de 2020, cavando uma 
vantagem inalcançável desde que se apagaram 
os semáforos vermelhos.

Franco Morbidelli e Jack Miller, a confirmarem 
as boas prestações das corridas anteriores, foram 
os que mais se aproximaram, rodando sempre nas 
posições seguintes, com Morbidelli na frente de 
Miller durante quase toda a corrida, trocando de 
posições apenas perto do final.

Em termos de campeonato, Joan Mir (Suzuki) 
já havia garantido o título na ronda anterior em 
Valência, tendo uma corrida jornada para esque-
cer, abandonando com problemas de eletrónica.

A Suzuki, que havia chegado a esta ronda 
empatada com a Ducati na luta pelo título de 
Construtores, perdia assim um dos seus pilotos, 
com o restante, Alex Rins, a não ir além de um 
dececionante 15º posto, devido a uma má escolha 
de pneus. A marca italiana conquistava assim a 

sua segunda coroa de Construtores em MotoGP.
Franco Morbidelli, na única da Yamaha versão 

2019, acabou por ser o melhor piloto da marca 
dos diapasões, terminando o campeonato em 2º 
lugar a 13 pontos de Joan Mir e com mais 19 que 
Rins, que terminou o Mundial em 3º lugar. Miguel 
Oliveira foi 9º do campeonato com 125 pontos, a 
apenas 10 de Dovizioso, que foi 4º, e a 14 pontos 
do 3º classificado, Alex Rins.

Se o título de MotoGP já estava assegurado 
desde a semana anterior, estavam ainda por decidir 
os campeonatos de Moto2 e Moto3. No primeiro 
caso, estavam ainda quatro pilotos com hipóteses 
matemáticas de chegar ao título – Enea Bastianini, Sam 
Lowes, Luca Marini e Marco Bezecchi, mas Bastianini 
estava em nítida vantagem e, não arriscando, terminou 
em 5º lugar e sagrou-se Campeão, numa corrida em 
que Remy Gardner se estreou a vencer.

Em Moto3 assistiu-se uma corrida como esta 
aguerrida categoria já nos habituou, de tirar o 
fôlego do início ao fim, exceção feita à fuga para 
a vitória de Raul Fernandez. Inseridos num grupo 
numeroso, Albert Arenas e Ai Ogura batalharam 

pelo título, que Arenas acabou por assegurar por 
quatro pontos e com um 12º lugar, depois de uma 
corrida sempre no “fio da navalha”.

E para 2021? Não sabemos ainda se haverá 
Grande Prémio de Portugal, que se encontra na 
lista de suplentes no calendário, mas, para já, o 
sonho dos portugueses coloca-se agora num novo 
e mais elevado patamar, pois Miguel Oliveira pro-
mete estar na luta pelo título mundial de MotoGP!

De tirar o fôlego a corrida de Moto3, que atribuiu o título mundial a Albert Arenas. Outro título decidido em Portimão foi o de Construtores em MotoGP, para a Ducati
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O Campeonato do Mundo de Enduro 2020 encerrou com dois fins de semana de competição 
consecutivos em Marco de Canaveses, com Steve Holcombe a sagrar-se Campeão de EnduroGP 
e o português Gonçalo Reis a bisar na conquista da Taça do Mundo Open 2T.

DOSE DUPLA!

Mundial de Enduro
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PELA PRIMEIRA VEZ nos últimos 20 anos, Portugal acolheu uma dupla 
jornada de Mundial de Enduro. Com efeito, devido à pandemia que nos assolou 
no início de 2020, todos os calendários sofreram modificações no sentido de se 
conseguir consagrar os nossos Campeões do Mundo, não tendo o Enduro sido 
exceção. De um calendário que integrava inicialmente países como Portugal, 
Espanha, Itália, Hungria, França e Alemanha, conseguimos apenas realizar 
eventos em três destes candidatos – Itália, França e Portugal.

