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Super Enduro: Diogo Vieira 
mantém a coroa!

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Com as eleições de Julho último 
a ditarem a recondução do atual 
elenco diretivo da Federação de 
Motociclismo de Portugal para 
um novo mandato, referente 
ao quadriénio de 2021/2025 e 
que representará o meu terceiro 
mandato consecutivo como 
Presidente da Direção da FMP, 
impunha-se um breve resumo 
das atividades desenvolvidas 
nos últimos anos - em particular 
naquelas em que a pandemia nos 
trouxe limitações de vária ordem, 
mas também oportunidades 
que soubemos aproveitar no 
meio de toda a adversidade - e 
também referir as linhas mestras 
que irão reger a nossa atuação 
nestes próximos quatro anos. Tal 
como faço referência na entrevista 
que publicamos nesta edição da 
Moto Portugal, não sabemos se 
conseguimos “eliminar” a pandemia 
durante este mandato, mas a 
verdade é que estamos cada vez 
mais preparados para viver com ela.
Para além da natural continuidade 
e melhoria do trabalho em curso, 
tanto a nível desportivo como no 
que respeita ao mototurismo e à 
mobilidade, temos novas iniciativas 
e objetivos ambiciosos, já para 
este ano de 2021 e apesar de o seu 
começo ter sido ainda bastante 
afetado pelas restrições de ordem 
sanitária impostas às nossas 
atividades.
Tal como até aqui, não nos 
acomodamos ao trabalho feito e 
resultados obtidos. Continuaremos 
a evoluir e desenvolver a vertente 
desportiva do motociclismo 
em todas as suas disciplinas e a 
defender os interesses de todos os 
motociclistas seja nas perspetivas 
de lazer ou mototurismo, seja na sua 
mobilidade e segurança.
Pelo motociclismo!

Após um ano de interrupção forçada devido à 
pandemia, o Campeonato Nacional de Super Enduro 
Moto Espinha regressou ao ativo, numa temporada 
relativamente curta de três provas, disputadas em 
Penacova, Castanheira de Pêra e Portalegre. No entanto, 
a paragem da modalidade em 2020 não parece ter 
mudado o ‘status quo’ do Super Enduro nacional, com 
Diogo Vieira a manter o domínio que tinha evidenciado 
em 2019 e mantendo na sua posse o título de campeão 
nacional, com um total de oito vitórias nas nove finais da 
classe Prestige disputadas, sendo csomente arredado do 
lugar mais alto do pódio numa ocasião, por Luís Oliveira 
na 2ª final de Castanheira de Pêra.

No arranque da competição, em Penacova, estiveram 
presentes quase cinco dezenas de pilotos divididos 
pelas classes Prestige, Open e Hobby, superando as 
expetativas iniciais por parte da organização. Aos 
comandos da sua GasGas o piloto de Vila Nova de 
Gaia esteve em plano superior aos seus adversários e 
levou de vencida não apenas as três corridas realizadas 
em Penacova, como foi igualmente o mais rápido na 
qualificação para assinar a pontuação máxima no final 
da primeira ronda do ano. Em terceiro lugar, ao longo 
das três finais, ficaram Paulo Alberto Gerard Sala e Diogo 
Ventura. Na Open a vitória geral foi para Manuel Moura, 

Frederico Rocha e Rodrigo Luz a vencedrem também 
uma final cada um. 

O campeonato seguiu então para Castanheira de 
Pêra, onde Diogo Vieira voltou a dominar, cedendo a 
referida vitória na 2ª final a Luís Oliveira.

Na Open foi Rodrigo Luz quem subiu ao degrau mais 
alto do pódio depois de ser o mais rápido nas primeiras 
duas finais e fechar a noite com o segundo lugar após 
uma corrida onde venceu Rui Fernandes. José Ferreira 
foi o segundo classificado no somatório das três corridas, 
com o mesmo número de pontos de Manuel Moura. 

Finalmente, a ronda de encerramento desta curta e 
intensa temporada teve lugar em Portalegre, numa noite 
com temperaturas elevadas em que Diogo Vieira voltou 
a triunfar nas três finais Prestige, sempre secundado por 
Luís Oliveira e com Paulo Esteves a monopolizar o lugar 
mais baixo do pódio.

Na Open Manuel Moura venceu duas das três finais, foi 
segundo na intermédia e subiu ao degrau mais alto do 
pódio com autoridade perante Rodrigo Luz, o segundo 
com três pontos de diferença para Marco Ferreira. 

Terminou assim mais uma temporada de Super 
Enduro, com regresso marcado para 2022.

(Resultados completos nas últimas páginas desta 
edição.)
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Diogo Vieira prossegue onde tinha parado em 2019: no lugar mais 
alto do pódio do Super Enduro nacional.
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Noticiario

REALIZOU-SE no dia 18 de julho, na sede da 
Federação de Motociclismo de Portugal, uma 
Assembleia Geral Extraordinária destinada 
ao ato eleitoral que viria a eleger os titulares 
dos órgãos sociais da F.M.P. para o quadriénio 
de 2021-2025.
Ao sufrágio concorreu apenas a lista 'Pelo 
Motociclismo', liderada por Manuel Marinheiro, 
tendo esta merecido a votação positiva por 
parte de 32 dos 39 delegados, ou seja, 82% 
dos votos. Manuel Marinheiro continuará 
assim, enquanto Presidente da Direção da 
Federação de Motociclismo de Portugal, à 
frente da entidade que rege o motociclismo 
nacional por mais quatro anos, naquele que 
será o seu terceiro mandato consecutivo.

NO FINAL de mais uma edição das 12 Horas do 
Estoril, o Motor Clube do Estoril foi distinguido 
por Jorge Viegas, o presidente da Federação 
Internacional de Motociclismo. O trabalho 
feito pela equipa de António Lima voltou 
a ser exemplar e, no momento de receber 
o reconhecimento por parte do líder do 
motociclismo a nível mundial, António Lima 
juntou no pódio do Circuito do Estoril João 
Pedro Lima do Circuito do Estoril, diretor de 
prova para estas 12 Horas 2021, e Pedro Lima, 
igualmente do Motor Clube do Estoril.
O trabalho feito pelo clube com sede no Circuito 
do Estoril é amplamente reconhecido a nível 
mundial e, mais uma vez, o excelente trabalho 
feito pela equipa liderada pelo trio que recebeu 
a devida homenagem ajudou a levar a bom 
porto uma prova que mereceu rasgados elogios 
por parte de todo o pelotão.

Trial de regresso!

