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Catalunha: Miguel vence 
e André Pires pontua

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Esta é a 300ª edição da Moto 
Portugal, órgão oficial da 
Federação de Motociclismo de 
Portugal. Felicito e agradeço 
a todos os seus colaboradores 
neste longo percurso e desejo 
que continue por muitos anos.
Junho foi o mês em que os nossos 
jovens pilotos de Motocross 
puderam regressar à competição 
após mais de um ano de 
paragem “forçada” pela Covid-19. 
Desejamos que agora recuperem 
o tempo perdido e que possam 
dedicar-se sem mais interregnos 
ao seu desporto favorito. Miguel 
Oliveira venceu mais um MotoGP, 
na Catalunha, prosseguindo a sua 
excecional carreira.
O Mundial de Enduro visitou 
Marco de Canaveses e, tal como 
sucedeu na jornada dupla de 
2020, o Motor Clube do Marco 
organizou uma boa prova, 
elogiada por todos os que nos 
visitaram.
O Lés-a-Lés voltou a realizar-se 
no mês de junho, e esta sua 23ª 
edição teve como principais 
cidades Chaves, São Pedro do Sul, 
Abrantes e Faro. A comissão de 
mototurismo da FMP prometeu 
para este Lés-a-Lés “muito 
mais que a N2”, e cumpriu! 
Efetivamente, foi proporcionado 
aos cerca de 2500 participantes 
desfrutarem do prazer de 
conduzir não apenas na mítica 
estrada “Nacional 2” mas também 
em muitas outras estradas 
e caminhos à sua volta, com 
idênticos motivos de interesse e 
normalmente menos visitados.

Depois do grande segundo lugar em Mugello, 
ainda no mês de maio, Miguel Oliveira aproveitou 
da melhor maneira as modificações operadas na 
sua KTM RC16, que lhe permitiram cumprir uma 
série de grandes resultados durante o mês de junho, 
começando logo com uma fantástica vitória no G.P. 
da Catalunha, a que seguiu novo segundo lugar no 
G.P. da Alemanha em Sachsenring, perfazendo três 
pódios consecutivos. Já no final de junho, antes da 
interrupção de verão do campeonato, realizou-se 
o G.P. dos Países Baixos em Assen, com o piloto 
português a sentir algumas dificuldades que, 
mesmo assim, se saldaram por um grande 5º posto, 
encontrando-se agora no 7º lugar do campeonato, 
a 10 pontos do 6ºo, Maverick Viñales, e a 71 do líder 
Fabio Quartararo.

No que respeita à Taça do Mundo MotoE, André 
Pires voltou a estar aos comandos da sua Energica 
Corsa e pontuou na Catalunha com uma 13ª posição. 
Para o piloto de Vila Pouca de Aguiar, este foi um 
“fim‑de‑semana exigente, como têm sido todos, mas 
consegui novamente pontuar e isso é positivo. Queria 

poder fazer mais porque sinto que o posso fazer, 
mas sem rodar com a moto é impossível. A equipa 
tem sido incansável para me ajudar e conseguimos 
encontrar algumas modificações que me ajudaram a 
sentir‑me mais confortável com a moto, mas acho que 
importante mesmo foi iniciar a corrida depois da vitória 
do Miguel...foi uma motivação extra.”
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Prossegue a sequência de grandes resultados para Miguel 
Oliveira em MotoGP. André Pires pontua em MotoE.
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‘Fechado’ por mais de 12 meses no que 
aos mais jovens diz respeito, o motocross 
juvenil voltou assim a trazer alegria, animação, 
competição e cor para as pistas, desta feita ao 
complexo do FMX Spirit em Pontes, perto de 
Setúbal, o cenário perfeito para o arranque de 
ano desportivo nas 50 e 65 cc.

Com vitórias em ambas as mangas Isaac Santos 
foi o primeiro classificado nas 50 cc, batendo em 
ambos os momentos Francisco Martins. Nas 65 
cc os pilotos da El Toro Racing School ditaram 
a sua lei, com Duarte Pinto a subir ao degrau 
mais alto do pódio na frente de Bernardo Pinto. 
Duarte venceu a primeira corrida e foi segundo na 
derradeira, cabendo a Bernardo a terceira posição 
na manga inaugural, ele que venceu a corrida de 
encerramento. Miguel Caridade foi terceiro com 

um quarto e um terceiro lugares. Guilherme Gomes 
foi um dos azarados da segunda manga, quando 
sofreu uma queda que o forçou a abandonar. Tinha 
sido segundo na corrida inaugural e era um dos 
candidatos a vencer.

A prova foi igualmente elegível para o MX 
Ribatejo, onde venceram Nelson Agostinho nas 50 
Livres, Vasco Pita nas 50 cc Clássicas e Bruna Antunes 
nas Senhoras. No Troféu FMX Spirit foi André Sérgio 
quem venceu.

Está definitivamente selado o calendário 2021 para o 
Campeonato Nacional de Trial, com cinco provas na sua 
agenda. O arranque será dado na Vila de Fontes já no mês 
de julho, seguindo-se depois Barcelos, Paços de Ferreira, 
Amarante e Cinfães, com esta ronda de encerramento 
marcada para dezembro. Está igualmente prevista uma prova 
de Trial Urbano para a Madeira no mês de outubro.

Na terceira ronda do ESBK, 
o Campeonato Espanhol de 
Velocidade, vários foram os 
pilotos lusos que marcaram 
presença no traçado de 
Motorland Aragón. Num fim de 
semana marcado por condições 
difíceis, com o asfalto molhado a 
alternar com o piso seco ao longo 
dos dois dias de competição.