A luta mostrou-se titânica, pois cedo se percebeu que, devido aos índices da 
pandemia, Hungria e Espanha estariam com graves problemas em conseguir 
organizar provas, às quais se juntou logo a seguir a Alemanha. De imediato, a 
Comissão de Enduro começou a desenvolver todos os esforços para recuperar 
a prova espanhola, mas todos os esforços se mostraram inglórios. 

Com a confirmação de intenção de França, Itália e Portugal, faltava uma 
prova para conseguirmos que os nossos Campeões Mundiais fossem coroados, 
e aí entra o nosso pequeno País à beira mar plantado. Portugal, que já outrora 
tinha sido o primeiro país a organizar uma prova do Mundial no mesmo ano dos 
ISDE, em 2009, viria a propor-se organizar uma dupla jornada para completar 
os oito resultados e, assim, homologar o Campeonato do Mundo de Enduro de 
2020. A comissão portuguesa desafiou o nosso organizador, o Motor Clube do 

Marco, que desde logo assumiu um desafio possível, começando de imediato 
a procurar apoios estatais e parcerias para a maratona organizativa.

As primeiras reuniões com a edilidade correram muito bem, sendo que ficou 
desde logo expresso pela Presidente da Câmara que, devido às contenções e 
recomendações da DGS, deveríamos evitar aglomerados dentro do perímetro 
da cidade, inviabilizando desde logo a Super Especial de sexta-feira à noite.

Foram ainda deliberadas decisões e recomendações extra no que respeita 
à Direção Geral de Saúde, as quais foram cumpridas na íntegra, destacando-
-se: o paddock mais cuidado e as estruturas mais afastadas umas das outras; 
desinfeções diárias regulares ao espaço, bem como às casas de banho; limpezas 
mais frequentes dos contentores de sólidos; obrigatoriedade de efetuar um 
teste rastreio de Covid a todos os presentes no paddock no início dos dois 
eventos; a solicitação de ausência de público tanto no paddock como nas três 
especiais; briefings feitos com meios audiovisuais; criação de locais específicos 
para os elementos das equipas nas especiais; evitar os aglomerados de pessoas; 

A verdade é que todas estas medidas funcionaram, graças ao civismo 
e à educação de todos os intervenientes. Muito obrigado pelo exemplo que 
demos ao “mundo exterior”.

Os pilotos oficiais da Beta, Holcombe e Freeman, lutaram até ao fim pelo título máximo. Em baixo, Gonçalo Reis, 
dominador invicto da Taça do Mundo Open na classe 2 Tempos

Texto: Pedro Mariano / M.P. Fotos: Dario Agrati / F.I.M. e arquivo G. Reis
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Duas jornadas em dois fins de semana consecutivos em 
Marco de Canaveses "salvaram" a temporada 2020 do 
Mundial de Enduro

O plano era efetuar as corridas no modelo mundialista, mas este ficou desde 
logo limitado por este pedido que, de resto, foi de imediato aceite pela Comissão 
FIM, bem como equipas participantes. A primeira corrida compreendia um percurso 
“mais apimentado”, similar ao que tínhamos utilizado no Campeonato Nacional e, na 
segunda jornada, a intenção era fazer o percurso inverso, sendo ainda preparadas duas 
especiais extra, para utilização na segunda edição. As especiais, de muito bom recorte, 
estavam colocadas em pontos estratégicos, sendo que, no primeiro evento, fomos 
obrigados a fazer um Controlo Horário externo, que foi suprimido para o segundo.

As condições climatéricas estiveram adversas, no entanto, o primeiro evento foi 
muito bom, funcionando quase tudo de acordo com o plano. Mal este chegou ao 
fim, começou-se a trabalhar de imediato no segundo. Máquinas e demais meios 
foram de imediato colocados no terreno a resolver alguns problemas, e a verdade 
foi que, com a ajuda do São Pedro durante a semana de intervalo, tudo o que se 
intervencionou resultou para o segundo evento. Neste tivemos um sábado sem 
chuva, mas esta não deu tréguas durante as sete horas de competição de domingo, 
levando praticamente todo o terreno e meios humanos à exaustão.