 DIREÇÃO DA F.M.P. 
 RECONDUZIDA 
 PARA 2021-2025  

 JORGE VIEGAS DISTINGUE 
 MOTOR CLUBE DO ESTORIL 

Num formato inédito e em estreia absoluta em 
Portugal, o Campeonato Nacional de Trial regressou 
em julho com uma ronda dupla realizada no 
sábado e no domingo em Fontes Viso. Desenhada 
em pleno Marão, cenário de excelência para uma 
das disciplinas mais ‘natureza’ do motociclismo 
de competição, toda a prova foi desenhada nas 
redondezas do Santuário de Nossa Senhora do Viso, 
em piso maioritariamente de terra com algumas 
zonas desenhadas nas zonas rochosas de xisto. Oito 
zonas de obstáculos foram criadas, tendo os pilotos 
que as percorrer por quatro vezes em cada dia de 
competição. Numa organização do Centro Cultural 
e Desportivo de Fontes em colaboração com o 
Clube Motard de Chaves que mereceu nota de 
excelência maior a entrega de prémios contou com 
a presença do Presidente da Camara de Santa Marta 
de Penaguião.

Em prova estiveram 29 pilotos divididos pelas sete 
classes em discussão, com vitória na classe rainha, 
a TR1, a caber a Diogo Vieira em ambas as ocasiões. 
Pode consultar os resultados completos para todas nas 
classes nas últimas páginas desta edição

Dali o campeonato seguiu para Paços de Ferreira 
e uma jornada no Monte Pilar. Como curiosidade, 
registe-se que o Campeão Nacional de Trial, Diogo 
Vieira, conseguiu em menos de 24 horas vencer duas 

provas de campeonatos nacionais distintos. Na noite 
de ssábado foi primeiro no Super Enduro e, ao final 
da tarde de domingo, subiu ao degrau mais alto do 
pódio da classe TR1 naquela que foi a terceira prova 
do Nacional de Trial.

Uma prova muito especial não apenas pelo 
feito de Vieira, mas também por ser o regresso da 
modalidade ao 'solo sagrado' do Monte do Pilar em 
Paços de Ferreira, onde anteriormente se realizaram 
provas de cariz mundial e onde foi novamente 
permitida a presença de público num regresso 
igualmente muito desejado e saudado, com 30 
pilotos em competição.

Resultados finais nas últimas páginas desta edição.

Após uma longa espera e 
paragem por força da pandemia 
e das restrições a ela associadas, 
os pilotos da Mini Velocidade 
voltaram a sorrir com o regresso 
às pistas no Kartódromo do 
Oeste, no Bombarral.

Num dia marcado por 
condições mistas, a chuva 
também 'abençoou' uma parte 
da tarde de corridas a festa foi 
total com a alegria de competir 
de novo estampada na face de 
alguns dos mais jovens pilotos 
do motociclismo nacional. 
Com sete pilotos em pista, 
entre eles alguns estreantes, 
a classe reservada às 90cc 
(IMR e Malcor) foi território 
de Carlos Hermosa. O piloto 
espanhol bateu em ambas as 
corridas Francisco Fernandes, 

que mostrou rapidez a 
adaptação à velocidade, ele 
que esteve sempre dedicado 
aos motocross e fez a aqui a sua 
primeira corrida na disciplina. 

Tal como nas 90 também 
nas MiniGP 110 4T o pódio 
teve sempre os mesmos 
nomes e pela mesma ordem. 
Gonçalo Dias foi o mais veloz 
de forma clara na primeira 
corrida e fechou as 14 voltas 
ao traçado com quase 20 
segundos de vantagem sobre 
Shengbo Sun e Alexandre 
Cabá. Nas MiniGP 110 com 
caixa automática a primeira 
corrida foi ganha por Tomás 
Santos na frente de frente de 
Tiago Tomé e Henrique Vicente, 
mas no segundo e derradeiro 
confronto foi Tomé quem se 

estreou no degrau mais alto 
do pódio na frente de Tomás 
Santos e Henrique Vicente.

Animação não faltou 
igualmente nos mais pequenos 
do pelotão deste campeonato 
e, nas Minimotos, foi Lucas 
Gaspar quem primeiro cruzou 
a linha de meta ao bater 
por escassas duas décimas 
Henrique Luis. João Cancelinha 
foi o terceiro em ambas as 
corridas, mas a segunda 
viu Henrique Miguel ser o 
vencedor face a Lucas Gaspar, 
no final de um novo duelo 
entre os dois pequenos pilotos.

Com sete pilotos na grelha de 
partida as Moto5, que competem 
também nas pistas do CNV, 
tiveram em Pedro Matos o 
vencedor de ambas as corridas.

Mini Velocidade voltou no Bombarral
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Noticiario

Face à indecisão quanto às limitações de 
público e todas as oscilações das diretrizes 
desta pandemia, o Águeda Action Club – 
ACTIB anunciou o cancelamento do Grande 
Prémio de Portugal de Motocross, agendado 
para os dias 23 e 24 de outubro. Este ano e 
após definido o calendário, o clube aguedense 
encetou uma vez mais todos os esforços e 
diligências para que este evento fosse avante, no 
entanto, após sucinta análise a todos os prós e 
contras, não estavam reunidas as condições para 
a realização do mesmo.

“Este é o segundo ano consecutivo em que 
somos forçados a adiar a prova, no entanto, é 
bom que todos percebam que sem público ou 
mesmo com limitações em termos de bilheteira, 
os custos inerentes à realização de um evento 
desta envergadura tornam-se incomportáveis 
para este clube. Juntamo-nos assim à Finlândia, 
Suécia, Bali ou Argentina, que neste clima 
de instabilidade, também anularam os seus 
eventos. Os patrocinadores não estão dispostos 
a pagar para colocarem publicidade numa 
pista sem público, as despesas continuam a 
ser muito altas e, apesar do apoio por parte do 
Município de Águeda, contra nossa vontade, 
não havia outra hipótese” concluiu José Brenha 
– Presidente do ACTIB.

O clube organizador lamenta este desfecho, 
deixando uma palavra de agradecimento 
aos milhares de adeptos que aguardam 
ansiosamente pelo regresso da competição 
a Portugal, aos patrocinadores e também a 
autarquia aguedense.

Os bilhetes já adquiridos transitam para 2022, 
sem qualquer necessidade de atualização. Para 
todos aqueles que pretendam a devolução dos 
mesmos, deverão contatar o respetivo local de 
compra.

Apesar deste desfecho pelo segundo ano 
consecutivo, continuamos com um voto de 
confiança por parte do promotor mundial. A 
Infront Moto Racing confirma a inserção do 
Grande Prémio de Portugal no calendário do 
Campeonato do Mundo de Motocross até 2024.

MXGP em Águeda cancelado

25 de setembro Gondomar (Morcegos)
31-10/1 de novembro Torres Vedras
28 de novembro Lousã
19 de dezembro Valongo
26 de dezembro H.E. das Regiões (Valongo)

CALENDÁRIO

Com uma dezena de pilotos portugueses em pista no Circuito 
da Catalunha, que recebeu a 4ª prova do Campeonato Espanhol de 
Velocidade, ESBK, as cores lusas foram das mais representadas. Divididos 
por diversas classes estiveram presentes Ivo Lopes, Pedro Nuno, Pedro 
Fragoso, Gonçalo Ribeiro, Martim Marco, Rodrigo Valente, Isaac Rosa, 
Afonso Almeida, Guilherme Gomes e Afonso Almeida, todos eles alinhando 
com ambição total nas respetivas categorias.

