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Diogo Ventura Campeão 
de Sprint Enduro

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

A poucos dias do final de 2020 coube à Vila de 
Tábua acolher a derradeira prova do Campeonato 
Nacional de Sprint Enduro Moto Espinha, sendo 
igualmente o último evento desportivo da época 
que findou. Diogo Ventura venceu oito das dez 
especiais realizadas e fechou o ano com o pleno, 
sagrando-se Campeão Nacional Sprint Enduro – 
modalidade que este ano passou a deter estatuto de 
Campeonato -, depois do título conseguido também 
no Campeonato Nacional de Enduro.

Em dia de chuva, foram cerca de 100 os pilotos 
que alinharam à partida deste 1º Sprint Enduro 
MK Makinas - Friopastel, alguns já com as novas 
máquinas com que vão estar nos trilhos do Enduro e 
TT em 2021, outros a despedirem-se de uma época 
marcada, como em todas as áreas, pela pandemia. 
Sem público por força das restrições sanitárias, a 
jornada consagrou no seu final os campeões 2020 e 
os vencedores dos troféus igualmente em discussão.

Num percurso com cerca de duas dezenas de 
quilómetros e duas especiais (CT e ET), esta decisiva 
ronda do campeonato viu Diogo Ventura tomar de 
assalto a liderança desde o primeiro momento e, no 

final do dia, o Campeão Nacional de Enduro apenas 
não venceu duas especiais, a sétima e a nona, sendo 
Luís Oliveira o único que conseguiu bater Ventura ao 
longo do dia.

No final terminaram separados por 55 segundos e, 
com esta 2ª posição, Oliveira conseguiu mesmo subir 
duas posições na classificação final do campeonato, 
sendo Vice-Campeão. Gonçalo Reis terminou em 
3º lugar e fechou o ano em idêntica posição do 
campeonato, na frente de Tomás Clemente, a quem 
alguns erros ao longo do dia fizeram perder o 2º 
posto do campeonato com que tinha chegado a 
Tábua. Gonçalo Sobrosa foi o 5º classificado.

Nas Senhoras, Joana Gonçalves assegurou o título, 
sendo igualmente a única concorrente feminina em 
prova; nos Verdes foi Rui Fernandes o vencedor, na 
frente de Gil Carmo e Filipe Taniko. Manuel Moura 
subiu ao degrau mais alto do pódio nos Veteranos, 
face a Paulo Miranda e Pedro Rodrigues, enquanto 
Fernando Sousa foi o primeiro em Super Veteranos 
ao bater Alberto Oliveira e Juan Caballero. Na 
Promoção, vitória para Carlos Pires, com Jorge 
Correia a ser 2º e Jorge Barbosa o 3º classificado.
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A última prova desportiva de 2020 foi a ronda final do Campeonato 
Nacional de Sprint Enduro, que consagrou Diogo Ventura.

Editorial
E quando todos esperávamos 
que em 2021 a situação 
pandémica melhorasse, eis 
que o ano novo nos trouxe 
um agravamento da epidemia 
Covid-19 e, consequentemente, 
das medidas e restrições 
sanitárias!
Cabe-nos a todos a 
responsabilidade individual e 
coletiva de combater e vencer 
este vírus, cuidando de nós 
e dos outros e respeitando 
as orientações das entidades 
competentes.

Importa também prosseguir a 
nossa atividade motociclística, 
desportiva e de lazer, respeitando 
e cumprindo sempre as 
orientações e regras de segurança 
sanitárias. Por isso, a FMP aprovou 
em Assembleia Geral um plano 
de atividades ambicioso para o 
difícil ano de 2021 que iremos 
viver, na expectativa de que o 
nosso combate à pandemia nos 
permita regressar à “normalidade” 
o mais rápido possível mas, 
também, com a certeza de que, 
em qualquer caso, saberemos 
adaptar-nos às circunstâncias e 
contaremos com a resiliência, 
competência e responsabilidade 
dos nossos motociclistas, 
clubes, equipas, colaboradores, 
patrocinadores, jornalistas e 
demais pessoas e entidades 
que connosco colaboram e 
vivem a paixão que nos une: o 
Motociclismo!

Fiquem bem e com saúde!
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Noticiario

Escolas de TT ajudam crianças refugiadas

Bruna Antunes em busca de apoios

As conhecidas escolas de TT Dirt Ride Academy e Alentejo Off 
Road School entregaram uma importante ajuda alimentar à Casa de 
Acolhimento para Crianças Refugiadas. Uma ajuda possível graças à 
parceria encontrada junto da Meia Bota II e a Campicarn.

Estas duas entidades apoiaram a iniciativa com o fornecimento 
de cerca de 170 kg de carne, que foi 
devidamente embalada e acondicionada e 
posteriormente transportada para a CACR 
em Lisboa, onde Diogo Salema da Dirt 
Ride Academy e os irmãos Saúde (Pedro 
e Gonçalo) da Alentejo Off Road School, 
procederam à entrega à coordenadora da 
CACR, Dora Estora.