Estavam assim completadas duas jornadas de verdadeiro Enduro, e estou certo 
que os Enduristas que tiveram a oportunidade de as disputar saíram de Marco de 
Canaveses com boas recordações de tudo o que ali viveram.   

Muitos parabéns ao Motor Clube do Marco, à Câmara Municipal na pessoa da 
sua Presidente, aos oficiais presentes, aos diversos voluntários que deram tudo de 
si e às autoridades de segurança e intervenção. 

Sem dúvida que Portugal, a F.M.P. e o Enduro ficaram muito bem vistos nestas 
jornadas que fecharam e validaram a época de 2020.    

Viva o Enduro!

Em termos de resultados desportivos, assistimos a uma luta empolgante 
até final pelo título absoluto de EnduroGP, entre dois pilotos oficiais da Beta, os 
britânicos Steve Holcombe e Brad Freeman, que partiram para o último dia do 
campeonato separados por somente quatro pontos. Freeman parecia ter o título na 
mão à chegada à última especial, mas uma surpreendente falha (falta de gasolina!) 
fê-lo perder o título para Holcombe, que venceu também a classe E2. Brad Freeman 
ganhou a categoria E3 e Andrea Verona a E1.

No final, Steve Holcombe declarava-se “muito feliz por isto, mesmo que esteja 
ainda com dificuldades em compreendê-lo! Isto apenas vem provar que nada está 
terminado até cruzarmos a linha de meta. Eu debati-me o dia inteiro e acabei por 
tirar vantagem dos problemas do Brad na última especial, mas as corridas são assim. 
Ele deu tudo para vencer este título, mas eu também o fiz!”

Na Taça do Mundo Open, quem levou ao lugar mais alto do pódio foi Gonçalo 
Reis, que revalidou a sua conquista de 2019 na classe 2T, vencendo todos os oito 
dias de prova de 2020 para terminar a temporada invicto como vencedor da Taça do 
Mundo Open 2T, com outro português, Gonçalo Sobrosa, a terminar o campeonato 
em 2º lugar da mesma categoria.

Os resultados dos pilotos portugueses poderão ser consultados mais à frente 
nesta edição.

Mundial de Enduro
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O Sprint Enduro assumiu esta temporada estatuto de Campeonato Nacional e, a uma ronda 
do fim, já estava ganha a aposta feita nesta disciplina.

O ATÍPICO ANO DE 2020 viu surgir o 1º 
Campeonato Nacional de Sprint-Enduro (CNSE). 
Com efeito, depois da experiência efetuada na 
época transata, a Comissão de Enduro da F.M.P. 
decidiu propor um Campeonato Nacional para a 
época de 2020. E em boa hora o fez, já que a adesão 
e a competição têm sido uma constante durante 
a época desportiva ainda a decorrer. 

Com um calendário de quatro provas agenda-
das para o norte e centro do País e com a ajuda de 
um ‘Major Sponsor’, a firma MOTO ESPINHA e todos 
os seus produtos, este Campeonato era comple-
tado com rondas em Cantanhede, Castelo Branco, 
Gouveia e Tábua. Efetivamente e em consequência 
da pandemia, destas quatro rondas a prova de 
Gouveia não se viria a concretizar, contando para 
as contas finais as demais três que perfazem quatro 
resultados pontuáveis para o Campeonato.  

Esta época pautou-se pela regularidade em re-
lação à média do número de pilotos presentes nas 
duas primeiras provas (cerca de 150 pilotos), faltando 
a ronda final em Tábua para o fecho das contas, 
sendo desde já, na nossa opinião, uma aposta ganha. 

Queremos começar por realçar o trabalho feito 
pelas organizações nas suas especiais, locais es-

ANO DE ESTREIA

Sprint Enduro
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Texto: Pedro Mariano Fotos: Gab. Imprensa F.M.P.

colhidos para o desenrolar da prova e a presença 
de público, pois esteve tudo em muito bom plano, 
mostrando uma boa qualidade e fazendo acreditar 
que o futuro será promissor nesta modalidade. 