Com temperaturas elevadas ao longo da dupla jornada, com corridas 
realizadas no sábado e no domingo, o destaque da ronda catalã ficou nas 
mãos de Gonçalo Ribeiro, que venceu as duas corridas Pré-Moto 3 com 
autoridade, reforçando a sua reconhecida rapidez num paddock com 160 
pilotos presentes. Pedro Nuno esteve igualmente em plano de destaque 
com dois terceiros lugares nas Supersport, tendo Martim Marco igualmente 
subido ao pódio na segunda corrida da Promo 3, ele que tinha sido sétimo 
na corrida de sábado.

Líder nas SBK, Ivo Lopes não teve um fim de semana fácil devido a um 
problema num joelho, conseguindo um sétimo e um quinto lugares, que 
o mantêm ainda na liderança deste competitivo campeonato. Nas Moto 
4 dois 11º lugares para Afonso Almeida espelham também a evolução do 
campeão nacional na categoria. Pedro Fragoso foi 13º no primeiro dia e 12º 

no domingo nas Open 600 e, nas SBK Junior, a classe com mais lusos em 
pista, 29ª foi a posição conseguida por Afonso Almeida em ambos os dias, 
o mesmo replicando o seu colega de equipa, Guilherme Gomes, o 30º no 
final de ambos os confrontos entre quatro dezenas de pilotos. Isaac Rosa 
foi 31º no sábado e 33º no domingo, cabendo a Rodrigo Valente a melhor 
prestação individual do fim de semana ao ser 28º na primeira corrida, não 
concluindo, no entanto, a segunda.

Após ter sido anunciada a realização de uma 
prova elegível para o Campeonato do Mundo 
de Enduro – entre os dias 8 e 10 de outubro em 
Santiago do Cacém – a organização do Troféu 
Nacional de Hard Enduro alterou as datas das 
provas para o seu ano de estreia sob a égide da 

Federação de Motociclismo de Portugal.
Quatro etapas irão integrar o calendário, 

às quais se juntará uma quinta prova, o Hard 
Enduro das Regiões. Gondomar, Torres Vedras, 
Lousã e Valongo serão os cenários destas cinco 
paragens do calendário 2021.

No regresso a Vila Nova de Poiares, 
o Campeonato Nacional de Supermoto 
levou lutas animadas e muito espetáculo 
ao traçado beirão. Em jornada marcada 
por temperaturas bem agradáveis e 
corridas bastante interessantes em ambas 
as categorias.

A primeira manga de Minimotard 
ficou marcada por intenso duelo 
pelas posições de pódio, com Afonso Cruz 
a levar a melhor – mas sempre bastante 
pressionado – em ambas as ocasiões.

Na primeira manga de Supermoto, o 
vencedor Sérgio Rego arrancou na ‘pole 
position’ e esteve sempre pressionado 
por Sebastien Gil, que ‘estudava’ o 
líder para escolher o melhor ponto de 
ultrapassagem, mas sofreu uma aparatosa 
queda que o colocou fora de prova.

A 2ª manga de Supermoto arrancou 
sem Sebastien Gil e com uma nova 
configuração de pista devido à 
incapacidade de retirar toda a elevada 
quantidade de óleo em pista. Sérgio 
Rego fez um bom arranque, mas caiu na 
zona de terra e, embora tenha voltado 
rapidamente à pista, já Filipe Marques 
tinha ganho uma vantagem que segurou 
até ao fim da prova.

Portugueses em alta no ESBK

Novas datas para o Hard Enduro

Supermoto em Poiares



Na primeira das duas deslocações agendadas pelo calendário do CNV 
2021 a Portimão, notaram-se algumas ausências de vulto, nomeadamente 
a de Ivo Lopes, que esteve em Espanha a testar com a BMW e já a pensar 
no futuro. Uma ausência que deixou a liderança do campeonato nas mãos 
dos adversários, com Romeu Leite a regressar a casa como novo líder das 
Superbike depois de vencer ambas as corridas. Nas Superstock 600 foi 
Pedro Fragoso quem bisou vitórias e se estreou a vencer na categoria. 

Também Gonçalo Ribeiro, o líder das Pré-Moto3, esteve ausente por 
estar em mais uma ronda da European Talent Cup, e quem venceu em 
estreia foi Tiago Balhé. Nas Promo3 Martim Marco foi igualmente o 
primeiro, num dia em que, nas Supersport 300, também Dinis Borges 
assinou a sua primeira vitória do ano

Nas Moto4 assistiu-se ao duelo mais intenso do fim-de-semana, 
assinado por Pedrinho Matos e Afonso Almeida. O Campeão Nacional foi 
quem mais voltas fechou na frente, mas o rival de Vila Nova de Santo André 
esteve sempre na luta com Almeida e, na derradeira volta, conseguiu 
mesmo quebrar a hegemonia do opositor para cruzarem a linha de meta 
separados por apenas 29 milésimas de segundo. Um final impróprio para 
cardíacos com Pedrinho Matos a ser pela primeira vez vencedor. Nas Moto5 
o primeiro lugar foi para Alexandre Cabá.

Nos troféus as vitórias no sábado foram para Pavel Bogdanov nas Tuono 
Cup, Frédéric Bottoglieri na ZCup e Rui Marto nas Naked. João Curva foi o 
primeiro entre os pilotos da Taça Luís Carreira Open, Bernardo Villar nas 
Open R, José Almeida nas SBK e João Vieira nas SS. Já no Domingo Bogdánov 
fechou de novo na frente nas Tuono, Ricardo Pires foi o primeiro nas ZCup 
e Rui Marto nas Naked. João Curva e Bernardo Villar venceram nas suas 
classes, Pedro Dias nas SBK e André Capitão nas SS. Na Copa Dunlop Motoval 
Miguel Romão venceu no sábado na Classe 1 e André Gonçalves na Classe 2, 
com resposta no domingo por parte de Victor Barros na classe 1, sendo que 
André Gonçalves repetiu a primeira posição na classe 2.

Duas semanas depois, a caravana do CNV voltou ao Algarve e, desta 

feita, Ivo Lopes não deixou os seus créditos por mãos alheias e venceu 
ambas as corridas face a Romeu Leite e Tiago Cleto. Nota para o novo 
recorde do circuito para a categoria assinado por Ivo Lopes com 1m44.156s.

Nas Superstock Pedro Fragoso também dobrou e deixou o AIA com 
a liderança no campeonato. Nas Supersport 300 a vitória foi para o 
'forasteiro' Adrian Olmo, um nome que pode parecer desconhecido mas 
que é na realidade o atual líder do campeonato do mundo, Adrian Huertas, 
que esteve no Algarve a preparar a sua estreia mundialista na pista nos 
primeiros dias de outubro. 