Ivo Lopes voltou a estar em 
plano de evidência e, depois 
de ter conseguido a segunda 
posição no final da primeira 

corrida, conseguiu a tão desejada 
vitória na corrida de domingo. Foi 
a primeira vitória de Ivo Lopes no 
ESBK, depois de quatro segundos 
lugares, assumindo a liderança 
destacado com 33 pontos de 
vantagem para o segundo 
classificado.

A solo na defesa das cores 
portuguesas na competitiva 
classe Supersport Pedro Nuno foi 
o quinto na primeira corrida para 
no dia seguinte ser o sexto na 
bandeira de xadrez. 

O pelotão mais representativo 
foi aquele que atacou a classe 
SBK Junior, as Supersport 300 
no campeonato do país vizinho. 
Tomás Alonso, Guilherme Gomes, 
Rodrigo Valente e Isaac Rosa eram 
já nomes conhecidos do pelotão, 
aos quais se juntou Afonso 
Almeida, em estreia no ESBK e em 
corridas ‘fora de portas’.

No sábado Tomás Alonso 
foi o 14º entre os 38 pilotos em 
pista, com Guilherme Gomes a 
ser o 27º, Afonso Almeida o 30º, 
Rodrigo Valente o 32º e Isaac Rosa 
o 35º. No domingo Tomás Alonso 
não terminou a corrida, Afonso 
Almeida foi 21º, Guilherme Gomes 
o 26º, Rodrigo Valente o 28º e 
Isaac Rosa o 30º.

Em PréMoto3/Promo3 as cores 
nacionais foram representadas 
por Martim Marco, 17º na primeira 
corrida e 14º na segunda corrida 
realizada no domingo. Nas 
Moto4, com 22 pilotos em pista, 
Afonso Almeida esteve em pista 
com as cores da equipa de Miguel 
Oliveira, conseguindo a 13ª 
posição na primeira corrida e 15º 
na segunda corrida, realizada já 
no domingo. 

17/18 de julho Vila de Fontes
25 de julho Barcelos
1 de agosto Paços de Ferreira
14 de novembro Amarante
5 de dezembro Cinfães

NACIONAL DE TRIAL

SEGUNDO comunicado da FIM, “devido às 
restrições de viagens a curto e médio prazo e a 
incerteza relativa à atual pandemia de Coronavirus, 
a FIM, a FMP e o organizador, Automóvel Clube 
de Portugal, lamentam anunciar o cancelamento 
do ‘BP Ultimate Portugal Rally’ que tinha sido 
remarcado para 16 a 21 de setembro. Todas as 
partes já se encontram a trabalhar para agendar 
a prova para 2022”.
O Campeonato do Mundo de Ralis TT prosseguirá 
assim de 13 a 22 de agosto com o Rali dos Sertões, 
seguindo-se o Rali de Marrocos de 8 a 13 de 
outubro e o Abu Dhabi Desert Challenge de 6 a 
12 de novembro.

O JOVEM PORTUGUÊS Guilherme Gomes 
apostou este ano na aprendizagem no Europeu 
de Motocross 65 cc e, saiu de Itália, na segunda 
ronda do campeonato, muito perto de pontuar, 
com o 23º lugar final, num ambiente extrema-
mente competitivo. Um pouco desiludido com a 
sua prestação, o jovem comentou que “este não 
foi mesmo um bom fim-de-semana. A juntar à 
rapidez e exigência deste tipo de traçado, ainda 
tive alguns problemas com a mota. Primeiro foi 
a carburação devido à altitude e mais tarde a 
caixa de velocidades que cedeu. Fui obrigado 
a recorrer à mota de treinos e a realidade é que 
com isto tudo, não me consegui concentrar. 
Tentei dar o meu máximo e na segunda manga 
já me estava a sentir melhor. Este é um ano de 
aprendizagem no europeu, vou tentar absorver 
ao máximo toda esta "aventura" e espero estar 
melhor já na Croácia. Aproveito para agradecer 
a todos os nossos patrocinadores e à FMP, pois 
sem eles não conseguiríamos estar aqui”.

 MUNDIAL DE TT SEM 
 RONDA PORTUGUESA  

 GUILHERME GOMES 
 NO EUROPEU DE MX 65

Motocross Infantil 
regressou às pistas

Trial já tem calendário

Portugueses no ESBK
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No fim de semana em que completou 16 
anos de idade, Mariana Afonso começou a  
época da Taça do Mundo de Trial2 Women, 
em Tolmezzo, Itália. A jovem piloto de Viana 
do Castelo estreou-se com uma nova moto 
e conseguiu o 11º lugar entre concorrentes 
de Itália, Espanha, Reino Unido, Alemanha e 
Noruega.

Depois desta ronda em Itália, Mariana 
Afonso rumou no final do mês às Astúrias, 

para a estreia na categoria TR2 Feminina do 
Campeonato de Espanha de Trial, em La Foz 
de Morcín. Mariana mostrou a sua evolução e 
terminou no 4º lugar, com os mesmos pontos 
da 3ª classificada. "terminar a minha primeira 
prova em TR2 e ficar muito próxima do pódio, 
num nível tão competitivo como o do CET, é 
algo que me dá ainda maior motivação para 
continuar a trabalhar e a evoluir." concluiu a 
promissora piloto de Viana do Castelo.

Aventura internacional de Mariana Afonso

Águeda recebeu 
o Enduro

No regresso ao Enduro aos trilhos e aos ares da Bairrada, foi a cidade 
de Águeda que recebeu este a terceira ronda elegível para o Campeonato 
Nacional de Enduro CFL, bem como a segunda prova do Campeonato 
Nacional de Mini Enduro Jetmar e os diversos Troféus Nacionais.

Num pelotão esclarecedor do bom momento que vive a modalidade 
e na derradeira ronda antes do interregno de verão, a caravana recebeu 
a visita de vários pilotos que preparavam o começo do Campeonato do 
Mundo em Marco de Canaveses, destacando-se entre eles Eero Remes, 
piloto finlandês com vários títulos mundiais no seu palmarés.

