
ORGÃO OFI C I A L  da  FEDER AÇÃO de  M OTO CI CL ISM O de  PORT UGA L
nº

 2
98

 
ab

ril
 2

02
1

www.fmp.pt / geral@fmp.pt

MOTO
P O R T U G A L

FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DE PORTUGAL,  Largo Vitorino Damásio, 3 C - Pavilhão 1 - 1200 - 872 Lisboa  Tel: 213936030/Fax: 213971457

NACIONAL DE

ENDURO

I  G.P. DE PORTUGAL  
I  NACIONAL DE MOTOCROSS
I  FIM CEV ESTORIL



2 MOTO

12 Horas do Estoril 
regressam em julho

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Uma vez mais, a Moto Portugal regressa 
após alguns meses de paragem devida, 
tal como ano passado, à pandemia e à 
consequente interrupção da atividade 
motociclística, tantos em termos 
desportivos como de mototurismo.
Mas o facto de os campeonatos terem 
estado parados não quer dizer que 
tenhamos ficado de braços cruzados, 
muito pelo contrário: assim que 
regressámos à atividade no início de 
abril, ficaram bem patentes os frutos que, 
durante este defeso forçado, nasceram 
a partir da resiliência, do empenho e do 
profissionalismo de todos quantos levam 
para a frente o motociclismo nacional.
Arrancaram e em bom ritmo já diversos 
campeonatos nacionais, casos do 
Motocross, do Enduro e da Velocidade (já 
no início de maio, de que daremos conta 
mais tarde), com boas organizações e, 
até, com recordes assinaláveis, como foi 
o caso dos mais de trezentos praticantes 
presentes no Enduro de Góis.
A nível internacional, o bom trabalho 
efetuado em 2020, que trouxe para 
Portugal os principais campeonatos 
do Mundo, teve os seus reflexos na 
presente temporada, com o MotoGP 
a visitar novamente Portugal em 
abril, depois da estreia no Algarve 
em novembro de 2020, e o FIM CEV 
no Estoril, mas com muitos mais na 
calha: o Mundial de Superbikes (que 
este ano visita Estoril e Portimão uma 
vez mais), nova ronda do FIM CEV em 
Portimão e o Mundial de Resistência 
novamente no Estoril, em julho. Fora das 
pistas, receberemos o Trial das Nações, 
o Mundial de Enduro, o Mundial de 
Motocross, o X-Trial e os Ralis TT.
Mais seria praticamente impossível - ou 
não, porque tal já nos foi pedido antes, 
e cumprido! Obrigado a todos quantos, 
apesar das dificuldades, ajudam a 
manter o nosso desporto em geral e o 
motociclismo em particular de boa saúde 
e em crescimento.

Foi no passado mês de outubro que, pela terceira 
vez, após as edições de 1987 e 2000, o Circuito do 
Estoril acolheu uma prova elegível para o EWC - 
Campeonato Mundial de Resistência, encerrando 
com uma grande prova a temporada de 2020 e 
dando a conhecer os Campeões do Mundo.

Poucos meses depois, o calendário da disciplina 
para 2021 voltou a colocar o Estoril como palco da 
ronda de encerramento, em outubro, mas a data veio 
posteriormente a ser alterada para o dia 17 de julho (um 
sábado), a pedido da organização das 8 Horas de Suzuka 
e do promotor do campeonato, o Eurosport Events.

A este propósito, o presidente do Motor Clube 
do Estoril, António Lima, declarou que “depois do 
sucesso da prova em 2020, o Motor Clube do Estoril 
estava a planear um grande evento para o final de 
campeonato em outubro. No entanto, a pandemia 

a nível global já nos ensinou que temos de estar 
preparados para tudo e temos que nos adaptar a 
todo o momento. A pedido do Eurosport Events e 
da FIM, alterámos a data das 12 Horas do Estoril para 
17 de julho, a data originalmente prevista para as 
8 Horas de Suzuka. Tendo em conta que a situação 
pandémica em Portugal é neste momento estável 
e controlada e acreditamos que assim continuará, 
estamos já a organizar um grande evento no Estoril, 
onde esperamos poder ter a presença de público 
a acolher toda a caravana do campeonato, desde 
pilotos a equipas e todos os convidados.”

O Estoril irá assim receber a segunda ronda de 
uma temporada do EWC que vai começar já algo 
atrasada, por força da pandemia, com as 24 Horas 
de Le Mans a 12 e 13 de junho, e terminará a 7 de 
novembro com as 8 Horas de Suzuka.
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O Mundial de Resistência estará de volta a Portugal em julho, pela 
primeira vez em dois anos consecutivos.
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Calendários de Supermoto e Trial

André Pires estreou-se em MotoE  

Com o avançar do desconfinamento a nível nacional, são também alguns os campeonatos sob a 
égide da FMP que começam a encontrar condições para regressar às pistas ou aos trilhos. O Supermoto 
e o Trial são dois desses mesmos campeonatos, que têm já calendários definidos para a época de 2021.