Nas Pré-Moto3 foi sem surpresa Gonçalo Ribeiro quem venceu, mas desta 
feita foi secundado pelo campeão nacional Moto4, Afonso Almeida. Martim 
Marco foi o primeiro nas Promo3 e Afonso Almeida foi o vencedor nas Moto4, 
enquanto Alexandre Cabá registou a sua segunda vitória consecutiva nas Moto5.

No Troféu Século XX/TLC a vitória na Open ficou nas mãos de Carlos 
Pinheiro em ambas as corridas. Nas Superbike vitórias para Afonso Cruz 
e nas Supersport foi Luis Belchior quem venceu. Nas sempre animadas 
ZCup, que enfrentaram de forma corajosa o fim de semana mais quente 
do ano, foi Frédèric Bottoglieri o vencedor da primeira corrida na frente de 
Ricardo Pires, sendo este o vencedor na segunda corrida. Nas Tuono Cup 
foi Pavel Bogdanov quem subiu ao degrau mais alto do pódio no sábado, 
assistindo-se no domingo à primeira vitória de Paulo Vicente. Nas Naked, 
Bogdanov foi o vencedor no dia inaugural, mas, no domingo, a vitória foi 
de Bottoglieri, que deixou de lado a Kawasaki Z para realizar a sua primeira 
corrida com a BMW S 1000R que tem sido desenvolvida nas pistas desde a 
etapa anterior do campeonato.

Na concorrida Copa Dunlop Motoval, vitórias de Eduardo Huertas na classe 
1 em ambos os dias, ele que se estreou na competição. Na classe 2 André 
Gonçalves foi o primeiro na corrida de abertura face a Filipe Brites, com este a 
vencer a no segundo dia na frente de Nelson Cruz. A classe revela-se bastante 
competitiva e são cinco os pontos que separam os dois primeiros da geral.
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Nacional de Velocidade a sul
O Autódromo Internacional do Algarve recebeu as terceira e quarta rondas do 
Campeonato Nacional de Velocidade, mantendo-se ainda tudo em aberto para as 
duas derradeiras provas a disputar no Estoril em setembro e outubro.
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Entrevista

Após a reeleição da presente Direção para mais quatro anos ao leme da nossa federação, 
falámos com o Presidente da F.M.P., Manuel Marinheiro, para nos fazer um balanço do 
momento que atravessamos e falar dos desafios que se colocam neste seu terceiro mandato.

UMA NOVA ETAPA
A LISTA “Pelo Motociclismo” foi eleita para perma-

necer ao leme dos destinos do motociclismo nacional 
para o quadriénio de 2021/2025, pelo que era esta a 
altura certa para pedirmos ao Presidente da Direção 
da Federação de Motociclismo de Portugal, Manuel 
Marinheiro, um balanço do mandato que terminou - 
obviamente afetado pelo pandemia que atravessamos 
desde há pouco mais de ano e meio - e conhecer os 
desafios que se colocam à F.M.P. nestes próximos 
quatro anos que constituem o seu terceiro mandato 
como Presidente. 

Moto Portugal - A segunda metade deste man-
dato, pelos motivos que todos conhecemos, foi 
certamente muito difícil. Como se conseguiram 
superar essas dificuldades e, até mesmo, capi-
talizar sobre elas e conseguir coisas que até aqui 
não tínhamos?

Manuel Marinheiro - Neste segundo mandato, 
à semelhança do primeiro, continuámos a evoluir o 
motociclismo nacional, tanto em número de pilotos 

como em número de provas - em 2019 batemos inclusi-
vamente os recordes da federação nestes dois registos, 
foram os melhores números de sempre.

Em 2020, com todas as dificuldades que tivemos 
devido à pandemia, naturalmente que diminuiu o 
número de atletas federados e o número de provas, 
por causa das contingências e imposições sanitárias. 
Mas também nos permitiu que, na adversidade, agar-
rássemos as oportunidades que nos surgiram. E tivemos 
uma grande vitória, que foi recuperar o MotoGP, im-
portante principalmente agora, com o Miguel Oliveira 
na classe rainha. E não só recuperámos um como, 
este ano, vamos mesmo ter duas provas de MotoGP. 
Da mesma forma, devido aos problemas em outros 
países, conseguimos fazer duas provas do Mundial 
de Superbike, duas do Mundial de Enduro, duas do 
FIM CEV (tal como acontecerá este ano), o Mundial de 
Resistência, etc. Naturalmente, isto deve-se também à 
influência do Presidente da Federação Internacional 
de Motociclismo, o Jorge Viegas, mas, acima de tudo, 
porque já antes deste período de pandemia eramos 

reconhecidos na FIM por termos excelentes clubes e 
organizações de eventos, e merecemos sempre a maior 
confiança. Somos, possivelmente, o país dentro da FIM 
que, considerando o rácio do número de atletas, mais 
provas internacionais tem. Só nos faltava o MotoGP e 
agora já o temos.

Ainda antes da pandemia já estava contratualizado 
o regresso do MotoGP para 2022, mas esta situação veio 
acelerar esse processo e permitiu que o pudéssemos 
ter logo em 2020 – e, agora, em 2021, com duas provas. 
Esperamos que, em novembro, já possa ser com a 
presença de público.

Mesmo neste contexto adverso que continua-
mos a atravessar, começámos a presente tem-
porada (ainda antes deste novo mandato) com 
alguns recordes. 

Sim, no Enduro tivemos excelentes notícias e na 
Velocidade também. No Enduro tivemos, pela primeira 
vez na história da federação, uma prova com mais de 
trezentos pilotos. Só há muito, muito tempo estivemos 

MANUEL MARINHEIRO
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Texto: Moto Portugal Fotos: Arquivo

lá perto, quando a prova de abertura do campeonato 
era aqui o Enduro da Trafaria. Quanto à Velocidade, 
tivemos mais de uma centena de pilotos em pista.

De um modo geral, neste momento, comparando 
com o período homólogo de 2019, já estamos com 
números muito idênticos. Por isso, já não será para 
nós uma surpresa, mas transformou-se num objetivo, 
tentar fazer ainda melhor do que em 2019. O que, a 
acontecer num ano de 2021 ainda com a pandemia 
bem presente, será um feito extraordinário, mas este 
é um dos nossos objetivos.

Portanto, apesar da segunda vaga que afetou 
o início da temporada, está previsto chegar aos 
números recordistas pré-pandemia, de 2019?