Com um andamento referência, o nórdico instalou-se no comando da 
classificação desde a primeira especial e ao longo do dia foi, sem surpresa, 
aquele que mais vezes venceu, fazendo o melhor tempo em nove das 
doze especiais. Apenas dois lusos o conseguiram derrotar em especiais, 
o primeiro deles foi Rui Gonçalves na segunda passagem pela Cross Test 
e, logo de seguida, também Luís Oliveira o conseguiu fazer na terceira 
Extreme, cabendo a Rui Gonçalves a vitória na derradeira especial, a quarta 
na Cross Test. Com tamanha superioridade por parte de Eero, foi intensa a 
discussão pela segunda posição.

No final do dia foi Diogo Ventura - que venceu também na classe E1 – o 
melhor dos pilotos nacionais. O Campeão Nacional bateu Luís Oliveira 
por pouco mais de 21 segundos, terminando Rui Gonçalves em quarto 
na frente de Gonçalo Reis, posições que naturalmente favorecem Diogo 
Ventura no que diz respeito às contas do campeonato, que aqui encerrou 
a sua primeira fase do ano, para regressar apenas em setembro junto ao 
Douro quando se realizar o Enduro da Régua.

Entre os pilotos da Open o melhor na classificação global da categoria 
foi Gonçalo Sobrosa, com pouco mais de 20 segundos de margem sobre 
Rodrigo Luz, terminando o melhor Open 2 – João Moura – na 3ª posição 
mais a mais de dois minutos e vinte e cinco do vencedor. 

Nos Verdes foi Luis Cardoso quem assinou a vitória em termos absolutos 
e na Verdes 2. batendo Francisco Salgado, o melhor nas Verdes 1. José Silva 
venceu em Verdes 3.

Com cinco pilotos em competição Joana Gonçalves foi a vencedora 

nas Senhoras, mas desta feita teve que se aplicar para segurar a vontade 
de Rita Vieira, com apenas 0.88 a separar ambas as pilotos. Nos Veteranos 
venceu Manuel Moura, em Super Veteranos ganhou Paulo Miranda e, na 
Promoção, foi de novo João Rato o vencedor.

Lado a lado com esta prova também os pilotos do Mini Enduro 
estiveram na bonita cidade de Águeda para discutirem a segunda ronda da 
sua época. Com um percurso naturalmente mais curto, tal como a distância 
total das especiais, foi com especial animação que toda a prova se realizou 
para as cinco categorias envolvidas.

A classe dos Infantis foi ganha por Duarte Filipe, o melhor no final face 
a Filipe Saúde e Guilherme Alves. Nos Juvenis foi Tomás Santos quem se 
destacou, batendo Afonso Fonseca e Guilherme Esteves. Entre os Juniores, 
Fábio Costa subiu ao degrau mais alto do pódio com quase dois minutos 
de vantagem face a Geraldo Garcia.

As senhoras estiveram igualmente em prova e, no final da corrida, foi 
a lousanense Francisca Duarte que venceu de forma confortável face a 
Bárbara Nunes e Inês Madanços. Nas Clássicas, Ricardo Gomes o vencedor 
na classe 3 e o local Renato Lourenço na classe 4. 

A terceira ronda do Campeonato Nacional 
de Enduro CFL decorreu em Águeda, a par da 
segunda jornada do Nacional de Mini Enduro 
Jetmar e dos vários troféus nacionais.
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Adira já e ganhe uma nova bolsa
para o identificador e uma embalagem
WD40 lubrificante para correntes

Desconto em todas as portagens excepto ponte Vasco da Gama

A VIA VERDE ANDA
CONSIGO DE MOTO

30%
DESCONTO
NAS PORTAGENS
EXCETO NA PONTE VASCO DA GAMA

ADIRA JÁ E TENHA
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Depois da ronda dupla a fechar a época passada, Marco de Canaveses voltou a receber 
a caravana do Mundial de Enduro.

DESTA VEZ, no entanto, a prova do Motor Clube 
do Marco abriu a temporada de 2021 do Campeonato 
do Mundo de Enduro, com quase centena e meia de 
pilotos em prova, entre os quais vários portugueses 
que aceitaram o desafio de enfrentar uma prova que 
se revelou exigente e bastante diferente de uma 
habitual ronda do Campeonato Nacional.

No pelotão principal do Campeonato do Mundo 
EnduroGP, integrando a classe E1, Diogo Ventura e 
Luís Oliveira voltaram a mostrar a sua rapidez perante 
os melhores, enfrentando igualmente uma prova 
bem distinta daquelas que costumam encontrar em 
Portugal, com três voltas de 60 quilómetros e quatro 
especiais em cada uma delas.

No sábado, Diogo Ventura foi o 27º entre os 41 
pilotos inscritos em EnduroGP, terminando em 9º 
lugar da classe E1. No domingo, um erro e a corrente 
de transmissão ‘fora do sitio’ numa das passagens 
pela Extreme condicionaram o resultado do piloto 
de Góis, que foi 26º colocado na geral e 8º na sua 
classe. Luís Oliveira foi 30º no primeiro dia – 11º 
da classe – e no domingo voltou a estar em bom 

ABERTURA 
NO MARCO

Mundial de Enduro
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Texto: FMP, MP e Equipas Fotos: Equipas, R. Saldanha/MC Marco e EnduroGP

nível ao ser 29º na geral e 10º na classe E1.
Integrando o pelotão dos Juniores, Gonçalo 

Sobrosa esteve em plano de destaque ao longo de 
todo o primeiro dia e, com um lugar entre os dez 
primeiros ao seu alcance, foi uma queda que o deixou 
fora de corrida, não regressando igualmente no dia 
seguinte por força das lesões sofridas.