Cinco são as paragens agendadas para cada uma das disciplinas, sendo que o Supermoto será o 
primeiro a receber ordem de partida, já a 29 e 30 de maio em Portalegre.

A descobrir um mundo totalmente novo, 
André Pires tornou-se no primeiro português 
a competir e pontuar na Taça do Mundo 
MotoE, ao terminar a ronda de abertua da 
competição, integrada no programa do 
G.P. de Espanha de MotoGP, em Jerez de la 
Frontera. Aos comandos da Energica com 
as cores da Avintia Esponsorama, André 
Pires fechou as oito voltas da corrida na 12ª 

posição, somando preciosos quatro pontos 
para o campeonato, ele que arrancou no 17ª 
posto da grelha de partida.

“Estou muito contente por ter terminado 
a corrida”, diria no final o piloto português. É 
o meu primeiro GP e, sem dúvida, que fiquei 
muito feliz. Estava muito nervoso no arranque 
e durante a prova e só pensava em terminar, 

o que consegui fazer depois de optar por uma 
toada mais segura. Vi que muitos pilotos caíram 
e, mesmo sentindo que estava mais rápido perto 
do final, optei por garantir uma margem de 
segurança e terminar. Estou feliz por isso, por 
ter terminado e conseguido os meus primeiros 
pontos. Agora vamos trabalhar ao máximo 
para preparar a próxima corrida em Le Mans. 
Obrigado a todos os portugueses pelo apoio.”  

29/30 de maio Portalegre
13 de junho a designar 
11 de julho a designar
10 de outubro Chaves
7 de novembro V.N. de Santo André

NACIONAL DE SUPERMOTO

10 de junho Matosinhos
11 de julho Gondomar
17/18 de julho Vila de Fontes
14 de novembro Amarante
5 de dezembro Cinfães

NACIONAL DE TRIAL
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Mini Velocidade tem calendário
Com a abertura gradual da possibilidade do 

desporto júnior regressar à atividade, também os pilotos 
da Mini Velocidade voltam a ter um calendário para 
marcar o regresso às pistas. 2020 foi um 'ano em branco', 
mas 2021 promete ser bastante animado e o calendário 
conta com sete datas, sendo que a derradeira está ainda 
por definir quanto a data e local da sua realização. Os 
miúdos estão de volta às pistas...voltam a ser felizes!

A Yamaha Motor Portugal, em parceria com a Federação de Motociclismo 
de Portugal, volta a organizar em 2021 a competição monomarca destinada 
aos seus pilotos de SSV inscritos no Campeonato Nacional (CNTT). 
Depois de uma edição de 2020 ajustada face aos condicionalismos da 
pandemia, esta nova época regressa com o figurino habitual: um calendário de 
cinco provas e duas classes de competição.

A Taça Yamaha YXZ1000R inicia-se na segunda prova do calendário do 
CNTT, em Loulé na Baja do Algarve, a 28 de maio. Esta competição inclui 
ainda as provas de Góis, Ferraria e Reguengos, terminando a 17 de outubro 
em Torres Vedras.

Para além do pack de inscrição e dos descontos na aquisição de produtos, 
os inscritos têm ainda a oportunidade de receber um vale de peças por cada 
prova deste calendário em que participe.

As classes são a Open, destinada a veículos Yamaha e sem restrições 
adicionais às impostas pela FMP, enquanto a classe Stock regressa 
e permite a participação de todos os veículos que cumpram com o 
regulamento técnico definido para esta classe.

Taça Yamaha YZX1000R 2021

Como começa a tornar-se 
tradição, a prova de resistência 
“3 Horas do Estoril” voltou 
a servir de aperitivo para a 
temporada de Velocidade 
nacional, com alguns pilotos e 
equipas a aproveitarem para 
fazer o gosto ao dedo e treinar, 
após a longa paragem invernal 
que, este ano, foi novamente 
bastante longa devido às 
contingências da pandemia.

A prova, inicialmente 
marcada para 3 de abril, 
acabou por realizar-se uma 
semana depois e, para não 
fugir ao que sucedeu já 
algumas vezes nos últimos 
anos, a chuva resolveu 
juntar-se à festa. 

Presentes estavam apenas 
uma dúzia de equipas, com 
os treinos a decorrerem em 
condições mistas em termos 
de piso, mas com a partida 
para as três horas de corrida a 
efetuar-se já debaixo de chuva, 

com uma naked, a Aprilia 
Tuono de Paulo Vicente e 
Duarte Amaral, a sair da pole 
position, vindo a abandonar 
por queda quando lideravam.