No que respeita a provas será difícil, porque ainda 
não nos permitem fazer todas as provas que tínha-
mos calendarizadas, nomeadamente o Campeonato 
Nacional de Supercross, que já não vamos conseguir 
fazer, entre outras que foram canceladas. Mas em 
termos de pilotos, sim, esperamos alcançar os números 
de 2019. E nas provas internacionais também. Estamos 
com 11 provas internacionais calendarizadas, algumas 
já realizadas, e esperamos continuar e conseguir fazer 
as restantes. Nota: já depois desta entrevista, nas provas 
referidas (MotoGP, WSBK e FIM CEV a ‘dobrar’, Mundial de 
Resistência, Trial das Nações, Mundial de MXGP, Mundial 
de Enduro e Mundial de Sidecar) foi cancelado o MXGP 
mas veio juntar-se mais uma jornada do Mundial de 
Enduro, a realizar em outubro em Santiago do Cacém.

Quais os objetivos principais que esta direção 
tem traçados para o novo mandato que agora 
se inicia?

Teremos de viver com esta nova realidade. Não 
sabemos se conseguimos afastar a pandemia tão cedo 
durante este mandato, mas estamos cada vez mais 
preparados para viver com ela. Em 2020 sim, foi muito 
complicado organizar as provas, mas relembro que, a 

nível europeu, fomos o primeiro país a organizar uma 
prova em circuito, pós-pandemia. E aí sim, não sabíamos 
ainda totalmente como se processavam as coisas. 
Agora vamos ganhando cada vez mais experiência. 
Por isso, para este mandato, queremos continuar a 
evoluir e a organizar os quadros competitivos nacionais. 
Gostaríamos de implementar uma nova modalidade, 
fruto dos novos tempos, que são as e-bikes, as motos 
elétricas, para o Enduro e para o Motocross. O arranque 
estava previsto e calendarizado para 2021, mesmo 
apesar da pandemia, mas não foi possível porque 
não há veículos à venda, estão esgotados. Queremos 
também implementar o Flat Track, que tinha uma 
primeira prova que se deveria ter já realizado, mas que 
foi cancelada por contingências da DGS. 

Na área do Mototurismo, voltámos a ter um número 
excecional de cerca de 2500 participantes no Lés-a-Lés, 
e tivemos de fechar as inscrições, para não ultrapassar 
este número e manter a qualidade do evento. Vamos 
organizar o Lés-a-Lés Off-road em outubro e os moto-
-ralis estão de decorrer. As concentrações são o mais 
complicado, naturalmente, da mesma forma que se 
passa com os eventos musicais ao vivo, as discotecas, 
etc. Em resumo, o motociclismo está bem e queremos 
continuar a implementá-lo.

A nossa atuação na área internacional é também um 
ponto de honra, e só assim, com muitos representantes 
nas instâncias a nível internacional, é que conseguimos 
também cativar e trazer as corridas internacionais para 
cá. Estamos a falar dos portugueses que integram pra-
ticamente todas as comissões da FIM e da FIM Europa, 
começando logo pelo presidente da FIM, como é óbvio.

Isto é importante não só na parte desportiva. Por 
exemplo - e isto é uma notícia muito recente -, estive 
numa reunião de direção da FIM Europa, onde sou 
vice-presidente, e tivemos uma notícia importante 
para todos os motociclistas: havia uma intenção da 
Comunidade Europeia em fazer equivaler, em termos 
de seguros, as nossas provas à circulação viária normal. 

Isto, colocado de uma forma simples, seria terminar 
com as competições. Não seria possível, pois se pen-
sarmos que, por exemplo, numa corrida de Motocross, 
um piloto que tivesse um acidente com outra moto 
fosse obrigado a pagar os danos dessa moto, os va-
lores seriam incomportáveis ou, no caso do MotoGP, 
mesmo incalculáveis. Não se podem aplicar as regras 
da circulação diária a uma competição e era isso que 
se preparava para acontecer. E só o lobby – que é uma 
palavra que cá soa mal, mas que se usa lá fora, que é 
permitido e legal -, das forças de pressão da comuni-
dade, seja desportiva, seja social, com a intervenção 
de vários países nas comissões de Mototurismo e de 
Assuntos Públicos da FIM, é que travou esta intenção. 
Muitas vezes essas situações não são conhecidas do 
grande público, porque nós estamos aqui para trabalhar 
e não para noticiar aquilo que fazemos, mas esta é 
uma notícia importante. Essa comissão era presidida 
por nós, portugueses, e, por isso, foi também com a 
intervenção direta da nossa federação, a pedido da 
FIM Europa e da FIM, que foi possível influenciar, no 
bom sentido da palavra, a Comunidade Europeia, que 
estava a ir no caminho errado.

Há outras batalhas atualmente a serem travadas 
para melhorar o dia a dia dos motociclistas?

Sim, inclusivamente, nestes últimos dois anos, com 
uma nova liderança na ANSR, a Associação Nacional 
de Segurança Rodoviária, onde já tínhamos intervindo 
nas campanhas de segurança rodoviária, estamos 
agora envolvidos e a participar ativamente num novo 
programa que é a ‘Visão Zero 2030’, um programa que 
tem o objetivo de, em 2030, conseguirmos ter zero 
fatalidades na estrada.

A ANSR convidou, para além dos seus colaboradores 
diretos, uma série de entidades, como são os casos 
da federação, da GNR, da PSP e outras entidades que 
intervenham, regulamentem ou tenham interesse 
na utilização das nossas redes viárias, para participar 
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neste programa, dar ideias e contributos, que foi o 
que nós fizemos.

E, por isso, em termos concretos, quando nos per-
guntam onde é que achamos que deve estar o foco na 
prevenção, é sem dúvida e em primeiro lugar no fator 
humano – que, como sabemos, é a principal causa da 
maior parte dos acidentes - e não nas inspeções, pois 
as falhas mecânicas são responsáveis apenas por uma 
percentagem ínfima dos acidentes. Principalmente 
no nosso caso, motociclistas, que temos muito mais 
cuidado com o veículo que utilizamos do que se esti-
vermos a utilizar um veículo de quatro rodas.

E também atacar fenómenos como sejam o uso do 
telemóvel na condução, a proliferação dos pilaretes, 
principalmente agora nas grandes cidades, que não 
faz qualquer sentido, é um perigo e um absurdo. Um 
perigo com baixas confirmadas, infelizmente. O que 
é essencial, e é isso que alertamos, é para não se co-
locarem obstáculos na via. Tem de haver fiscalização, 
eficiente ao cumprimento das marcações no pavimento 
e dos sinais verticais.

Temos também insistido na melhoria das condições 
das estradas. Uma medida que vimos reclamando 
há muito tempo e que também aumentará a nossa 
segurança é a criação, de uma vez por todas, de uma 
classe 5 nas autoestradas para as motos, para que mais 
pessoas possam circular nas autoestradas, com maior 
segurança face às vias nacionais.