Nas senhoras foi a ‘nossa seleção’ que alinhou na 
prova. Joana Gonçalves, Rita Vieira e Bruna Antunes 
lutaram e conseguiram terminar ambos os dias entre 
as dez primeiras classificadas, com Joana Gonçalves 
a ser 6ª classificada no dia inaugural, Rita Vieira a 7ª e 
Bruna Antunes a 9ª. No dia seguinte, a Campeã Nacional, 
Joana Gonçalves, voltou a repetir a dose e ficou muito 
perto dos cinco primeiros, com Rita Vieira a ser desta 
feita a 8ª colocada e Bruna Antunes a 10ª classificada.

Na classe Youth – destinada aos pilotos mais jo-
vens – no primeiro dia apenas Rodrigo Luz fechou a 
prova, na 13ª posição, dia em que Frederico Rocha 
abandonou. No segundo dia ambos terminaram 
a corrida e regressaram ao parque fechado, com 
Rodrigo a ser o 11º e Frederico Rocha o 15º colocado.

Na Taça do Mundo Open, foi Gonçalo Reis quem 
dominou na categoria 2 Tempos e venceu ambos os 
dias, sendo Vitor Queirós o terceiro no dia inaugural 
e Bernardo Vots o quinto. No Domingo, e com Reis 
de novo no degrau mais alto do pódio, foi Bernardo 
Vots quem fechou o pódio na frente de Vitor Queirós, 
o quarto na categoria.

No final, o melhor português, Diogo Ventura, 
afirmaria “vim para esta prova sem objetivos defini-
dos, queria mesmo treinar e dar o meu melhor em 
comparação com os melhores. Sabia que estaria sem 
ritmo e isso notou-se. Não cometi erros no sábado, 
mas andei sempre 'lento'. Hoje (domingo) foi diferente, 
consegui ser mais rápido em algumas especiais e 
estar mais perto 'deles', mas tive alguns azares - uma 
queda na primeira Extreme e a corrente 'fora' na ter-
ceira - perdendo bastante tempo. Mas cumpri com 
os meus objetivos, que foram atingidos, e tenho que 
agradecer à Beta Portugal e aos meus patrocinadores 
por estarem de novo ao meu lado.”

Quanto à melhor das três pilotos lusas no Mundial 
de Senhoras, Joana Gonçalves lamentaria algumas 

quedas: "Fui cometendo erros que vieram a com-
prometer a minha classificação final nos dois dias. 
Hoje (domingo) estive melhor que ontem, apesar 
das especiais já estarem muito degradadas. Entrei 
para a derradeira especial com o quarto lugar na 
mão, mas infelizmente um erro custou-me caro. 
Apesar de não ter conseguido concretizar os obje-
tivos delineados, estou motivada para continuar a 
trabalhar e dar sempre o meu melhor”.

Na frente da classificação do Mundial, no pri-
meiro dia era Brad Freeman a vencer em EnduroGP 
e na classe E3, com Steve Holcombe a triunfar na 
Enduro2 e Andrea Verona na E1, enquanto Laia Sanz 
assinava um grande regresso ao campeonato com 
uma vitória nas Senhoras.

No segundo dia, o australiano Wil Ruprecht estreou-
-se a vencer em EnduroGP, a que somou a vitória em 
E2. Brad Freeman deixou escapar a vitória à Geral, mas 
voltou a ganhar em E3, enquanto Davide Guarneri 
batia Verona para vencer na classe E1. O triunfo no 
Mundial de Senhoras voltou a ser espanhol, mas desta 
vez coube a Mireia Badia.

Diogo Ventura (abertura) foi o 
melhor português em prova, 
seguido de Luís Oliveira (em cima). 
Nas imagens, à direita, Gonçalo 
Sobrosa, Bernardo Silva e Gonçalo 
Reis, este último a triunfar na Taça 
do Mundo Open em 2T (também 
no pódio na página anterior).
À esquerda, Joana Gonçalves e, em 
baixo, Brad Freeman, vencedor do 
primeiro dia em EnduroGP. 
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Se 2020 assistiu à edição de resiliência e do querer, da 
inquebrantável vontade da organização em colocar na estrada o 
Portugal de Lés-a-Lés, 2021 provou a importância do evento que 
a Federação de Motociclismo de Portugal promove há 23 anos.

O SUCESSO da 23ª edição do Portugal de Lés-
a-Lés foi, mais do que nunca, medido em sorrisos, 
valor intangível em termos de retorno financeiro, 
mas que deixou todos de coração cheio. Todos! Dos 
elementos da eficaz máquina organizativa aos cerca 
de 2500 participantes, passando pelos elementos 
das autarquias, freguesias e clubes que apoiaram 
a grande maratona e, sobretudo, das populações 
atravessadas pela enorme e heterogénea caravana.

Foram 1027 quilómetros de descoberta e ale-
gria, de História e boa disposição, de paisagens e 
contacto com as gentes locais, de património e 
prazer de condução. Foram quatro dias de liber-
dade no tão ansiado regresso à estrada por parte 
dos mototuristas, uma caravana enorme que ligou 
Chaves a Faro tendo a mítica Estrada Nacional 2 
como linha-mestra, mas que mostrou muito mais 
Portugal numa aventura que teve São Pedro do 
Sul e Abrantes como portos de abrigo entre cada 
uma das três etapas. 

O 23.º Portugal de Lés-a-Lés serviu também de 
alavanca a uma recuperação económica e, porque 
não dizê-lo, psicológica de uma região do País 
particularmente fustigada pelas sequelas de uma 
pandemia que teima em continuar a atormentar 
mais do que meio mundo o Mundo inteiro.