“Foi com enorme satisfação que ajudámos 
esta instituição, ainda para mais sendo uma 
instituição com forte ligação às crianças” 
comentou Diogo Salema, um dos mentores 
desta iniciativa. “Durante todo o ano 

trabalhamos com muitas crianças num registo totalmente distinto, e hoje 
pudemos devolver às crianças um pouco daquilo que elas nos dão todos 
os dias, ainda para mais crianças que realmente necessitam de atenção 
especial e ajuda.” Os irmãos Saúde não esconderam igualmente a 
alegria e a satisfação pessoal de poder ajudar os meninos e meninas 

do CACR, em especial numa altura do ano 
tão especial como o Natal. ‘E mais ainda 
por estarmos num ano tão diferente e 
complicado para todos.' referiu Pedro 
Saúde. “Infelizmente não pudemos estar 
junto das crianças por força das necessárias 
restrições, mas sentimos todo o carinho e 
apoio por parte da equipa que nos recebeu e 
a quem agradecemos a receção. Saímos de 
coração cheio, depois destes breves minutos 
junto de pessoas que lutam pelo bem-estar 
dos mais necessitados.” reforçou Gonçalo 
Saúde.

Com carreira iniciada em 2017 no pelotão 
do Enduro nacional, Bruna Antunes, aos 22 
anos de idade, quer alargar os seus horizontes 
e participar também na Taça do Mundo de 
Bajas, série que realizará em 2021 duas das 
suas cinco provas em solo português. Para tal, 
procura ainda encontrar o budget necessário 
para a alinhar nesta competição internacional.

“Tenho o sonho de fazer a Taça do Mundo 
de Bajas e ganhá-la na categoria de Senhoras 
e Juniores! O ano de 2020 foi muito difícil para 
todos e não me foi possível concretizar esse 
sonho, mas temos de lutar pelos nossos sonhos 
e decidi fazê-lo em 2021. Já consegui reunir 
alguns apoios, mas ainda estou muito longe 
de conseguir o valor necessário para poder 
participar em todas as provas. Gostava de poder 
contar com o apoio de todos para tornar este 

sonho realidade e levar o nome de Portugal ao 
lugar mais alto do pódio.”

De forma a encontrar os apoios necessários, 
a jovem piloto da Quinta do Conde lançou 
mesmo uma campanha de angariação de 
fundos que pode ser encontrada na plataforma 
GoFundMe (n.d.r. – podem também encontrar 
o link nesta notícia em www.fmp.pt). O 
objetivo da campanha 'contra o tempo' é 
angariar os 24 mil euros necessários para 
suportar as despesas do referido campeonato. 
A logística associada a provas de vários dias 
é muito complexa e requer meios e despesas 
avultadas, tais como viagens e estadias para 
a equipa, transportes de motos e materiais, 
inscrições, licenças,  preparação das motos, 
GPS, torre de navegação e toda a assistência 
no local.

O bem conhecido piloto de Velocidade 
André Pires foi oficialmente apresentado 
como piloto da formação da Avintia 
Esponsorama, equipa com a qual vai alinhar 
na próxima Taça do Mundo de MotoE, 
competição realizada em conjunto com 
algumas etapas do Mundial de MotoGP e 
que utiliza em exclusivo as Energica EGP 
Corsa, motos de propulsão elétrica que 
realizam em 2021 a sua terceira temporada 
no palco maior do motociclismo mundial.

“Estou muito contente pela oportunidade 
que me dá a equipa Avintia Esponsorama. 
É um sonho tornado realidade e que me 
faz muito feliz. Vou tentar aprender e dar o 
máximo para obter os melhores resultados e 
ser competitivo, por mim, pela minha equipa 
e pelos meus patrocinadores”, revelou o 
piloto de Vila Pouca de Aguiar no decorrer 
da cerimónia realizada no centro de 
Andorra.

A Taça do Mundo MotoE é o primeiro 
campeonato global de Velocidade realizado 
em exclusivo com motos de propulsão 
elétrica, construídas em Itália pela Energica. 
O modelo utilizado é o Ego Corsa, que 
reclama 163 cv e 270 km/h de velocidade 
máxima. 18 pilotos de todo o planeta irão 
discutir o terceiro ano da competição, que 
terá sete provas no seu calendário e dois 
testes de pré-temporada. 

Um português na Taça 
do Mundo MotoE
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Noticiario

Troféu Beta no Nacional de Enduro 2021
Com condições extremamente aliciantes e prémios no valor de 600 

euros por prova e 4450 euros nos prémios finais, o Troféu Beta 2021 
está preparado para, mais uma vez, enfrentar a temporada lado a lado 
com o Nacional de Enduro. Um aliciante pacote de condições ao qual 
se junta pela primeira vez, no sexto de existência da competição, a 
cedência de uma moto para as corridas do ano seguinte.