No final das 81 voltas que 
durou a corrida, o triunfo 
coube ao trio composto 
por André Gonçalves, Filipe 
Brites e Pedro Vinagre, 
acompanhados no pódio da 
geral pelas dupla Mário Alves/
Nuno Nogueira e R. Gomez/J. 
Garcia. 

3 Horas do Estoril 
abrem época

19 de junho Palmela (treinos)
20 de junho Kartódromo de Palmela
31 de julho Kartódromo do Bombarral (treinos)
1 de agosto Kartódromo do Bombarral
5 de setembro Kartódromo de Évora
19 de setembro Kartódromo de Santo André
* Mais uma ronda com data e local por designar

CALENDÁRIO MINI VELOCIDADE



Sem chuva, mas também sem público, foi assim que começou a edição 
2021 do FIM CEV Repsol, competição que pela quarta vez consecutiva na 
sua história tem como cenário de arranque de ano o Circuito do Estoril. 
Quase centena e meia de pilotos encheram de vida o 'paddock' do traçado 
junto a Cascais, divididos pelas quatro distintas categorias em pista, pois 
também a ‘Cuna de Campeones’ esteve novamente no Estoril, juntando-se 
assim à European Talent Cup, Campeonato da Europa de Moto2 e 
Campeonato do Mundo Júnior de Moto3.

Entraram em ação neste fim de semana cinco pilotos portugueses: Kiko 
Maria alinhou em Superstock 600 - classe que integra o pelotão das Moto2 
–, no regresso às pistas após 15 meses de ausência para recuperação de 
uma grave lesão. Gonçalo Ribeiro esteve no lote dos pilotos da European 
Talent Cup e assegurou também a qualificação para ambas as corridas 
ao ser o 16º no grupo A deste competitivo campeonato, que trouxe 49 
pilotos até ao Circuito do Estoril. Na Cuna dos Campeones foram três os 
pilotos lusos, todos eles ainda muito jovens, Vasco Fonseca, Pedro Matos e 
Gonçalo Capote.

Com estatuto mundial, a classe Moto3 Júnior é, por isso, território das 
equipas que habitualmente vemos no Campeonato do Mundo de Moto3, 
sendo esta a categoria de 'graduação' para aqueles que querem entrar 
no restrito lote dos que chegam ao mundial. Com 35 pilotos em pista, 
esta classe contou apenas com uma corrida, com a vitória a sorrir a Daniel 
Holgado, sendo acompanhado ao pódio por David Salvador e David 
Alonso, respetivamente dois jovens pilotos espanhóis e um colombiano.

No Europeu de Moto2, o jovem espanhol de 16 anos, Fermín Aldeguer, 
deu sequência ao triunfo nas STK600 no ano anterior, ganhando ambas 
as corridas da classe neste fim de semana, sempre secundado pelo seu 
compatriota e companheiro de equipa na Boscoscuro, Alonso López. O 
malaio Adam Norrodin, ex ‘mundialista’ ocupou o lugar mais baixo do 
pódio na primeira corrida, com o alemão Lukas Tulovic a fazer o mesmo 
na segunda corrida. Quanto a Kiko Maria, conseguiu a qualificação para 
a corrida, mas acabou por abandonar na primeira manga, sentindo que 

não estava em condições físicas de prosseguir, não participando já na 2ª 
corrida.

Entre as aguerridas hostes da European Talent Cup, Gonçalo Ribeiro 
conseguiu a qualificação e foi, respetivamente, 28º e 26º colocado nas duas 
corridas deste campeonato.

Já na Cuna de Campeones, na primeira corrida, disputada no sábado, 
Vasco Fonseca foi 6º colocado e Pedro Matos foi o 13º, com Gonçalo 
Capote a não terminar devido a uma queda já na derradeira volta. No dia 
seguinte todos eles melhoraram, com Vasco Fonseca a falhar o pódio por 
pouco, terminando no 4º lugar, com Pedro Matos na 6ª posição e Gonçalo 
Capote no 19º lugar.

O FIM CEV regressa a Portugal a 3 e 4 de julho, para a sua quarta ronda 
da época, que irá visitar o Autódromo Internacional do Algarve.
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FIM CEV arrancou no Estoril
A verdadeira antecâmara do Mundial de Velocidade que é o FIM CEV Repsol regressou 
ao Estoril para abrir a temporada de 2021.
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Com apenas cinco meses de intervalo 
entre as duas edições do G.P de 
Portugal realizadas no Autódromo 
do Algarve, o resultado de Miguel 
Oliveira não podia ser mais díspar, 
num começo de época difícil para o 
português.