O figurino preparado consistia em dois modelos 
de corrida à escolha por cada organizador: Closed 
Course (Formato 1) em Castelo Branco e Open 
Course (Formato 2) – em Cantanhede e Tábua.

No formato 1, durante a manhã existem duas 
especiais contíguas, a Special Test 1 e Special Test 
2, cada uma com uma dimensão entre os 4 e os 8 
minutos, existindo entre elas ligações muito curtas. 
Na segunda fase deste formato de prova, a realizar 
na parte da tarde, ambas as especiais serão ligadas, 
formando uma única especial chamada ‘Endurance 
Test’, com uma duração de 1h30.

No formato 2, o percurso será típico de Enduro, 
podendo conter obstáculos naturais ou artificiais. 
Existirão duas especiais cronometradas, a Special 
Test 1 e a Special Test 2, e dois percursos de ligação. 
A Special Test 1 terá uma dimensão aproximada entre 
os 10 e os 20 minutos e a Special Test 2 uma dimensão 
aproximada entre 3 e os 6 minutos. Estas especiais 
serão percorridas várias vezes por todos os pilotos, 
sendo o número de voltas dependente de cada classe.

Este Campeonato teve início a 11 de outubro 
em Cantanhede, onde o Sporting Clube Povoense 
preparou uma excelente prova de Sprint Enduro. 
Com efeito, escolhendo o Formato 2 e aproveitando 
as excelentes condições dos terrenos argilosos 
da região da Bairrada para uma das especiais, e o 
terreno contíguo a um dos parques da Expofacic, 
conseguiram uma prova de belo efeito. 

Excelente número de pilotos presentes – 178 
pilotos divididos pelas classes de Elite (12), Verdes 
(25), Veteranos (14), Super Veteranos (6), Senhoras 
(4), Promoção (12) e Hobbys (105), e também na 
afluência do público, que era limitada pelas con-
tingências da pandemia, tudo correu de feição.

Da região Centro rumámos à Beira Interior, 
onde a Escuderia Castelo Branco recebia pela 
primeira vez a caravana do Sprint Enduro. Com 
efeito, esta prova era diferente em relação à de 
Cantanhede, pois era o modelo Closed Course, 
ou seja, com uma parte competitiva de manhã e 
outra da parte da tarde. 

Em relação ao número de pilotos presentes, 
houve uma redução relativamente a Cantanhede: 
um total de 132 pilotos divididos pelas classes Elite 

(11), Verdes (19), Veteranos (12), Super Veteranos (6), 
Senhoras (5), Promoção (12) e Hobby (67). 

O Paddock e o Parque Fechado estavam 
colocados no parque de desportos motoriza-
dos, efetuando-se neste último as Verificações 
Administrativas e Entrega de Prémios. 

A terceira e última ronda do campeonato está 
agendada para Tábua, onde o MK-Máquinas prepa-
rou um percurso de 20 km no modelo Open Course.  

Neste primeiro ano de Campeonato Nacional, 
esperavam-se intensas e saudáveis lutas, e foi o que 
aconteceu. Voltaram a ser efetuados os dois Modelos 
existentes e daí tiraram-se conclusões para futuras or-
ganizações, sendo o resultado final muito satisfatório. 
Esperemos que 2021 nos traga liberdade, que foi em 
muito condicionada em 2020, para que os projetos 
para esta modalidade possam ser implementados.

Os meus mais sinceros agradecimentos a todos 
os clubes envolvidos, bem como aos elementos da 
Comissão – Paulo Alves, José Pedro Sousa, Jorge 
Simões, António Pego e Ricardo Silva.

Um agradecimento, em nome pessoal e da 
comissão, ao Patrocinador Oficial – MOTO ESPINHA 
por se ter associado a este Campeonato Nacional.