Continuamos, assim, a participar em todas as situa-
ções que sejam importantes para os motociclistas. Já 
no mandato anterior - e esse já é um tema concluído 
- tivemos a autorização para a circulação das motos 
nos corredores BUS. Mas, gostava de dar esta nota, pois 
faço essa utilização diária em Lisboa, que havia algum 
receio sobre o relacionamento entre os motociclistas e 
os anteriores utilizadores exclusivos, sejam os taxistas 
sejam os autocarros. E o que eu posso testemunhar, 
porque circulo neles todos os dias de moto, é que 
há, cada vez mais, um bom relacionamento, inclu-

sivamente facilitando a nossa passagem e a nossa 
utilização daqueles corredores. Não vejo conflitos. É 
claro que haverá sempre, em todos os veículos e como 
em todas as áreas, uns que se portam melhor e outros 
pior, mas volto ao que referi no início: o fator humano. 
É na cabeça de cada um que, à partida, as coisas se 
tornam mais ou menos perigosas.

Mesmo na questão da proteção dos rails, que as 
pessoas até podem pensar que é um dado adquirido 
e que não se volta atrás. Mas não é bem assim. A lei 
diz que, onde houver um rail, tem de haver uma saia 
metálica a protegê-lo, e isto obviamente que encarece 
a construção das vias, mas é uma medida importantís-
sima para nós. E ainda recentemente – e porque somos 
efetivamente um exemplo a nível europeu e mundial 
– fomos contactados numa perspetiva de alterar a lei, 

para que os rails fossem protegidos apenas em pontos 
negros, e nós seríamos chamados a indicar onde são 
esses pontos negros. Mas a nossa posição aí é clara e 
temos de a tentar manter o mais possível: se só querem 
colocar as saias nos pontos negros, então ponham 
os rails também só nos pontos negros! Porque onde 
houver um rail tem de haver uma saia! Se não é ponto 
negro, então tirem o rail e nós não nos importamos. 
Agora, se estiver lá tem de estar protegido. 

Temos de continuar esta luta, e a minha chamada 
de atenção é de que não nos podemos acomodar 
àquilo que está feito – e que foi bem feito e uma vitória 
estrondosa para a proteção dos motociclistas -, mas são 
temas que são recorrentes e temos de estar atentos 
para nos defendermos deste tipo de situações, para 
que não recuemos.



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
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As 12 Horas do Estoril voltaram a marcar presença no calendário do Mundial de Resistência, 
com um grande espetáculo pleno de emoções e incerteza até final.

PELA QUINTA VEZ na história do Campeonato 
do Mundo de Resistência, esta competição assen-
tou arraiais no nosso País, com a realização em 
julho último das 12 Horas do Estoril, prova que 
se realiza pelo segundo ano consecutivo, depois 
de ter fechado o campeonato na época passada.

A prova organizada pelo Motor Clube do 
Estoril deveria, aliás, ter fechado a temporada 
novamente, mas, a pedido do promotor e da 
organização das 8 Horas de Suzuka, trocou de 
data com a prova japonesa, tendo assim lugar 
em julho – segunda ronda do campeonato, após 
as 24 Horas de Le Mans que haviam tido lugar 
em junho. Ironicamente, no mês seguinte a or-
ganização das 8 Horas de Suzuka foi forçada a 
cancelar a edição 2021 desta grande clássica, 
sendo substituída por uma ronda no traçado 
checo de Most, em outubro.

Tal como em 2020, as 12 Horas do Estoril foram 
uma prova intensa, com a incerteza nos lugares 
da frente a manter-se até ao final. E, desta feita, 
com o muito calor a juntar às dificuldades que 
pilotos e equipas enfrentam sempre nas provas 
desta disciplina.

CARROSSEL DE EMOÇÕES

12 Horas do Estoril
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Texto: Moto Portugal Fotos: Organização

A YART não conseguiu repetir o domínio de 2020, 
enquanto a BMW voltou a ser muito rápida e a sofrer 
uma queda, mas desta feita recuperando até ao pódio

1º  Josh Hook (AUS) / Mike di Meglio (F) /Yuki Takahashi (JP) FCC TSR Honda 
2º  David Checa (E) / Erwan Nigon (F) / Jérémy Guarnoni (F) SRC Kawasaki
3º  Markus Reiterberger (D) / Xavi Forés (E) / Kenny Foray (F) BMW Motorrad
4º  Florian Alt (D) / Florian Marino (F) / Nicolas Terol (E) VRD Yamaha
5º  Roberto Rolfo (I) / Robin Mülhauser (CH) / Randy de Puniet (F) Moto Ain Yamaha 
6º  Jonathan Hardt (F) / Julien Pilot (F) / Loris Cresson (B) BMRT Kawasaki (1º STK)
7º  Matthieu Gines (F) / Louis Rossi (F) / Ettiene Masson (F) ERC Ducati
8º  Jan Bühn (D) / Jesper Pellijeff (S) / Marcel Brenner (CH) Bolliger Kawasaki
9º  Stéphane Egea (F) / Guillaume Antiga (F) / Enzo Boulom National Motos Honda
10º  Marvin Fritz (D) / Niccolò Canepa (I) / Karel Hanika (CZ) YART Yamaha 

CLASSIFICAÇÃO  FINAL

12 Horas do Estoril

O Mundial de Resistência em Portugal
Os pódios nas quatro visitas anteriores do Mundial de Resistência a Portugal

1000 KM DO ESTORIL - 10 DE MAIO DE 1987
1º  Hervé Moineau (F) / Bruno Le Bihan (F) Suzuki SERT
2º  Robi Schläfli (CH) / Ueli Kallen (CH)  Wet Motos Honda
3º  Mat Oxley (GB) / Geoff Fowler (GB)  Team Bike Yamaha

8 HORAS DO ESTORIL – 28 DE MAIO DE 2000
1º  Jean-Michel Bayle (F) / Arnaud V.D. Bossche (F) / Christian Lavieille (F)  Suzuki SERT
2º  Christophe Guyot (F) / Sébastien Scarnato (F) / Nicolas Dussauge Kawasaki GMT94
3º  Peter Linden (S) / Warwick Nowland (AUS) / Stéphane Mertens (B)  Phase One Suzuki

12 HORAS DE PORTIMÃO – 11 DE JUNHO DE 2016
1º  David Checa (E) / Niccolò Canepa (I) / Lucas Mahias (F)  Yamaha GMT94
2º  Anthony Delhalle (F) / Vincent Philippe (F) / Étienne Masson (F)  Suzuki SERT
3º  Sébastien Gimbert (F) / Julien Da Costa (F) / Freddy Foray (F) Honda Endurance Racing

12 HORAS DO ESTORIL – 26 DE SETEMBRO DE 2020
1º  Marvin Fritz (D) / Niccolò Canepa (I) / Karel Hanika (CZ)  YART Yamaha 
2º  Josh Hook (AUS) / Mike di Meglio (F) / Freddy Foray  FCC TSR Honda France
3º  Gino Rea (GB) / Broc Parkes (AUS) / Sheridan Morais (ZA) Wójcik Racing Team Yamaha

A vitória coube à formação FCC TSR Honda 
France, que tinha sido 2ª colocada há um ano, 
acompanhada ao pódio pelas equipas da Webike 
SRC Kawasaki France Trickstar e BMW Motorrad 
World Endurance Team, com estas duas últimas 
separadas por menos de um segundo no final!