Promovida pela Moto Espinha, responsável pela marca em solo 
português, a competição destina-se aos pilotos amadores que 
procuram alinhar nas provas do campeonato com condições bastante 
vantajosas como: oferta de gasolina após a 1ª volta de cada prova, 
oferta de assistência técnica e mecânica, descontos em pneus e 
mousses Dunlop, hidratação na entrada das especiais, mesa com 

alimentação nas provas, kit promocional, cobertura Fotográfica nas 
provas, acesso exclusivo à pista de treinos da Moto Espinha.

Pensado para os amadores, o Troféu Beta 2021 destina-se a pilotos que 
participam nas classes Super Veteranos, Veteranos, Verdes, Youth Cup, 
Promoção, Hobby e Senhoras, sendo que todos eles poderão adquirir o 
próprio equipamento Acerbis para participar nas provas em condições 
especiais (Support Kit Rider Program), para além da camisola oficial do 
Troféu Beta 2021 a cujos pilotos será oferecida a primeira unidade. 

A inscrição no Troféu Beta 2021 é gratuita e, para o fazer junto da entidade 
organizadora, os pilotos deverão preencher e entregar a ficha de inscrição 
que está disponível em www.betaportugal.com, o mesmo se passando com 
o regulamento detalhado desta sexta edição do Troféu Beta.

Por força das medidas restritivas adotadas 
em todo o País devido à escalada da pandemia, 
as duas rondas inicialmente previstas para 
darem o pontapé de saída para o Campeonato 
Nacional de Todo-o-Terreno tiveram de ser 
adiadas - nomeadamente o Riade de Góis que 
estava agendado para 12 a 14 de fevereiro e 
a Baja TT Montes Alentejanos, que iria levar a 
caravana do TT a Beja de 5 a 7 de março.

O Góis Moto Clube anunciará 
oportunamente a nova data, que será mais 
tarde neste ano, tal como o CPKA, que organiza 
a ronda alentejana, esta provavelmente ainda a 
realizar no final de março.

Nacional de TT com 
arranque adiado

O Troféu Airoh estará de volta ao 
Campeonato Nacional de Enduro e tem 
como único requisito correr com um 
capacete Airoh.

Serão atribuídos prémios em todas 
as provas, como cheques desconto, 
os quais os pilotos podem utilizar na 
compra de qualquer artigo da Salgados 
Moto e em qualquer um dos seus 
agentes. No final do Campeonato, os 
vencedores receberão como prémio 
um capacete Airoh Aviator 3, Striker e 
Twist 2.0.

A classificação será apurada 
mediante o piloto mais rápido em cada 
dia de prova, no final da segunda volta, 
conforme o regulamento do Nacional 
de Enduro 2021. No final do dia será 
apurado um pódio exclusivo para o 
troféu Airoh.

As inscrições devem ser efetuadas 
na plataforma da ttcronometragens, 
juntamente com a ficha de inscrição 
do Campeonato Nacional de Enduro 
2021. Mais informações em www.
salgadosmoto.pt

Troféu Airoh 2021



Tal como no ano passado, o programa YZ bLU cRU destinado a jovens 
pilotos de MX tem novamente as inscrições abertas para a sua edição de 
2021. Na última época registou-se um crescimento significativo no número 
de inscrições e, apesar de ter sido um ano com a competição condicionada 
e sem a realização da SuperFinale, foi possível garantir a entrega a cada 
jovem piloto do seu kit bLU cRU.

Este é um programa que pretende apoiar a nova geração de pilotos MX 
oferecendo um ambiente profissional que ajude a encorajar, alimentar e 
constituir as estrelas de competição do futuro através da experiência sem 
igual da Yamaha Racing. 

al como em 2020, o Programa YZ bLU cRU é composto por 3 classes 
(YZ65, YZ85 e YZ125) e tem como base a participação dos pilotos nos 
campeonatos nacionais MX, sendo necessário que os pilotos participem 
em pelo menos 50% das corridas que compõem este calendário de forma a 

estarem elegíveis para a SuperFinale e restante programa.
Inscrição, formulário e regulamento em:
it.yamaha-motor.eu/info/pt-pt/blu-cru-cup 
www.yamaha-racing.com/yz-blu-cru-cup/register/
Até 28 de fevereiro de 2021
Após a inscrição, e sendo a mesma validada posteriormente pela 

Yamaha, o participante tem direito a um kit bLU cRU com vários benefícios, 
incluindo vestuário Yamaha Racing Paddock Blue e autocolantes bLU 
cRU. O piloto fica obrigado a utilizar o kit Paddock Blue e os autocolantes 
bLU cRU durante a temporada do campeonato nacional, SuperFinale e 
Masterclass.

O piloto fica também obrigado a participar no Campeonato Nacional 
MX, e numa eventual participação na SuperFinale e Masterclass, com uma 
moto Yamaha YZ.

Yamaha YZ bLU cRU de regresso

 5P O R T U G A L

Nacional de Rally Raid
Mário Patrão somou mais um 

título nacional ao seu extenso 
currículo, desta feita a coroa 
nacional de Rally Raid, ele que 
teve um final de ano azarado, 
com a lesão que o impossibilitou 
de estar à partida no Dakar 2021.