Solidários como só os motociclistas sabem ser, 
ninguém hesitou em responder de forma afirmativa 
ao desafio lançado pela FMP, esgotando a hotelaria 
dos locais que acolheram a caravana e deixando 
milhares e milhares de euros na restauração, nos 
postos de combustível e nas mais diversas lojas e 
outros serviços. Um contributo a que se juntou a 
mensagem de esperança nos melhores dias que 
aí vêm, importância sublinhada pelo Secretário de 
Estado da Juventude e do Desporto que na chegada 
a S. Pedro do Sul, no ‘seu’ distrito de Viseu, expressou 
a “grande satisfação por sentir o impacto imediato 
deste evento motociclístico” em que, enquanto 
membro do executivo, participa desde 2017. João 

Paulo Rebelo confirmou, nesse momento, que “a ca-
pacidade hoteleira de S. Pedro do Sul – e que é bem 
significativa – estava completamente esgotada, algo 
de muito importante para as populações porque é 
importante ir animando a economia, o que é bem 
necessário para mais rapidamente conseguirmos 
ultrapassar estes momentos menos bons”.

Aquilo que muitos viam como um verdadeiro 
'dois-em-um', cumprindo os sonhos de fazer o 
Lés-a-Lés e descobrir a N2, foi, afinal, muito mais 
do que isso. Foi a oportunidade de contribuir para a 
revitalização do interior ao longo de jornada onde 
não faltaram imensas escapadinhas à descoberta 
de surpreendentes tesouros de paisagens e mo-
numentos pouco conhecidos. 

Tempo para colocar um pé em Espanha, com a 
ajuda de contrabandistas e anuência dos guardas 
fronteiriços de um e outro lado da fronteira flaviense 
em divertida recriação histórica, e para conhecer cas-

MUITO MAIS QUE A N2!
23o 

Portugal de Les-a-Les
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MUITO MAIS QUE A N2!

O 23º Portugal de Lés-a-Lés serviu também de alavanca de recuperação económica e, porque não dizê-
lo, psicológica, de uma região do País particularmente fustigada pelas sequelas da pandemia

Texto: Gab. Imprensa Lés-a-Lés Fotos: Delfina Brochado
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telos como o de Santo Estevão, Monforte de Rio Livre 
ou Forte de S. Neutel (em Chaves), Aguiar da Pena, 
Vila Real (arruinado), Lamego e Montemor-o-Novo. 
Pontos ao longo do País cuja viagem era confirmada 
no passaporte especificamente criado para o evento, 
com 35 carimbos que atestavam o cumprimento de 
todo o percurso incluindo as passagens nas barra-
gens de Mairos, Aguieira, Cabril ou Odivelas, na Igreja 
Românica da Nossa Sr.ª da Azinheira (Séc. XII), nos 
vestígios Igreja Matriz de Chaves, no Palace Hotel do 
Vidago, no Hotel Avelames (Vidago) ou no Palácio 
do Marquês de Reriz (S. Pedro do Sul). 

Trajeto com pontos de interesse naturais (Pedra 
Bolideira, em Chaves, ou a Livraria do Mondego, 
em Penacova), locais paradisíacos (praias fluviais de 
Fornelos, Vimieiro, Cornicovo ou Mega Fundeira), 

aldeias e vilas lindíssimas (Mairos, Faiões, Casas 
Novas, Tulhas da Cabreira, Colmeal,, Galveias, Água 
Formosa e Sardoal entre tantas outras) e pontos de 
grande carga histórica, da romana Ponte de Trajano 
(em Chaves) a S. Pedro das Cabeças (local onde D. 
Afonso Henriques terá derrotado os 5 reis mouros, 
na conhecida como Batalha de Ourique), passando 
pela Cava do Viriato (Viseu) ou pela ponte filipina 
da Carvalha (Sertã). Mas houve ainda tempo para 
a modernidade da ponte pedonal de Ponte de Sor 
(especialmente aberta às motos), para descobrir as 
minas de Aljustrel, para apreciar as vistas dos mira-
douros de S. Lourenço, Fragas do Rabagão, Penedo 
Furado ou do Caldeirão e para visitar locais de culto 
religioso, do Santuário da Senhora do Viso (St.ª 
Marta de Penaguião) à Nossa Senhora dos Remédios 

(Lamego), Sr.ª da Ouvida (Castro Daire), igreja da 
Ermida do Paiva, Sé Catedral de Viseu, Nossa Senhora 
da Candosa, Igreja de Alcáçovas, Santuário da Sr.ª 
do Castelo (Aljustrel), assim como os museus Nadir 
Afonso e da Região Flaviense (ambos em Chaves), 
da Vila Velha (Vila Real), Centro de Interpretação da 
Máscara Ibérica (Lazarim) ou da Ruralidade (Castro 
Verde) numa viagem com passagem e vários centros 
históricos mais ou menos recuperados.

E, na chegada à Faro, depois de dias em que 
a temperatura ambiente variou entre os 4.º e os 
35.º, era bem confortável o sentimento prazenteiro 
expresso em tantos sorrisos, em abraços e brin-
des, com promessa de regressar à capital algarvia 
dentro de um ano, para a partida do 24.º Portugal 
de Lés-a-Lés.

O célebre marco do quilómetro zero na Nacional 2, em que poucos dispensam uma foto 
de recordação

23o 
Portugal de Les-a-Les



"Muito mais do que a N2" foi a promessa feita e cumprida a preceito, como toda a caravana 
teve sobejas ocasiões de constatar

P O R T U G A L  11
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Moto-ralis

SIM, ESTÁ-SE MUITO BEM com os amigos 
da ‘alcateia’ do MC Covilhã - Lobos da Neve, 
principalmente se a estes se tiverem juntado os 
de longa data do Góis MC. Mas que grande parceria 
estes dois moto clubes se lembraram de fazer, 
colocando na estrada um delicioso passeio unindo 
os seus concelhos e sedes, a 26 e 27 de junho de 
2021! Obviamente, a aceitação foi total, refletindo-se 
em 114 participantes em 74 motos!