UM COMEÇO DIFÍCIL
G.P. de Portugal
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EM NOVEMBRO passado o público português, 
ainda que sem poder estar presente no circuito, 
viveu um dos momentos mais gloriosos da his-
tória do motociclismo nacional, com o Grande 
Prémio de Portugal a regressar ao Campeonato do 
Mundo de Velocidade e visitando pela primeira vez 
o Autódromo Internacional do Algarve, para assistir-
mos a um domínio avassalador de Miguel Oliveira, 
liderando com autoridade desde o início ao fim, 
após ter somado a pole position e volta mais rápida, 
assegurando a sua segunda vitória em MotoGP.

Para 2021, o traçado algarvio voltou a marcar 
presença no calendário da disciplina máxima do 
motociclismo, agora ocupando a posição de terceira 
prova do ano, marcando o início da temporada 
europeia após as duas jornadas no Qatar.

Mas este ano, as novas opções da Michelin em 
termos de compostos disponíveis para as equipas, 

que tinham causado problemas a algumas motos 
na época passada, têm prejudicado bastante a 
KTM, com o construtor austríaco a ver retirado 
do leque disponível o pneu dianteiro que melhor 
funcionava com a sua RC16. As dificuldades ficaram 
bem patentes nas duas primeiras rondas, com as 
KTM a debaterem-se e Miguel Oliveira a não ir além 
de um 13º e um 15º postos nas corridas do Qatar.

Em Portugal, numa prova que teve a expeta-
tiva adicional de se assistir ao regresso de Marc 
Márquez ao campeonato, após uma temporada de 
ausência por lesão. Miguel Oliveira era dado como 
natural favorito, após o domínio evidenciado em 
2020. Mas, apesar de ter passado diretamente à 
sessão de qualificação Q2, saiu de 10º lugar e cedo 
sofreu dos mesmos problemas com os pneus, vindo 
mesmo a sofrer uma queda ainda na fase inicial da 

corrida. Haveria de voltar à pista e terminar no 16º 
lugar, uma posição já fora dos pontos.

Na frente, Fabio Quartararo somava a sua 
segunda vitória consecutiva, na frente de Pecco 
Bagnaia, que encetava uma grande recuperação 
desde o 11º posto da grelha, e Joan Mir, o campeão 
do Mundo que chegava pela primeira vez ao pódio 
este ano. Marc Márquez, a competir pela primeira 
vez após nove meses de inação, somou um pro-
missor 7º posto final.

Nas restantes corridas, vitória para Raul Fernandez 
em Moto2 e do novo fenómeno Pedro Acosta em 
Moto3, ao cabo de mais uma emocionante esca-
ramuça como tem sido habitual nesta categoria.

Agora, ainda temos muito campeonato pela 
frente e, para Miguel Oliveira, é altura de sacudir 
a poeira e seguir em frente. Contará sempre com 
o nosso apoio, nos bons e nos maus momentos!

Texto: Moto Portugal Fotos: Marcas

Em cima: Miguel Oliveira entre Takaaki Nakagami e Enea Bastianini. Em baixo: Pecco Bagnaia na frente do regressado Marc Márquez e Miguel Oliveira levando atrás de si o seu 
ídolo de criança, Valentino Rossi
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Num começo de temporada que, face à conjunta atual, se antevia difícil, o facto é que, logo 
na segunda ronda, foi batido o novo recorde de participação no Campeonato Nacional de 
Enduro – CFL 2021.

ARRANQUE DE SUCESSO

Nacional de Enduro
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ERA COM GRANDE apreensão que a época 
desportiva de 2021 era preparada. Com efeito, o 
calendário do 31º Campeonato Nacional de Enduro 
- CFL saía do formato utilizado até 2020, começando 
mais tarde e após o novo Campeonato de Sprint 
Enduro estar maioritariamente concluído. 

Com seis eventos agendados, sendo quatro 
eventos com um dia de duração e duas provas 
de dois dias, o Campeonato Nacional 2021 come-
çava em abril com a ronda de Vila Nova de Santo 
André, seguindo-se Góis em maio, Águeda em 
junho e Régua em setembro, acabando no mês 
de novembro com as jornadas agendadas para 
Cabeceiras de Basto e Fafe. Era a previsão de uma 
época com um excelente lote de provas nacionais, 
uma etapa do Mundial em Marco de Canavezes e 
com muitas incógnitas devido à pandemia que 
tardava em nos largar. 

Mas o facto foi que, neste momento, decorridas 
já duas provas, todas as expetativas e recordes 
foram batidos. O número de participantes cresceu 
exponencialmente, obrigando mesmo a que as 
inscrições fossem encerradas antes dos prazos 
agendados, sendo que o grau organizacional está 
num nível superior até ao momento. 