A VRD Igol Experiences esteve quase a assegurar 
um lugar no pódio, resistindo ao avanço das duas 
máquinas oficiais da Kawasaki e BMW, mas um ligeiro 
erro de Florian Marino, após uma grande prestação 
já ao cair da noite, fê-lo sbaixar para o 4º lugar, na 
frente da Yamaha da Moto Ain e da primeira entre as 
Superstock, a Kawasaki da BMRT 3D Maxxess Nevers.

A pole position coube aos grandes dominadores 
no ano passado, o trio da Yamaha YART. Marvin 
Fritz teve novamente dificuldades na partida, mas 

chegou à dianteira ainda antes do fim do primeiro 
turno de pilotagem.

Seguiu-se uma hecatombe de quedas e pro-
blemas entre as equipas da frente, casos da BMW, 
a caminhar para um grande resultado até à queda 
de Kenny Foray, encetando depois uma grande re-
cuperação, e também da YART e dos Campeões do 
Mundo, a Suzuki SERT, primeiro com uma queda de 
Sylvain Guintoli e depois com um momento de ‘fris-
son’, quando Xavier Simeon embate na traseira da 
Kawasaki do Tati Team, pilotada por Morgan Berchet 
e que lutava pelos lugares perto do pódio. Simeon 
ficou abalado na pista, com Berchet a apressar-se a 
prestar-lhe assistência, o que lhe valeria o prémio 
Anthony Delhalle Espírito da Endurance. 

Com tudo isto, a Kawasaki oficial instalou-se 

com segurança na frente, mas ficaram sem gasolina 
a hora e meia do final e perderam muito tempo, 
abrindo caminho para a liderança isolada na FCC TSR 
Honda, até aí sem problemas, rumo a uma vitória 
que não pareciam ter argumentos para alcançar. O 
triunfo na classe de Superstock coube à Kawasaki 
da BMRT, após acesa luta com a Honda da national 
Motos, que tinha ganho a categoria em Le Mans.

Após a ronda do Estoril, e quando a caravana do 
Mundial de Resistência ruma à terceira e penúltima 
jornada do ano, a grande clássica que é o Bol d’Or, 
a Kawasaki SRC passou a comandar a tabela, com 
somente sete pontos a separarem as três primeiras 
equipas e 11 entre as quatro da frente.

Tudo em aberto, portanto, para um grande 
final de temporada!
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Mototurismo

A EXTRAORDINÁRIA atividade que é a dos 
moto-ralis turísticos continua a surpreender-nos 
há quase duas décadas e meia. Quando pensamos 
que esta ou aquela região não tem muito para se 
ver, conhecer e apreciar, acabamos sempre por 
enganar-nos. Foi exatamente o que aconteceu com 
o moto-rali organizado pelo MK Makinas que levou 
os participantes a visitar locais repletos de história 
e cultura desde a época romana, a apreciar belas 
paisagens, simpáticas e típicas aldeias, degustar do 
que de bom se produz na região, acabando por se 
chegar à conclusão que muito há a descobrir ao 
longo do País e que os clubes, com a sua mestria 
organizativa, conseguem sempre deslumbrar quem 
participa no que de melhor se faz em termos de 
mototurismo nacional. Longa vida aos moto-ralis!

O forte calor que se fez sentir não ajudou, mas 
a muita vontade de descobrir o que estava para 

vir e de viajar de moto, rapidamente fez esquecer 
a canícula e, depois de se dar o início no largo 
da Câmara Municipal de Tábua, já se começava a 
vislumbrar o quão rico é o passado histórico desta 
região. O edifício da Biblioteca Municipal e mais 
à frente a Capela do Senhor dos Milagres que é 
Monumento Nacional, anteviam interessantes 
incursões pela nossa sempre admirável história. 
Mais adiante a caravana teria de pagar uma multa. 
Doar material escolar para entregar à Casa de 
acolhimento Residencial ‘Casa do Outeiro’ de Tábua.

Por pitoresco trajeto chegou-se a Ázere, com 
Foral Manuelino com mais de 500 anos, onde o 
grupo de cantares local, acompanhados da realeza, 
animaram a abafada caravana!

O belo miradouro das recuperadas minas de 
urânio de Ázere em termos ambientais encantou, 
antes da primeira bucha do dia, em Covelo de Cima 

a apreciar uns imponentes Eucalyptus siameses. 
Mais capelas e foram muitas, algumas com mais 
de dois séculos e também por fora-de-estrada 
chegava-se a Meda de Mouros, terra onde o pão 
é rei, com o seu museu etnográfico e monumento 
ao padeiro. Após divertido jogo, provou-se a bôla 
que estava uma delícia. Obrigado!

A histórica aldeia de Lourosa, já no concelho de 
Oliveira do Hospital, esperava a caravana para um 
dos momentos altos do dia, conhecer a interessante 
Igreja Moçárabe de São Pedro de Lourosa, integrada 
na ‘Rota da Moura Encantada’, e aconchegar as 
barriguinhas, em excelente receção. A cultura 
árabe continua a ser preservada através da sua 
Feira Moçárabe que promete voltar assim que as 
condições sanitárias o permitirem. Por lá existe um 
belo e fresco ‘Cantinho dos Amores’, onde se recitou 
um belo poema aos jovens príncipes!

O MK Makinas estreou-se no Troféu Nacional de Moto-ralis Turísticos BMW/Dunlop da FMP, 
levando a caravana, composta por 90 participantes em 57 motos, a descobrir belos cantos 
e recantos da Beira Alta, de Tábua até Oliveira do Hospital.

POR TERRAS BEIRÃS
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Texto e fotos: António Costa / Comissão Mototurismo FMP

A caravana agradeceu a receção e fez-se de 
novo à estrada. Pelo caminho apreciou a arrojada 
arquitetura do quartel dos bombeiros de V.N. de 
Oliveirinha, antes da soberba visita e divertido jogo 
no anfiteatro romano de Bobadela, com mais de 
2000 anos de história, depois de se passar o não 
menos interessante centro histórico. Excelente!

Estava terminado o primeiro sector. Foi tempo 
de retemperar as forças, com saboroso piquenique, 
à boa maneira portuguesa!

Seguindo o bem elaborado roadbook, deu-se 
início ao segundo sector. Apreciaram-se bonitas 
quintas e solares até à terra do ‘Terror das Beiras’, 
de seu nome João Brandão em Midões. A paragem 
seguinte era para abanar o Penedo C’Abana e 
apreciar o Mondego. Que vistas fantásticas! 
Interessante trajeto fora-de-estrada e nova 
paragem, desta vez para apreciar as vistas - e 
não só - em Sevilha, a portuguesa, claro. Houve 
quem aproveitasse as refrescantes piscinas naturais 
proporcionadas pelo rio Cavalos, nesta bela aldeia 
tipicamente serrana. Ainda tempo para visitar 
a sede do clube vocacionado para as provas 
desportivas, que agora, e muito bem, abraça os 
eventos de turismo em moto.