Este evento, pontuável para o 24º Troféu BMW 
/ Dunlop da tão turística e cultural modalidade 
que são os moto-ralis da FMP, tinha tudo para ser 
um sucesso. E foi.

Partindo na manhã de sábado da sede do Góis 
MC, rapidamente o roadbook enfiou toda a caravana 
pelas retorcidas, mas bonitas e panorâmicas 
estradas da Serra do Açor. Após curta incursão nas 
ruelas menos conhecidas da vila de Góis, seguiu-se 
um festival de aldeias de xisto, catalogadas como 
tal ou não, mas quase todas com visíveis esforços 
para um melhoramento na sua fotogenia. Já lá vai 
o tempo de se construir de forma desorganizada e 
diferente da casa do vizinho. Felizmente, nota-se 

o recuperar da traça típica desta arquitetura tão 
bonita pelas aldeias, vilas e lugares. Parabéns!

Para começar, Cabreira, Tarrastal, Cadafaz, 
Candosa, Colmeal, Cepos e Casal Novo foram 
testemunhas da passagem da pachorrenta 
passagem das motos, minuto a minuto. Ora com 
paragens para descobrir respostas, ora para se 
petiscar mais um pouco.

Ou ora para um mergulho no Alto Ceira, no Poço 
da Cesta. Já estávamos perto de Fajão, por onde 
continuou o tortuoso percurso. As barrigas não 
davam horas com tanta oferta de comida e, por isso, 
ainda se foi subir e descer a Porto da Balsa, Covanca 
e Unhais-o-Velho. Histórias, lendas, brincadeiras 
bem sacadas e questões à frente, lá nos sentamos 
à mesa na Portela de Unhais.

De tarde, os créditos do roadbook passavam 
para o clube da Serra da Estrela. Que nos 
transportou para o vale do Zêzere e complexo 
mineiro da Panasqueira. Com um dia fantástico, 
seco, ensolarado e ameno, começamos a circundar 
vagonetas de minério e alusões a minas e mineiros. 
Até nos determos no epicentro de tanta labuta, a 

Barroca Grande, onde uma imensa montanha de 
escórias chama a atenção ao longe. Aqui, cerca de 
200 mineiros continuam a entrar diariamente nos 
12.000 km de túneis - sim, doze mil! - para extrair 
volfrâmio e cobre.

Não é nada fácil imaginar túneis que, se 
colocados em linha, nos poderiam levar de Portugal 
ao Japão e ainda andar lá às voltas.

Mas as minas esburacam uma área de três 
por dois quilómetros até cerca de 240 metros de 
profundidade, ou mais. E com uma teia quadriculada 
a cada cinco metros de altura, como se fosse um 
gigante arranha céus subterrâneo.

Mas continua a ser difícil imaginar tanto túnel…
Tivemos o privilégio de levar as motos à boca 

da mina - de onde saía um ar gélido – conhecer o 
Museu Mineiro e tentar perceber este duríssimo 
modo de vida.

A tarde ia a meio e faltava subir à Torre, mas 
pelo pouco habitual troço em terra batida que une 
Unhais da Serra ao Covão da Mulher, subindo o que 
se diz ser o mais comprido Vale Glaciar da Europa, 
com os seus 13 km de extensão. Muitas fotos aqui se 

Das estradas da serra do Açor às que serpenteiam pela serra da Estrela, a segunda jornada 
do Troféu de Moto-ralis Turísticos BMW / Dunlop foi um sucesso vivido por mais de uma 
centena de participantes.

‘TÁ-SE’ BEM EM ALCATEIA!
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Texto e fotos:  Ernesto Brochado

tiraram! A Serra da Estrela estava bonita, com o sol 
já baixo, apesar de vivermos dias junto ao Solstício 
de Verão. A etapa terminou no teto de Portugal 
Continental e a descida para a Covilhã foi a cereja 
no topo de um bolo muito imaginativo por parte 
dos organizadores, que obrigaram os motociclistas 
a muitas tarefas etnográficas e paródia. 

Cerejas que foram rainhas no domingo, 
disputando o trono com queijo, a ruralidade de 
Caria, a história dos lanifícios da Covilhã e arte 
urbana desta incrível cidade serrana.

É que a manhã dominical foi acima da média, 
começando com esforçado e trabalhoso percurso 
no labiríntico centro histórico. É uma excelente 
forma de conhecer tanto mural, tanta arte, em 
tão pouco metros de quelhas inclinadas. Vale a 
pena embrenharmo-nos no coração da terra dos 
Lobos da Neve. As pinturas nas paredes das casas 
são umas a seguir às outras. E mesmo com uma 
grande dose de navegação muitos perderam o 
fio à meada, recuperando-o no New Hand Lab, 
polo cultural que aproveita as instalações de uma 
das muitas antigas fábricas têxteis desta que foi 
considerada a ‘Manchester portuguesa’.

Com as tais cerejas, suculentas, o atrativo 
Museu do Queijo de Peraboa e o viver à moda 
antiga em Caria terminou a segunda etapa e 
praticamente o moto-rali turístico. Com rápida 
almoçarada, agradecimentos finais, sorteio de 
Voucher BMW e entrega de prémios aos mais 
regulares, tirou-se a foto de grupo ficando-se já 
a desejar o próximo encontro no estreante moto-
rali do MK Mákinas, em Tábua, a 17 e 18 de julho.