Outro ponto de interesse que, devido também 
à pandemia, esteve parado, mas que começará já 
no próximo Sprint Enduro em Castelo Branco, serão 
os Campeonatos Nacionais de Mini Enduro e os 
Troféus Nacionais das cinco Classes das Clássicas 
e a Promo-Senhoras, que continuam a ser uma 
aposta ganha e prometedora. 

Santo André e o seu clube Motorsport volta-
ram a abrir as hostilidades do Campeonato Nacional 
de Enduro – CFL 2021 - e que fim de semana de 

Na foto de abertura, Diogo Ventura (Elite 1). Nesta página: Rui Gonçalves (Elite 2), Diogo Parente (Open 2), Gonçalo 
Sobrosa (Open 1) e Manuel Moura (Veteranos)

Texto: Pedro Mariano Fotos: Pedro Meira
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Em cima, um visitante ilustre em Góis, Christophe 
Nambotin. Em baixo, Joana Gonçalves

prova tivemos!! O 4° Enduro de Vila Nova Santo 
André foi, na nossa opinião, o melhor entre as 
quatro edições organizadas até à data. 

Composto por um percurso de 57 km, foi maiori-
tariamente delineado em "single tracks" conjugados 
com alguns estradões, sendo completado por três 
especiais 100% de areia (CT, ET e EX), todas elas no 
mesmo local da edição de 2020. Até a meteorolo-
gia ajudou nesta edição, brindando-nos com um 
dia solarengo e com algum vento à mistura, que 
acompanhou a caravana de 233 motos colocadas 
em parque fechado. Como novidade, foi ainda 
criada uma zona de abastecimento complementar 
no início do CH3 para colmatar as necessidades 
das motos a 2 Tempos, devido à quilometragem 

total da prova ter ultrapassado a meia centena de 
quilómetros.

As verificações administrativas foram efetuadas 
na Biblioteca Municipal e as técnicas e parque 
fechado junto ao Parque da Mercado, similar ao 
ano transato, em saibre e com todas as condições 
logísticas para abastecer a caravana nacional. De 
salientar o dispositivo COVID criado, a reforçada 
segurança do paddock devido às imposições da 
DGS – ninguém entrava no recinto sem um teste 
com resultado negativo - e a disposição das estrutu-
ras de assistência com as devidas distâncias físicas 
entre estas. Todas as verificações foram efetuadas 
dentro de um horário estabelecido, funcionando em 
pleno tanto na parte técnica como das imposições 
impostas pela DGS.

Estiveram presentes um total de 233 motos, 
tendo acabado a prova 200. Resumindo, foi uma 
excelente jornada de Enduro, com disputas até 
ao final e onde o clube demonstrou uma enorme 
vontade de fazer bem. Mais uma vez, Santo André 
distingue-se pela estrutura humana e pelo tipo de 
piso do percurso e especiais (arenoso), que será 
caso único no nosso Nacional.

Do litoral alentejano viajámos até às conheci-
das margens do Ceira onde nos esperava o Góis 
Moto Clube para a sua 16ª edição do Enduro 
de Góis, com quase tudo o que há de melhor 
naquela região. Efetivamente, estivemos na pre-
sença de um excelente fim de semana de corridas, 
onde até a meteorologia ajudou, batendo-se um 

Nacional de Enduro



Em cima: Ricardo Damil (Open 2). Em baixo, da esquerda para a direita: Vítor Queirós (Verdes), Paulo Miranda (Super Veteranos) e Rúben Bandeira (Promoção)

recorde de participações que durava desde os anos 
90: nada menos que 301 participantes.   

Todas as especiais eram de muito bom nível, 
técnicas, com bom tempo cronometrado e já an-
teriormente experimentadas, salientando-se a EX 
que era novamente 100% natural.   

Preparou-se ainda uma ZA (Zona de 
Abastecimento) no final do CH1 para os que ne-
cessitassem de gasolina extra (não era autorizada 
qualquer assistência).

As verificações administrativas foram efetuadas 
na sede do Góis Moto Clube, tendo as técnicas, 
paddock e parque fechado sido transferidas para 
junto do recinto do Campo de Futebol, no intuito 
de termos mais espaço e condições para a larga 
caravana inscrita nesta prova. Estiveram presentes 

um total de 301 motos, tendo acabado a prova 277. 
Em relação às condições sanitárias exigidas 

pela DGS e Delegado de Saúde, o clube acabou 
por decidir não fazer o teste Covid, adotando outro 
paddock e parque fechado no sentido de dar melho-
res condições de segurança para toda a caravana.