Viva o Sprint Enduro!

Nesta página: Diogo Ventura e Steve Holcombe (em cima), Luís Oliveira e Joana Gonçalves (em baixo)
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Resultados Desportivos

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
13ª prova – G.P. da Europa / Valência

5º  Miguel Oliveira (KTM)

14ª prova – G.P. Comun.Valenciana / Valência
6º  Miguel Oliveira (KTM)

15ª prova – G.P. de Portugal / Portimão
1º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Enduro
3ª prova – Portugal / Marco de Canaveses

5º/5º  (E1) Diogo Ventura (Beta)
8º/9º  (Youth Enduro) Tomás Clemente (KTM)

OPEN CUP
1º/1º  (2T) Gonçalo Reis (KTM)
2º/3º  (2T Gonçalo Sobrosa (Beta)
7º/7º  (2T) Ricardo Wilson (Beta)
8º/9º  (2T) Frederico Rocha (Husqvarna)
5º/5º  Paulo Felícia (AJP)

4ª prova – Portugal / Marco de Canaveses
7º/5º  (Youth Enduro) Tomás Clemente (KTM)

OPEN CUP
1º/1º  (2T) Gonçalo Reis (KTM)
3º/4º  (2T Gonçalo Sobrosa (Beta)
7º/6º  (2T) Ricardo Wilson (Beta)
8º/8º  (2T) Frederico Rocha (Husqvarna)
8º/8º  Filipe Oliveira (KTM)
7º/-  Paulo Felícia (AJP)

Campeonato de Espanha ESBK
6ª prova – Jerez

5º/5º Ivo Lopes (BMW)
10º/8º  (SBK) Pedro Nuno (Yamaha)
1º/1º  (Open1000) Ivo Lopes (BMW)
9º/8º  (PreMoto3) Nuno Ribeiro (Beon)

Todo-o-Terreno
Baja Portalegre

MOTOS
1º  Sebastian Bühler (Hero) TT2
2º  Joaquim Rodrigues (Hero) TT2

3º  Bruno Santos (Husqvarna) TT3
4º  Salvador Vargas (Husqvarna) TT2
5º  David Megre (KTM) TT3
6º  Bernardo Megre (Husqvarna) TT2
7º  João Ortega (Husqvarna) TT2
8º  Micael Simão (KTM) TT2
9º  Mário Patrão (KTM) TT2
10º  Martim Ventura (Yamaha) TT1
11º  Paulo Santos (Honda) TT3
12º  Fábio Magalhães (Honda) TT1
13º  Maciek Giemza (Husqvarna) TT2
14º  Arcélio Couto (Honda) TT3
15º  Domingos Santos (AJP TT3

QUADS
1º  Ruben Alexandre (Yamaha)
2º  Fábio Ferreira (Yamaha)
3º  Filipe Silva (Suzuki)
4º  Freddy Oliveira (Can-Am)
5º  Yoann Decressonniere (Can-Am)
6º  António Moreira (Yamaha) Vet.
7º  José Anselmo (Yamaha)
8º  Luís Pinto (Yamaha)
9º  Tiago Ferreira (Yamaha) Jr.
10º  Toni Vingut (Yamaha)
11º  Carlos Reguinga (Yamaha)
12º  Luís Fernandes (Yamaha)
13º  Carlos Ferreira (Yamaha) Vet.
14º  Tiago Ribeiro (Yamaha) Jr.
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SSV
1º  João Dias (Can-Am) TT1
2º  Alexandre Pinto / F. Belo (Can-Am) TT1/Jr.
3º  Roberto Borrego / N. Abrantes (Can-Am) TT1
4º  Luís Cidade / P. Mendonça (Bombardier) TT1/Jr.
5º  Ricardo Domingues (Can-Am) TT1/Vet.
6º  Luís P. Morais / T. Neves (Can-Am) TT1
7º  Pedro Carvalho / A. Guerreiro (Can-Am) TT1
8º  Vítor Santos / G. Pereira (Can-Am) TT1/Vet.
9º  Rui Serpa / H. Valadas (Polaris) TT1/Vet.
10º  Daniel Mahseredjian Can-Am) TT1
11º  Sérgio Baptista (Can-Am) TT1
12º  João Lopes / R. Rodrigues (Polaris) TT1
13º  Arnaldo Monteiro / N. Morais (Bombardier) TT1/Vet.
14º  Pedro S. Mendes (Bombardier) TT1
15º  Mário Ferreira / R. Pita (Can-Am) TT1/Vet.