Com agradáveis lembranças e mais uns 
pontinhos para a classif icação do Troféu 
regressaram o Hélder Alexandre e a Iliana, seguidos 
de Afonso Marques e Sónia e ainda Rui e Vera do 
Góis MC. Com excelentes recordações, regressou 
a casa a mais de centena de mototuristas. “Tá-se” 
mesmo bem em alcateia, principalmente por estas 
estradas!
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Resultados Desportivos

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
7ª prova – G.P.  da Catalunha / Barcelona

1º  Miguel Oliveira (KTM)

8ª prova – G.P.  da Alemanha / Sachsenring
2º  Miguel Oliveira (KTM)

9ª prova – G.P.  dos Países Baixos / Assen
5º  Miguel Oliveira (KTM)

Taça do Mundo de MotoE
3ª prova – Catalunha / Barcelona

13º  André Pires (Energica)

Campeonato do Mundo de Enduro
1ª prova – Portugal / Marco de Canaveses 

ENDURO 1
9º/8º  Diogo Ventura (Beta)
11º/10º  Luís Oliveira (Yamaha)

SENHORAS
6º/6º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
7º/8º  Rita Vieira (Yamaha)
9º/10º  Bruna Antunes (GasGas)

YOUTH 
13º/11º  Rodrigo Luz (Yamaha)
-/15º Frederico Rocha (TM)

TAÇA DO MUNDO OPEN 2T
1º/1º  Gonçalo Reis (GasGas)
3º/4º  Vítor Queirós (Husqvarna)
5º/3º  Bernardo Silva (Beta)

2ª prova – Itália / Edolo 

ENDURO 1
8º/7º  Luís Oliveira (Yamaha)

JÚNIOR 1
16º/16º  Gonçalo Sobrosa (Beta)

YOUTH 
16º/13º  Rodrigo Luz (Yamaha)
18º/-  Frederico Rocha (TM)

TAÇA DO MUNDO OPEN 2T
2º/2º  Gonçalo Reis (GasGas)
10º/10º  Vítor Queirós (Husqvarna)

Campeonato Nacional de Enduro 
/ CFL e Troféus
3ª prova – Águeda

ELITE ABSOLUTO
1º  Eero Remes (TM) E2
2º  Diogo Ventura (Beta) E1
3º  Luís Oliveira (KTM) E1
4º  Rui Gonçalves (Sherco) E2
5º  Gonçalo Reis (GasGas) E1
6º  Erik Willems (Husqvarna) E1
7º  Renato Silva (Beta) E2
8º  Manuel Teixeira (Husqvarna) E1

OPEN
1º  Gonçalo Sobrosa (Beta) Open1
2º  Rodrigo Luz (Yamaha) Open1
3º  João Moura (Sherco) Open2
4º  João Hortega (Beta) Open2
5º  Gil Carmo (Honda) Open1
6º  Diogo Parente (Husqvarna) Open2
7º  Fernando Sousa Jr. (KTM) Open2
8º  Rui Fernandes (Sherco) Open2
9º  Martim Ventura (Yamaha) Open1
10º  Pedro Oliveira (Husqvarna) Open1
11º  Marco Correia (Sherco) Open1
12º  Gonçalo Salgado (KTM) Open1
13º  Pedro E. Oliveira (Yamaha) Open1

VERDES
1º  Luís Cardoso (Beta) V2
2º  Francisco Salgado (GasGas) V1
3º  Vítor Queirós (Husqvarna) V1
4º  Bernardo Vots (Beta) V1
5º  Geraldo Garcia (Sherco) V1
6º  José Silva (Beta) V3
7º  Rui Silva (Husqvarna) V3
8º  Luís Rocha (Husqvarna) V1
9º  Pedro Pereira (Yamaha) V1
10º  Diogo Silva (Husqvarna) V1
11º  Agostinho Matos (KTM) V2
12º  Pedro Durães (KTM) V3
13º  Tiago Oliveira (GasGas) V3
14º  André Reis (KTM) V1
15º  João Rafael (GasGas) V2

VETERANOS
1º  Manuel Moura (Yamaha)

2º  Nuno Freitas (KTM)
3º  Nuno Rocha (TM)
4º  Daniel Jordão (Yamaha)
5º  Pedro Rafael (KTM)
6º  Pedro Rodrigues (Beta)
7º  Pedro B. Prata (Honda)
8º  Tony Carvalho (Beta)
9º  Celso Moreira (KTM)
10º  João Moreira (GasGas)
11º  Carlos Ferreira (Husqvarna)
12º  Paulo Carvalho (KTM)
13º  Rodrigo Martinho (KTM)
14º  Nelson Reis (KTM)
15º  Sérgio Mateus (KTM)

SUPER VETERANOS
1º  Paulo Miranda (Husqvarna)
2º  Nuno Gonçalves (Husqvarna)
3º  Carlos Lopes (Sherco)
4º  Fernando Sousa (KTM)
5º  António Gudiño (Beta)
6º  Paulo Moreira (GasGas)
7º  Paulo Amado (Husqvarna)
8º  Eduardo Neves (Beta)
9º  Francisco Santos (GasGas)
10º  Mário Simões (Beta)
11º  António Silva (Honda)
12º  Juan Caballero (Husqvarna)
13º  Alberto Oliveira (Beta)
14º  Gilberto Jordão (KTM)

YOUTH CUP
1º  Vítor Queirós (Husqvarna)
2º  Bernardo Vots (Beta)
3º  Geraldo Garcia (Sherco)
4º  André Reis (KTM)
5º  Francisco Leite (Beta)
6º  Pedro Azevedo (Fantic)
7º  Mateus Cêpa (KTM)

SENHORAS
1º  Joana Gonçalves (Husqvarna)
2º  Rita Vieira (Yamaha)
3º  Nieve Holmes (Honda)
4º  Vilde Holt (Gas Gas)
5º  Bruna Antunes (GasGas)