Em suma, tratou-se de uma excelente jornada 
de Enduro, com disputas até ao final e onde o clube 
demonstrou uma muito boa capacidade organi-
zativa. Felizmente, as condições meteorológicas 
estiveram connosco, o que veio ajudar não só a 
organização como também alegrar toda a caravana 
nesta segunda jornada do Campeonato Nacional 
de Enduro CFL 2021.

A terceira ronda do CNE 2021 está marcada 
para Águeda, onde o ACTIB terá a árdua tarefa de 

manter o nível organizativo a que assistimos até 
aqui, esperando-se que a adesão de participantes 
se mantenha bem acima das duas centenas de 
inscritos.

Resta-me agradecer aos elementos 
da Comissão, Clubes Organizadores e 
Patrocinadores que nos acompanham du-
rante mais uma época, as empresas CFL – Off 
Road; Maxxis; Create e Motul Lubrificantes; 
Polisport; Irmãos Sousa Lda/Clínica Saúde; Jetmar 
– Husqvarna, KTM, GasGas; 4MX/Technomousse; 
Kenny; SP-Graphics; CrossPro, Salgados Motos e 
MotoWash.

A todos, o nosso muito obrigado.
Viva o Enduro!
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12 MOTO

A ronda de abertura do Campeonato Nacional de Motocross – Jogos Santa Casa foi 
condicionada pelo mau tempo.

O ‘PONTAPÉ de saída’ para a edição 2021 
do Campeonato Nacional de Motocross – Jogos 
Santa Casa foi dado na pista de Alqueidão, com a 
presença de cerca de 120 pilotos, divididos entre o 
pelotão dos Campeonatos Nacionais (ainda sem a 
presença das classes juvenis) e os participantes na 
jornada pontuável para o Campeonato Regional 
MX Ribatejo.

Ainda sem autorização das autoridades para 
a presença de público – mas com a prova a ter 
novamente a transmissão direta em ‘streaming’ 
no canal oficial de YouTube da Federação de 
Motociclismo de Portugal -, a abertura da tempo-
rada de Motocross não se realizou no ambiente de 
festa que se poderia ter vivido, tanto mais que a 
chuva e o mau tempo também condicionaram a 
prova, transformando a pista num mar de lama. 
A intempérie forçou igualmente à alteração do 
desenho original da pista e obrigou ao encurtar 
da duração de cada uma das mangas, que em 
muitos casos se transformaram quase em ‘lutas 
pela sobrevivência’.

As corridas das classes principais – a manga 
MX1/MX2 e a manga Elite – tiveram como grande 
dominador o marroquino Saad Soulimani 

LUTAS NA LAMA

Nacional de Motocross
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Texto: Moto Portugal Fotos: Luís Duarte

(Yamaha), em ambas as ocasiões a bater Paulo 
Alberto, a alinhar também com Yamaha da classe 
MX1, mas tratando-se de uma YZ250 a dois tem-
pos. 

Ruben Ferreira (Yamaha) foi o 3º colocado 
nesta manga que juntou as MX1 e MX2, sendo 
o vencedor em MX2. Na manga Elite, Soulimani 
voltou a dominar com autoridade, uma vez com 
Paulo Alberto em 2º lugar e com a 3ª posição (e me-
lhor MX2) a ser arrecadada por Luís Outeiro (TM).  

Na manga destinada aos pilotos da classe 
MX2 Júnior, Afonso Gomes (Yamaha) foi o grande 
vencedor, numa corrida em que apenas o 2º clas-
sificado, Alex Almeida (KTM) ficou na mesma 
volta do vencedor. O lugar mais baixo do pódio 
foi ocupado por Rúben Ribeiro (Yamaha).

No que respeita à prova inaugural do Regional 
MX Ribatejo, integrada no programa desta jornada 
realizada no dia 25 de abril, a vitória nos Juniores 
foi para Salvador Alves, acompanhado ao pódio 
por Salvador Sampaio e Miguel Seabra. Sérgio 
Pita ganhou em MX2, seguido por Luís Carreira 
(vendedor do Troféu Airoh) e Gonçalo Santos. Nas 
MX1, foi André Marques que venceu, batendo 
Ricardo Carvalho e Alexandre Cardoso.

Saad Soulimani (em cima), o piloto marroquino que veio dominar o arranque do Motocross luso. Em baixo, Afonso 
Gomes, vencedor em MX2 Júnior

Calendários 
provisórios 
MX juvenil

CAMPEONATO NACIONAL MX50
6 de junho Pontes (Setúbal)
20 de junho Carvoeira (Torres Vedras)
12 de setembro Ponte de Sor
7 de novembro Aveiras
Data a anunciar Lustosa /Lousada II
Data a anunciar Vila Boa de Quires

CAMPEONATO NACIONAL MX65
6 de junho Pontes (Setúbal)
20 de junho Carvoeira (Torres Vedras)
19 de setembro Águeda
17 de outubro Granho
Data a anunciar Vila Boa de Quires

CAMPEONATO NACIONAL MX85
4 de julho Moçarria
12 de setembro Ponte de Sor
3 de outubro Alqueidão
17 de outubro Granho
Data a anunciar Lustosa /Lousada II

*As provas com data a anunciar serão sem-
pre disputadas após o mês de agosto.