Campeonato Nacional de Supermoto
3ª prova – Pombal

2º/1º/2º/1º  Sérgio Rego (Suzuki)
1º/2º/1º/2º  Nuno Rego (Husqvarna)
4º/4º/3º/3º  Álvaro Pereira (Husqvarna)
3º/3º/4º/4º  Sebastian Gil (Husqvarna) Sub22
5º/5º/5º/5º  Filipe Marques (TM) 
6º/7º/6º/7º  Hélder Batista (KTM/Husqvarna)
7º/8º/7º/6º  Ricardo Rodrigues (Husqvarna) 

ROOKIES
8º/9º/8º/8º  José Batista (Suzuki) Rookies
9º/6º/-/-  Ricardo Teixeira (Yamaha)

MINI SUPERMOTO
1º/1º/1º/1º  Fábio Felícia (Bucci) X
3º/2º/2º/2º  Adelino Patronilho (Bucci) X
2º/3º/3º/3º  Bruno Cruz (Bucci) X
4º/4º/4º/4º  José Rego (KTM/Husqvarna) X
5º/5º/5º/5º  Vasco Monteiro (YCF) C
6º/6º/6º/6º  David Dias (KTM) Inf.
8º/-/7º/7º  Pedro Ribeiro (Malcor) X
7º/-/-/-  Bruno Salreta (Atomic) X

Campeonato Nacional de Sprint Enduro
1ª prova – Cantanhede

ELITE
1º  Diogo Ventura (Beta)
2º  Tomás Clemente (KTM)
3º  Luís Oliveira (KTM)
4º  Gonçalo Reis (KTM)
5º  Diogo Vieira (Yamaha)
6º  Gonçalo Sobrosa (Beta)
7º  Manuel Teixeira (Husqvarna)
8º  Pedro Oliveira (Husqvarna)
9º  Ricardo Wilson (Beta)
10º  Luís Cardoso (Beta)

11º  João Moura (Husqvarna)
12º  Luís Fernandes (Honda)

SENHORAS
1º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
2º  Rita Vieira (Yamaha)
3º  Bruna Antunes (KTM)
4º  Francisca Duarte (Honda)

2ª prova – Castelo Branco
ELITE
1º/2º  Rui Gonçalves (Sherco)
4º/1º  Steve Holcombe (Beta)
3º/3º  Diogo Ventura (Beta)
2º/5º  Gonçalo Reis (KTM)
6º/4º  Luís Oliveira (KTM)
5º/6º  Tomás Clemente (KTM)
7º/7º  Diogo Vieira (Husqvarna)
9º/8º  Gonçalo Sobrosa (Beta)
8º/9º  João Moura (Husqvarna)
10º/-  Luís Fernandes (Honda)

SENHORAS
1º/1º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
2º/2º  Rita Vieira (Yamaha)
3º/3º  Bruna Antunes (KTM)
5º/4º  Francisca Duarte (Honda)
4º/ -  Janaína Souza (Honda)

Novembro



Da primeira 
prova à
subida
ao Pódio

O Motociclismo tem todo o nosso apoio.
Os Jogos Santa Casa são o principal Patrocinador da Federação de 
Motociclismo de Portugal, das 6 Seleções Nacionais Seniores, das 
etapas Portuguesas do Mundial de Enduro e da Taça do Mundo de 
Bajas. Apoiam também ações de prevenção rodoviária. www.jogossantacasa.pt
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