Devido ao estado de 
emergência decretado no início 
de janeiro, foi também cancelada 
a última prova do Campeonato 
Nacional de Rally Raid 2020, 
agendada para 23 e 24 de janeiro 
de 2021 em Alcanena.

O Campeonato Nacional de 
Rally Raid Open 2020 (CNRR 
2020) decorreu em condições 
excecionais causadas pela 

pandemia Covid-19 que, 
nomeadamente, obrigaram ao 
cancelamento de três provas do 
calendário.

Perante estas condições 
excecionais, a direção da FMP 
decidiu dar por concluído e válido 
o CNRR 2020 com as duas provas 
realizadas: RR Góis e RR Mação.

Desta forma, os Campeões 
Nacionais fora Mário Patrão 
nas motos, Bruno Martins nos 
SSV e Nuno Matias Guilherme 
nos Navegadores, aos quais se 
juntaram os vencedores dos 
troféus, Sérgio Fiúza na Promo, 
Paulo Dias nos Veteranos e Rui 
Farinha nos SSV Veteranos.
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Assembleia Geral FMP

A Assembleia Geral da F.M.P. realizada em dezembro aprovou o plano de atividades e o 
orçamento para a temporada de 2021.

REALIZOU-SE no dia 19 de dezembro mais 
uma Assembleia Geral Ordinária da Federação de 
Motociclismo de Portugal, fazendo-se um balanço 
da temporada que terminou e apresentando e 
submetendo à assembleia o Orçamento e Plano 
de Atividades para a próxima época.

Sinal dos tempos que correm e pela primeira 
vez em três décadas, por forças das regras sanitárias 
devido à pandemia do Covid-19, a Assembleia Geral 
foi efetuada de forma virtual e acompanhada por 
membros dos clubes e delegados em representação 
de todas as disciplinas.

Analisando o ano que findou, verificou-se que, 
dos 183 eventos desportivos inicialmente agenda-

dos, foram realizados 55, aos quais se juntaram dois 
na área do mototurismo - a concentração da Covilhã, 
única realizada num calendário de 27 concentrações 
calendarizadas, por se ter efetuado mesmo antes 
do primeiro confinamento - e o Portugal Lés-a-Lés.

Foram igualmente realizados sete dos dez cam-
peonatos nacionais previstos, não sendo efetuadas 
competições de Super Enduro, Supercross e Trial. 
O mesmo se passou com os três Campeonatos 
Regionais de Motocross, sendo que, também nas 
Regiões Autónomas, foram vários os campeonatos 
que ficaram 'em branco', casos, na Madeira, do 
Cross-Country, Motocross, Supermoto e Urban 
Freestyle. Já nos Açores, não foram reunidas as 

condições para a realização dos campeonatos 
nas ilhas de São Miguel, Terceira e São Jorge, o 
mesmo se passando com o Regional de Motocross 
dos Açores.

A pandemia foi também responsável pelo 
menor número de licenças desportivas emitidas 
num só ano, com 1354 licenças emitidas, menos 
313 que o verificado no ano anterior, um ano que 
havia sido recordista na história da Federação de 
Motociclismo de Portugal em termos de número 
de licenças desportivas atribuídas.

A jornada de trabalho foi igualmente marcada 
pela apresentação do plano de atividades e orça-

ÉPOCA 2021 PREPARADA 
PARA AVANÇAR
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mento para o próximo ano, destacando-se que os 
calendários (que apresentamos mais à frente em 
separado9 são todos eles provisórios e depen-
dem, naturalmente, da evolução das restrições que 
possam vir a ser impostas por força da pandemia 
do Covid-19.

Juntamente com os calendários já definidos 
- ainda por apresentar os calendários das compe-
tições de Trial, Rally Raid, Supermoto e Velocidade 
2020 - foram igualmente reveladas as provas in-
ternacionais, já devidamente confirmadas para 
serem realizadas em Portugal em 2021, calendários 
esses que, juntamente com o orçamento, foram 
aprovados por unanimidade.

Novidades no Enduro
Depois de ter sido um dos campeonatos que 

coroou campeão em 2020, o Enduro nacional traz 
bastante novidades e novos desafios. 2021 promete 
ser, mais uma vez, um ano de muito Enduro e para 
tal são, como sempre, ambiciosas as pretensões da 
comissão liderada por Pedro Mariano.

Em 2021 o Enduro nacional terá um campeonato 
com seis ou sete provas, sendo que duas das etapas 
terão dois dias de duração, e todos os dias pontuá-
veis serão contabilizados para a classificação final. 

O Mini Enduro irá continuar a ser a 'escola' da 
modalidade e contará com cinco corridas, sendo 
quatro delas integradas no calendário do CNE e 

sempre com apenas 1 dia de duração.
Quanto ao Sprint Enduro, serão quatro as pro-

vas em 2021, sendo uma delas em formato Closed 
Course e as restantes em modo Open Course. O 
Super Enduro terá igualmente quatro eventos, 
com todos os resultados a serem elegíveis para a 
classificação final do campeonato.