Entretanto, foram revelados já os ca-
lendários das competições de Motocross 
destinadas aos mais novos, até aqui im-
pedidos de correr devido às restrições 
impostas pela pandemia. 

Com a presença de público ainda por 
confirmar e tendo em conta que se trata 
ainda de um agendamento provisório, 
os calendários ficam, para já, assim es-
tabelecidos:



Resultados Desportivos Abril
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Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
2ª prova – G.P.  de Doha / Losail

15º  Miguel Oliveira (KTM)

4ª prova – G.P.  de Portugal / Portimão
16º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato de Espanha ESBK
1ª prova – Jerez

2º/2º  (SBK) Ivo Lopes (BMW)
14º/12º  (SBK) André Pires (Yamaha)
-/5º  (Supersport) Pedro Nuno (Yamaha)
20º/-  (SBK Jr.) Tomás Alonso (Kawasaki)
29º/21º  (SBK Jr.) Pedro Fragoso (Yamaha)
34º/33º  (SBK Jr.) Isaac Rosa (Kawasaki)
-/30º  (SBK Jr.) Rodrigo Valente (Yamaha)
-/34º  (SBK Jr.) Guilherme Gomes (Yamaha)
15º/10º  (Moto4) Afonso Almeida (Beon)

FIM CEV
1ª prova - Estoril

28º/26º  (E.T. Cup) Gonçalo Ribeiro (Honda)
6º/4º  (C. Campeones) Vasco Fonseca (MIR)
13º/6º  (C. Campeones) Pedro Matos (MIR)
-/19º  (C. Campeones) Gonçalo Capote (MIR)

Campeonato Nacional de Enduro - CFL
1ª prova – V.N. de Santo André

ELITE ABSOLUTO
1º  Diogo Ventura (Beta) E1
2º  Rui Gonçalves (Sherco) E2
3º  Luís Oliveira (KTM) E2
4º  Gonçalo Reis (GasGas) E1
5º  Renato Silva (Beta) E2
6º  Manuel Teixeira (Husqvarna) E1
7º  Nuno Gonçalves (Husqvarna) E2
8º  Ricardo Wilson (Beta) E1
9º  Paulo Felícia (AJP) E2
10º  Sebastian Bühler (Husqvarna) E2

OPEN
1º  Gonçalo Sobrosa (Beta) Open1
2º  Ricardo Damil (Husqvarna) Open2
3º  Diogo Parente (Husqvarna) Open2
4º  Martim Ventura (Yamaha) Open1
5º  João Moura (Sherco) Open2
6º  João Hortega (Beta) Open2
7º  Gonçalo Salgado (KTM) Open1
8º  Rui Fernandes (Sherco) Open2
9º  Marco Correia (Sherco) Open1

10º  Fernando Sousa Jr. (KTM) Open2
11º  Luís Silva (TM) Open2
12º  Rodrigo Luz (Yamaha) Open1

VERDES
1º  Vítor Queirós (Husqvarna) V1
2º  Luís Cardoso (Beta) V2
3º  Bernardo Vots (Beta) V1
4º  Gonçalo Jesus (Beta) V1
5º  Francisco Salgado (GasGas) V1
6º  Diogo Nogueira (Beta) V2
7º  Gonçalo Amaral (Honda) V1
8º  Luís Rocha (Husqvarna) V1
9º  Micael Simão (GasGas) V2
10º  João Rafael (GasGas) V2
11º  Pedro Pereira (Yamaha) V1
12º  João Carvalho (Husqvarna) V1
13º  André Reis (KTM) V1
14º  Tiago Rodrigues (Beta) V2
15º  Miguel Moura (Yamaha) V1
16º  Pedro Durães (KTM) V3

VETERANOS
1º  Manuel Moura (Yamaha)
2º  Nuno Rocha (TM)
3º  Pedro B. Prata (Honda)
4º  Pedro Rafael (KTM)
5º  Hugo Conceição (KTM)
6º  Paulo Barros (Beta)
7º  João Moreira (GasGas)
8º  Tony Carvalho (Beta)
9º  Enrique Pacheco (GasGas)
10º  Carlos Ferreira (Husqvarna)
11º  Rosalino Pires (Suzuki)
12º  Óscar Araújo (Beta)
13º  Nelson Reis (Husqvarna)
14º  Pedro Santos (Sherco)