PROMOÇÃO
1º  João Rato (Yamaha)
2º  Ricardo Mendes (Honda)
3º  José T. Ferreira (Husqvarna)
4º  Leandro Alves (Sherco)
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5º  Gonçalo Duarte (Gas Gas)
6º  Gonçalo Gomes (KTM)
7º  Tiago Pacheco (GasGas)
8º  Hugo Silva (Beta)
9º  Nelson Cabeça (Yamaha)
10º  Filipe Salgado (KTM)
11º  Pedro Pessoa (Honda)
12º  Ivan Fernandes (KTM)
13º  Miguel Cação (KTM)
14º  Afonso Froufe (Husqvarna)
15º  Tiago Carvalho (KTM)

Campeonato Nacional 
de Mini Enduro / Jetmar e Troféus
2ª prova – Águeda

INFANTIS
1º  Duarte Filipe (Yamaha)
2º  Filipe Saúde (KTM)
3º  Guilherme Alves (Yamaha)
4º  Tiago Castro (KTM)
5º  Dalila Nascimento (Yamaha)
6º  Santiago Tavares (Yamaha)
7º  Gonçalo Barradas (Yamaha)

JUVENIS
1º  Tomás Santos (KTM)
2º  Afonso Fonseca (Husqvarna)
3º  Guilherme Esteves (Husqvarna)
4º  Domingos Cunha (Yamaha)
5º  António Luís (KTM)
6º  Manuel Amado (Husqvarna)
7º  Lucas Cêpa (Husqvarna)
8º  Gonçalo Silva (Yamaha)
9º  Rafael Dias (KTM)
10º  Fábio Henriques (Pitbike)

JUNIORES
1º  Fábio Costa (Gas Gas)
2º  Geraldo Garcia (Sherco)
3º  Filipe Filipe (Yamaha)
4º  Salvador Sampaio (Yamaha)
5º  Martinho Pais (Yamaha)
6º  José Pais (Yamaha)
7º  João Coutinho (Sherco)
8º  Lourenço Lebre (Yamaha)
9º  Duarte Flores (Yamaha)
10º  Diogo Amaral (Yamaha)
11º  Francisco Inocêncio (Yamaha)
12º  Kevin Mendes (Yamaha)

PROMO SENHORAS
1º  Francisca Duarte (Honda)
2º  Bárbara Nunes (KTM)
3º  Inês Madanços (Husqvarna)
4º  Catarina Branco (Honda)
5º  Ana Lopes (Sherco)

CLÁSSICAS 3
1º  Ricardo Gomes (Suzuki)
2º  Miguel Lopes (Honda)
3º  Óscar Araújo (Honda)

CLÁSSICAS 4
1º  Renato Lourenço (Honda)
2º  Marco Lopes (Honda)

Campeonato Nacional de Velocidade
2ª prova – Estoril II

SUPERBIKE
1º/1º  Ivo Lopes (BMW)
2º/2º  Romeu Leite (Yamaha)
3º/3º  Tiago Morgado (Yamaha)
4º/4º  Ricardo Lopes (Kawasaki)
5º/5º  Tiago Pires (Kawasaki)
6º/7º  Tony Costa (Yamaha)
7º/8º  Mário Alves (BMW)
-/6º  Tiago Cleto (Yamaha)

SUPERSTOCK 600
1º/2º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
2º/4º  Nuno Nogueira (Yamaha)
3º/3º  Pedro Fragoso (n.d.)
-/1º  Ricardo Silva (Yamaha)

PRÉMOTO3
1º  Gonçalo Ribeiro (Beon)
2º  Tiago Balhé (beon)

PROMO 3
1º  Martim Marco (MIR)

85GP / MOTO4
1º  Afonso Almeida (Beon)
2º  Pedro Matos (MIR)
3º  Francisco Pires (Beon)

MIR MOTO5
1º  Gonçalo Capote
2º  Lourenço Vicente
3º  Alexandre Cabá
4º  David Dias
5º  Martim Garcia

6º  Martim Lourenço
1º  Bárbara Magro

TROFÉU SÉCULO XX – LUÍS CARREIRA
OPEN
1º/2º  Carlos Pinheiro (Yamaha)
2º/3º  Fernando Mercier (Yamaha)
-/1º  João Curva (Yamaha)
OPEN R
1º/1º  Bernardo Villar (Honda)
SUPERBIKE
1º/1º  Ricardo Almeida (Triumph)
2º/4º  Afonso Cruz (Suzuki)
3º/3º  Pedro Dias (Aprilia)
5º/2º  Nelson Saldanha (Suzuki)
4º/-  Bruno Silva (Kawasaki)
SUPERBIKE R
1º/1º  Augusto Machado (Suzuki)
SUPERSPORT
3º/1º  André Capitão (Yamaha)
2º/2º  João Vieira (Yamaha)
6º/3º  Manuel Branquinho (Suzuki)
1º/-  Luís Belchior (Yamaha)
5º/4º  Márcio Silva (Yamaha)
4º/-  Luís Metello (Yamaha)

TROFÉU TUONO CUP
1º/1º  P. Bohdanov
2º/2º  P. Vicente
4º/3º  M. Sousa
3º/4º  L. Franco
5º/-  L. Soares

TROFÉU ZCUP
1º/1º  F. Bottoglieri
2º/2º  R. Pires
3º/3º  M. Leal
4º/4º  A. Reis

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1 
2º/1º  Vítor Barros (Yamaha)
1º/2º  Miguel Romão (Yamaha)
6º/3º  Luís Branquinho (Kawasaki)
5º/4º  Ricardo Rodriguez (Honda)
4º/5º  Alexandre Melo (Suzuki)
CLASSE 2 
3º/1º  André Gonçalves (Yamaha)
2º/2º  Filipe Brites (n.d.)
6º/3º  Pedro Vinagre (Aprilia)
4º/4º  Bruno Louro (BMW)
1º/-  Ricardo Andrade (Ducati)

Junho



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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