Juntamente com as provas já calendarizadas irá 
nascer em 2021 um Troféu Hard Enduro – vertente 
da modalidade que, a nível internacional, passa a ter 
um Campeonato do Mundo sob a alçada da FIM - e 
também vai nascer uma nova competição destinada 
às E-Bikes, esta realizada em conjunto com o calen-
dário do Campeonato Nacional de Sprint Enduro.

Quase todas as competições 
disputadas sob a alçada da 
F.M.P. já têm os seus calendários 
definidos, naturalmente 
condicionados à evolução da 
pandemia
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CALENDÁRIO NACIONAL 2021 
 Provas Internacionais em Portugal
por definir Mundial de Ralis TT - BP Ultimate Portugal Rally
16/18 de abril Mundial de Velocidade – Portimão
24/25 de abril FIM CEV / Mundial Júnior Moto3 - Estoril
7/9 de maio Mundial de Superbike – Estoril
7/9 de maio Mundial de Hard Enduro – Extreme XL Lagares
28/30 de maio Taça do Mundo de Bajas – Baja TT do Pinhal
29/30 de maio Europeu de MX 65/85 – Fernão Joanes
18/20 de junho Mundial de Enduro – Marco de Canaveses 
3/4 de julho FIM CEV / Mundial Júnior Moto3 – Portimão
17/19 de setembro Trial das Nações - Gouveia
1/3 de outubro Mundial de Superbike - Portimão
8/10 de outubro Europeu de Bajas – Idanha-a-Nova
16 de outubro Mundial de Resistência – 12h Estoril
23/24 de outubro Mundial de Motocross MXGP/MX2 - Águeda
23/24 de outubro Europeu de Motocross EMX250/125 - Águeda
28/30 de outubro Taça do Mundo de Bajas – Baja Portalegre
29/31 de outubro Mundial de Sidecar - Estoril
27 de novembro Mundial de X-Trial - Braga

 Campeonato Nacional de Enduro
3 de abril Vila Nova de Santo André
25 de abril Góis
5/6 de junho Régua
26 de setembro Águeda
24 de outubro Celorico de Basto
20/21 de novembro Fafe

 Campeonato Nacional de Mini Enduro
2 de abril V.N. de Santo André
24 de abril Góis
25 de setembro Águeda
23 de outubro Cabeceiras de Basto
5 de dezembro Lousã

 Campeonato Nacional de Sprint Enduro
21 de março Penacova
Por definir Tábua (*)
Por definir Cantanhede (*)
Por definir Castelo Branco (*)
(*) com Campeonato Nacional de E-Bike

 Campeonato Nacional de Super Enduro
10 de julho Arraiolos
31 de julho Valpaços
14 de agosto Portalegre
11 de setembro Castanheira de Pêra

 Campeonato Nacional de Motocross
4 de abril Casais de São Quintino
11 de abril Águeda
9 de maio Lustosa
30 de maio Fernão Joanes
13 de junho Carrazeda de Ansiães
27 de junho Moçarria

3 de outubro Alqueidão
17 de outubro Granho

 Campeonato Nacional de Supercross
24 de julho Vila Boa de Quires
31 de julho Fernão Joane
7 de agosto Poutena
14 de agosto Fafe
21 de agosto Lustosa

 Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
26/28 de março Loulé
1/2 de maio Ferraria
28/30 de maio Castelo Branco I
18/19 de setembro Reguengos
8/10 de outubro Castelo Branco II
28/30 de outubro Portalegre
Por definir Beja
Por definir Góis

 Campeonato Nacional de Velocidade
3 de abril 3 Horas do Estoril (extra-campeonato)

Todas as datas, eventos e presença de especta-
dores estão sujeitas à evolução da pandemia e 
à aprovação das autoridades competentes.
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CALENDÁRIO NACIONAL 2021 

11 de abril Treinos Oficiais CNV - Estoril
1/2 de maio Estoril I
10/11 de junho Estoril II
24/25 de julho Portimão I
14/15 de agosto Portimão II
11/12 de setembro Estoril III
23/24 de outubro Estoril IV
Nota – por definir estão ainda os calendários dos Campeonatos Nacionais 
de Supermoto, Trial e Rally Raid, bem como do projeto Velocidade 2020

 Evento F.M.P.
2/5 de junho 23º Portugal de Lés-a-Lés

 Troféu de Moto-ralis Turísticos
15/16 de maio MC Motards do Ocidente
29/30 de maio MK e Mákinas
26/27 de junho Góis Moto Clube
18/19 de setembro Moto Galos Barcelos