SUPER VETERANOS
1º  Paulo Miranda (Husqvarna)
2º  António Carmo (TM)
3º  Nuno Gonçalves (Husqvarna)
4º  Paulo Amado (Husqvarna)
5º  António Gudiño (Beta)
6º  Alberto Oliveira (Beta)
7º  Juan Caballero (Husqvarna)
8º  Fernando Sousa (KTM)
9º  Francisco Santos (GasGas)
10º  Mário Simões (Beta)
11º  Peter Lackner (KTM)
12º  Diogo Moura (Husqvarna)

YOUTH CUP
1º  Bernardo Vots (Beta) 
2º  Gonçalo Jesus (Beta) 
3º  André Reis (KTM)
4º  Miguel Moura (Yamaha)
5º  Pedro Azevedo (Fantic)
6º  Afonso Figueiredo (KTM)

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

PROMOÇÃO
1º  João Rato (Yamaha)
2º  José Ferreira (Yamaha)
3º  Gonçalo Branquinho (Yamaha)
4º  Rúben Bandeira (GasGas)
5º  Gonçalo Gomes (Yamaha)
6º  Leandro Marques (Sherco)
7º  Filipe Salgado (KTM)
8º  José T. Ferreira (Husqvarna)
9º  Nelson Cabeça (Yamaha)
10º  Ricardo Mendes (Honda)
11º  Sílvio Gonçalves (KTM)
12º  Hugo Matos (Husqvarna)
13º  Gonçalo Duarte (Gas Gas)
14º  Afonso Froufe (Husqvarna)
15º  Fábio Belo (KTM)

Camp. Nac. de Motocross – Jogos Santa Casa
1ª prova – Alqueidão

MX1
1º  Saad Soulimani (Yamaha)
2º  Paulo Alberto (Yamaha)
3º  Marco Silva (Husqvarna)
4º  Pedro Costa (Yamaha)
5º  Francisco Salgado (Honda)
6º  Fábio Varela (Honda)
7º  Luís Oliveira (KTM)
8º  Tomás Salgado (Yamaha)
9º  João Fresco (Yamaha)
10º  André Sérgio (Yamaha)

MX2
1º  Rúben Ferreira (Yamaha)
2º  Joseph Parch (Yamaha)
3º  Henrique Benevides (Yamaha)
4º  Abel Carreiro (KTM)
5º  Nuno Santinho (KTM)
6º  Valdemar Lucas (KTM)
7º  Rúben Resende (Yamaha)
8º  João Silva (Honda)
9º  Ivo Ferreira (Yamaha)
10º  Luís Outeiro (TM)

MX2 JÚNIOR
1º  Afonso Gomes (Yamaha)
2º  Alex Almeida (KTM)
3º  Rúben Ribeiro (Yamaha)
4º  Francisco Salgueiro (Yamaha)
5º  Martim Espinho (Husqvarna)
6º  Bernardo Passanha (Yamaha)
7º  Kevin Mendes (Yamaha)
8º  Cláudio Fernandes (Yamaha)
9º  João Macedo (KTM)
10º  Diogo Salema (KTM)
11º  Vasco Severino (Yamaha)
12º  Fábio Costa (GasGas)

ELITE
1º  Saad Soulimani (Yamaha) MX1
2º  Paulo Alberto (Yamaha) MX1
3º  Luís Outeiro (TM) MX2 
4º  Rúben Ferreira (Yamaha) MX2
5º  Abel Carreiro (KTM) MX2
6º  Fábio Costa (GasGas) JUN
7º  Pedro Costa (Yamaha) MX1
8º  Marco Silva (Husqvarna) MX1
9º  Afonso Gomes (Yamaha) JUN
10º  Francisco Salgado (Honda) MX1
11º  Kevin Mendes (Yamaha) JUN
12º  Nuno Santinho (KTM) MX2
13º  João Silva (Honda) MX2
14º  Valdemar Lucas (KTM) MX2
15º  Bernardo Passanha (Yamaha) JUN
16º  Luís Oliveira (KTM) MX1
17º  Francisco Salgueiro (Yamaha) JUN
18º  Ivo Ferreira (Yamaha) MX2
19º  Rúben Ribeiro (Yamaha) JUN
20º  João Macedo (KTM) JUN



OFERTA EXCLUSIVA ONLINE

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

Desconto em todas as portagens excepto ponte Vasco da Gama

A VIA VERDE ANDA
CONSIGO DE MOTO

30%
DESCONTO
NAS PORTAGENS
EXCETO NA PONTE VASCO DA GAMA

ADIRA JÁ E TENHA



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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