 Concentrações
13/14 de março MC de Albufeira
7/9 de maio Moto Galos Barcelos

28/30 de maio MC Prado
4/6 de junho GM Novo Milénio
25/27 de junho MC Alfena
25/27 de junho MC Os Tesos do Ribatejo
2/4 de julho MC Barreiro
6/8 de agosto MC Bragança
11/15 de agosto Góis
27/29 de agosto GM Vidigueira
27/29 de agosto MC Viseu
27/29 de agosto CA Lamego
10/12 de setembro MC Ratazanas do Asfalto
17/19 de setembro MC Os Fenómenos
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CALENDÁRIO INTERNACIONAL 2021
 Campeonato do Mundo de Velocidade
26/28 de março G.P. Qatar Losail
2/4 de abril G.P. Doha Losail
16/18 de abril G.P. Portugal AIA - Portimão
30-4/2 de maio G.P. Espanha Jerez (*)
14/16 de maio G.P. França Le Mans (*)
28/30 de maio G.P. Itália Mugello
4/6 de junho G.P. Catalunha Barcelona – Montmeló (*)
18/20 de junho G.P. Alemanha Sachsenring
25/27 de junho G.P. Holanda Assen (*)
9/11 de julho G.P. Finlândia KymiRing
13/15 de agosto G.P. Áustria Red Bull Ring – Spielberg (*)
27/29 de agosto G.P. Grã-Bretanha Silverstone
10/12 de setembro G.P. Aragón MotorLand Aragón
17/19 de setembro G.P. S. Marino Misano (*)
1/3 de outubro G.P. Japão Twin Ring Motegi
8/10 de outubro G.P. Tailândia Chang - Buriram
22/24 de outubro G.P. Austrália Phillip Island
29/31 de outubro G.P. Malásia Sepang
12/14 de novembro G.P. Com. Valenciana R. Tormo – Valência
(*) inclui a Taça do Mundo FIM MotoE

 Campeonato do Mundo de Superbike
23/25 de abril Holanda Assen
7/9 de maio Portugal Estoril
21/23 de maio Espanha MotorLand Aragón
11/13 de junho Itália Misano
2/4 de julho Grã-Bretanha Donington Park
3/5 de setembro França Magny Cours
17/19 de setembro Espanha Barcelona - Montmeló
24/26 de setembro Espanha Jerez
1/3 de outubro Portugal AIA – Portimão
15/17 de outubro Argentina San Juan Villicum
12/14 de novembro Indonésia Mandalika
Data a definir Austrália Phillip Island
Mais uma prova a definir

 Campeonato do Mundo de Resistência 
17/18 de abril 24h Le Mans França
23 de maio 8h Oschersleben Alemanha
18 de julho 8h Suzuka Japão
18/19 de setembro 24h Bol d’Or França 
16 de outubro 12h Estoril Portugal

 FIM CEV – Mundial Moto3 Junior
24/25 de abril Portugal Estoril
8/9 de maio Espanha R. Tormo – Valência
12/13 de junho Espanha Barcelona – Montmeló 
3/4 de julho Portugal AIA – Portimão
24/25 de julho Espanha MotorLand Aragón
17/18 de setembro Itália Misano
16/17 de outubro Espanha Jerez
6/7 de novembro Espanha R. Tormo – Valência

 Mundial de Sidecar
15/17 de abril França Le Mans
23/25 de abril por definir

26/27 de junho Hungria Pannoniaring
2/4 de julho Grã-Bretanha Donington Park
20/22 de agosto Croácia Rijeka
1/3 de outubro Alemanha Oschersleben
15/17 de outubro Grã-Bretanha Brands Hatch
29/31 de outubro Portugal Estoril
16/18 de setembro Por definir

 Campeonato do Mundo de Motocross
23 de maio Holanda Oss
13 de junho Rússia Orlyonok
20 de junho Letónia Kegums
4 de julho Indonésia Borobudur
11 de julho Indonésia Bali
25 de julho Rep. Checa Loket (*)
1 de agosto Bélgica Lommel (*)
8 de agosto Suécia Uddevalla
22 de agosto Finlândia Iitti-KymiRing
29 de agosto Rússia Igora Drive
12 de setembro Turquia Afyonkarahisar (*)
19 de setembro por definir por definir
3 de outubro Alemanha Teutschenthal
10 de outubro França St. Jean d’Angély
17 de outubro Espanha intu Xanadú, Madrid (*)
24 de outubro Portugal Águeda
31 de outubro Itália por definir
7 de novembro China por definir
14 de novembro Argentina Neuquen
26 de setembro MX das Nações – Imola (ITA)
(*) com Mundial de Senhoras

 Mundial de Supermoto
23 de maio Itália Castelletto di Branduzzo
27 de junho Itália Ortona
25 de julho Rep. Checa Vysoké Mýto
22 de agosto Espanha Forcarei
5 de setembro Itália Sestriere
16 de outubro Gibraltar Gibraltar
19 de setembro Supermoto das Nações – Carole (FRA)

 Campeonato do Mundo de Trial
14/16 de maio Japão Motegi
5/6 de junho Rep. Checa Sokolov (*)
12/13 de junho Itália Tolmezzo (*) (**)
3/4 de julho por definir (*)
9/11 de julho Grã-Bretanha Tong
21/22 de agosto Andorra Sant Julià (**)
28/29 de agosto França Cahors (**)
11/12 de setembro Espanha Baiona (*)
17/19 de setembro Trial das Nações - Gouveia (POR)
(*) com Taça do Mundo de Senhoras
(**) com Taça do Mundo FIM Trial-E

Campeonato do Mundo de X-Trial
1 de maio França Mouilleron-le-Captif
2 de outubro França Marselha
15 de outubro França Chalon-sur-Saône

Todas as datas, eventos e presença de espectadores estão sujeitas à evolução da pandemia e à 
aprovação dos respetivos Governos e autoridades.
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CALENDÁRIO INTERNACIONAL 2021

6 de novembro Andorra Andorra-a-Velha
21 de novembro Espanha Barcelona
27 de novembro Portugal Braga

 Campeonato do Mundo de Enduro
18/20 de junho Portugal Marco de Canaveses (*)
25/27 de junho Itália Edolo
16/18 de julho Estónia Saaremaa
22/24 de julho Suécia Skovde (*)
8/10 de outubro Alemanha Zschopau
15/17 de outubro França Langeac (*)
30-8/4 de setembro I.S.D.E. – Rivanazzano Terme (ITA)
(*) com Mundial de Senhoras

 Mundial de Hard Enduro
7/9 de maio Extreme XL Lagares Portugal
3/6 de junho Red Bull Erzberg Rodeo Áustria

10/11 de julho por definir Itália
27/31 de julho Red Bull Romaniacs Roménia
14/15 de agosto Red Bull TKO EUA
18/19 de setembro por definir Polónia
1/3 de outubro Hixpania Hard Enduro Espanha
30/31 de outubro Getezen Rodeo Alemanha

 Campeonato do Mundo de Ralis TT
por definir BP Ultimate Portugal Rally (POR)
7/13 de junho Rally Kazakhstan (CAZ)
1/11 de julho Silk Way Rally (RUS/CAZ/CHN)
13/22 de agosto Rally dos Sertões (BRA)
8/13 de outubro Rally de Marrocos (MAR)
6/12 de novembro Abu Dhabi Desert Challenge (E.A.U.)
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Joaquim Rodrigues levou a Hero ao 11º posto após um ano difícil, Rui Gonçalves estreou-se 
com um 19º lugar e Sebastian Bühler mostrou o seu valor terminando na 14ª posição.

OS NOSSOS HERÓIS

Dakar 2021
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O DAKAR de 2020 havia sido particularmente amargo para os portugue-
ses, com a perda de Paulo Gonçalves, e durante o resto do ano a pandemia 
deixou o planeta praticamente em ‘stand-by’ nas mais diversas áreas, com 
as incertezas de vária ordem e as consequentes dificuldades económicas a 
fazerem pairar algumas dúvidas sobre a realização da prova e a impedirem 
algumas participações.

Mas o Dakar 2021 foi para a frente, pela segunda vez em território da Arábia 
Saudita, e com uma participação uma mão cheia de pilotos portugueses – 
embora haja a registar a ausência de Mário Patrão, que estava inscrito. No 
entanto, o piloto de Seia sofreu uma infeliz lesão um mês antes da prova, que 
o impediu de estar presente.

Assim, à partida estiveram portugueses nas motos, com três deles inseri-
dos em formações de fábrica. Rui Gonçalves estreou-se no Dakar integrado 
na equipa oficial Sherco TVS e Joaquim Rodrigues com o luso-germânico 
Sebastian Bühler a alinharem novamente pela Hero. Finalmente, outra estreia, 
mas num registo perfeitamente amador, foi a de Alexandre Azinhais, que 
cumpria finalmente o sonho antigo de participar num Dakar. A eles se juntou 
ainda a dupla Lourenço Rosa / Joaquim Dias num Can-Am a alinhar na classe 
SSV, para além de outros lusos nas restantes categorias.

A 43ª edição do Dakar arrancou a 2 de janeiro em Jeddah com um 
curto prólogo de 11 km, com Sebastian Bühler a abrir as hostilidades no 
5º posto e Joaquim Rodrigues a fechar o top 10. No dia seguinte realizou-
-se a primeira tirada ‘a doer’, com 277 km ao cronómetro, que se revelaram 
inesperadamente mais exigentes do que esperado e habitual no arranque 
da prova. Entre os portugueses, Joaquim Rodrigues foi 22º na frente de Rui 
Gonçalves, o 27º depois de um dia em que sofreu uma pequena queda e 
alguns erros após o reabastecimento. 

No dia seguinte, na etapa que levou a caravana até Wadi Ad-Dawasir, 
Joaquim Rodrigues voltou a ser o melhor da armada lusa ao terminar em 12º 
lugar, que o colocava em 17º da geral, com todos os restantes a manterem um 
bom ritmo de prova.

Na terceira etapa, com mais de 400 km cronometrados, o destaque foi para 
Rui Gonçalves, num brilhante 9º posto do dia, enquanto, na cabeça da corrida, 
os pilotos oficiais da Honda e da KTM iam alternando no comando. Mas, logo 
na etapa seguinte, foi a vez de Joaquim Rodrigues elevar a fasquia, colocando a 
Hero nº27 no 6º lugar final da etapa. No final desta 4ª etapa o piloto de Barcelos 
passou a estar à porta do top 15 da geral, com Bühler a ocupar a 24ª posição, 
quatro lugares à frente do “rookie” Rui Gonçalves. Infelizmente, este dia foi 

Após ano particularmente difícil em termos pessoais e desportivos, Joaquim Rodrigues (nº27) foi 11º no Dakar.
Rui Gonçalves (nº19) terminou a prova num excelente 19º lugar no seu ano de estreia

Texto: MP /Gab. Imprensa FMP Fotos: Equipas
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também marcado pelo abandono de Alexandre Azinhais, que viu o motor da sua 
KTM ceder irremediavelmente. O piloto algarvio acabaria por trocar de motor e 
prosseguir na classe Adventure, categoria extracompetição que acompanha a 
prova sem se integrar na classificação oficial.

No final da semana a caravana chegaria a Ha’Il para o dia de descanso, com 
os três pilotos nacionais a resistirem às armadilhas e dureza do percurso. Na 
derradeira etapa antes do merecido descanso, a jornada foi marcada novamente 
por muita areia, muita navegação e uma inesperada falta de gasolina nos depósi-
tos da moto de Rui Gonçalves, que atrasou a progressão do piloto de Vidago. Na 
classificação geral, Joaquim Rodrigues era então 17º, Sebastian Bühler 21º e Rui 
Gonçalves 28º colocado

A segunda semana de prova continuou a colocar à prova a resistência, técnica 
e talento da caravana, com os portugueses a corresponderem e a treparem paula-
tinamente na classificação geral.

O regresso a Jeddah, ao cabo de 12 exigentes e demolidoras etapas, levou o 
trio português dentro do top 20 até ao palanque de chegada (bem como a dupla 
dos SSV (Lourenço Rosa/Joaquim Dias) e voltou a sorrir à Honda pelo segundo ano 
consecutivo, desta vez com o argentino Kevin Benavides no topo do pódio - ele 
que não deixou de homenagear Paulo Gonçalves, como, aliás, Toby Price (um dos 
desistentes por queda) e claro, toda a formação da Hero Motorsports, especialmente 
Joaquim Rodrigues, para quem este Dakar comportou uma enorme carga emocional.

Dakar 2021

À chegada

JOAQUIM RODRIGUES
"Estou muito feliz por ter chegado ao final. A última etapa 

tinha muita navegação, por isso tentei focar-me nisso e evitar 
cometer erros. Os últimos quilómetros foram os mais longos 
de sempre para mim, senti-me muito aliviado quando vi 
a linha de meta. Cheguei ao final pelo Paulo e pela minha 
família. Quero agradecer a todos os meus companheiros de 
equipa, à família Hero e a todos os que me apoiaram para 
regressar aqui e correr novamente."

SEBASTIAN BÜHLER
"Este lugar trouxe-nos 

tantas más memórias, por 
isso foi um grande alívio 
terminar a última etapa. 
Foi também um grande 
teste para a moto, que 
funcionou na perfeição, 
pelo que foi um grande 
trabalho feito por todos. 
Quero agradecer à minha 
equipa, à família Hero e aos 
nossos apoiantes, que estiveram connosco ao longo deste 
difícil Dakar e durante todo o ano que passou. Espero que 
este novo ano venha a ser melhor para todos nós."

RUI GONÇALVES
"O sentimento é de dever cumprido. Consegui levar a moto 

até ao final e acabar este Dakar, que era o principal objetivo. 
Foi um Dakar muito difícil, bastante duro, uma mistura de 
emoções incrível ao longo destes dias que nunca tinha 
experienciado antes. Tive uma queda a meio da prova, que 
me deixou bastante dorido para as etapas seguintes e com 
algumas dificuldades, mas nunca baixei os braços e tentei 
sempre dar o meu melhor. Estou muito contente e quero 
agradecer todo o apoio que tive ao longo destes dias, que foi 
uma ajuda enorme." MOTOS

1º  Kevin Benavides  Honda 47h18m14s
2º  Ricky Brabec  Honda a 4m56s
3º  Sam Sunderland  KTM a 15m57s
4ª  Daniel Sanders  KTM a 38m52s
5º  Skyler Howes  KTM a 52m33s
6º  Lorenzo Santolino  Sherco a 58m30s
7º  Pablo Quintanilla  Husqvarna a 1h26m39s
8º  Stefan Svitko  KTM a 1h43m07s
9º  Matthias Walkner  KTM a 2h32m12s
10º  Martin Michek  KTM a 2h42m37s
11º  Joaquim Rodrigues  Hero a 3h04m24s
14º  Sebastian Bühler  Hero a 4h00m03s
19º  Rui Gonçalves  Sherco a 6h35m21s

SSV
14º  Lourenço Rosa / Joaquim Dias Can-Am

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Alexandre Azinhais (nº85) foi a única baixa na armada lusa, com o motor da sua moto a ceder na 
4ª etapa, Sebastian Bühler (nº24) fez uma grande prova, terminando no 14º posto da geral
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O Motociclismo tem todo o nosso apoio.
Os Jogos Santa Casa são o principal Patrocinador da Federação de 
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