Após as muito aguardadas banhocas na 
piscina do Hotel Luna, unidade hoteleira de 
excelente qualidade que também apoiou o moto-
rali, veio a grande surpresa para o Augusto, dos 
Conquistadores, que neste dia completava meio 
século de vida. 

O jantar foi animado pelo Grupo de 
Concertinas de Oliveira do Hospital e o apagar 
das velas aos aniversariantes. A Susana de Góis 
também celebrava mais um aniversário. Pelo meio 
sorteou-se o habitual voucher da BMW e deram-se 
a conhecer os mais regulares do dia.

A segunda etapa começou enevoada e fresca, a 
contrastar com o dia anterior. Boa temperatura para 
se apreciar a Pedra da Sé, depois de interessante 
percurso fora-de-estrada, por onde já passou o 
Rali de Portugal. Com magníficas paisagens sobre 
a albufeira da Barragem da Agueira e soberba 
passagem entre penedos, ficou na memória uma 
das mais espetaculares paragens para se apreciar 
o que de belo a natureza nos oferece e encanta.

Entre aldeias e a ruralidade que as caracteriza, 
chegou-se a mais uma capela, desta vez em Sinde, 
para jogar, provar boa cerveja artesanal e ficar 
a saber do culto religioso protagonizado pelos 
animais agrícolas. Mais belas casas de brasão, saber 
sobre o maior empregador da região ligado aos 
estofos e visita à Quinta Ladeira da Santa, onde se 
provaram os bons vinhos que ali são produzidos 
a acompanhar bom queijo da serra e presunto. O 
difícil foi sair de lá…

Em caravana regressou-se a Tábua para a 
sempre animada foto de família antes do almoço 
de encerramento, em ambiente festivo. Na presença 
dos representantes das autarquias, a quem o clube 
agradece o sempre inestimável apoio, deram-se a 
conhecer os mais regulares do moto-rali.

Os Motards do Ocidente fizeram a ‘dobradinha’ 
com o Joaquim e a Maria da Conceição Marques 
em primeiro lugar e o Pedro e a Milai Morais na 
segunda posição. O João Krull do Moto Clube de 
Albufeira fechou o ‘pódio’.

Está de parabéns o MK Makinas, pelo grande 
fim de semana mototurístico que nos proporcionou, 
estando já a planear o próximo. Por certo que nos 
vão surpreender uma vez mais!



 

14 MOTO

Resultados Desportivos

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
9ª prova – G.P.  da Grã-Bretanha / Silverstone

16º  Miguel Oliveira (KTM)

Taça do Mundo de MotoE
4ª prova – Áustria / Spielberg

16º  André Pires (Energica)

Campeonato do Mundo de Enduro
3ª prova – Estónia / Saaremaa 

TAÇA DO MUNDO OPEN 2T
1º/1º  Gonçalo Reis (GasGas)

4ª prova – Suécia / Skovde
TAÇA DO MUNDO OPEN 2T
2º/2º  Gonçalo Reis (GasGas)

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

Mundial de Supersport 300
3ª prova – Países Baixos / Assen

24º/36º  Miguel Duarte (Yamaha)

4ª prova – Rep. Checa / Most
37º/-  Miguel Duarte (Yamaha)

Campeonato Nacional 
de Super Enduro / Moto Espinha
1ª prova – Penacova

PRESTIGE
1º/1º/1º  Diogo Vieira (GasGas)
2º/2º/2º  Luís Oliveira (Yamaha)
4º/5º/3º  Diogo Ventura (Beta)
7º/3º/5º  Gerard Sala (GasGas)
3º/7º/9º  Paulo Alberto (Yamaha)
8º/4º/6º  Luís Silva (TM) 
5º/6º/8º  Gonçalo Sobrosa (Beta)
9º/8º/4º  Joel Vieira (KTM)
6º/10º/7º  Paulo Esteves (Sherco)
10º/9º/10º  Ricardo Wilson (Beta)
13º/11º/12º  Rita Vieira (Yamaha)
11º/-/11º  Elias Rodrigues (Yamaha)
12º/-/-  Renato Silva (Beta)

OPEN
3º/1º/2º  Manuel Moura (Yamaha)
1º/10º/3º  Frederico Rocha (TM)
4º/8º/1º  Rodrigo Luz (Yamaha)
2º/4º/9º  Tiago Oliveira (GasGas)
7º/3º/4º  José Ferreira (KTM)
10º/2º/8º  Martim Ventura (Yamaha)
8º/6º/6º  Rui Silva (Husqvarna)
6º/5º/11º  Agostinho Matos (KTM)
5º/7º/13º  Pedro Durães (KTM)
9º/12º/7º  Kiko Leite (Beta)
11º/9º/10º  Hugo Teixeira (Sherco)
13º/13º/5º  Marco Ferreira (KTM)
12º/11º/12º  Diogo Rocha (Husqvarna)
14º/-/-  Bernardo Vots (Beta)

2ª prova – Castanheira de Pêra 
PRESTIGE
1º/2º/1º  Diogo Vieira (GasGas)
2º/1º/4º  Luís Oliveira (Yamaha)
3º/3º/2º  Paulo Alberto (Yamaha)
8º/5º/3º  Gonçalo Sobrosa (Beta)
4º/4º/9º  Gerard Sala (GasGas)
7º/6º/5º  Ricardo Wilson (Beta)
5º/7º/6º  Luís Silva (TM) 
6º/8º/7º  Paulo Esteves (Sherco)
9º/9º/8º  Joel Vieira (KTM)
11º/10º/10º  Rita Vieira (Yamaha)
10º/-/-  Henrique Nogueira (n.d.)
12º/-/-  Diogo Ventura (Beta)

OPEN
1º/1º/2º  Rodrigo Luz (Yamaha)
3º/4º/4º  José Ferreira (KTM)
4º/2º/5º  Manuel Moura (Yamaha)
6º/6º/1º  Rui Fernandes (n.d.)
5º/3º/6º  Marco Ferreira (KTM)
2º/7º/7º  Tiago Oliveira (GasGas)
8º/5º/3º  Frederico Rocha (TM)
7º/8º/8º  Diogo Rocha (Husqvarna)
10º/9º/10º  Rui Marinho (n.d.)
11º/10º/9º  Miguel Moura (Yamaha)
12º/11º/11º  Gonzaga Silva (n.d.)
13º/12º/12º  Hugo Monteiro (n.d.)
9º/-/-  Agostinho Matos (KTM)

3ª prova – Portalegre 
PRESTIGE
1º/1º/1º  Diogo Vieira (GasGas)
2º/2º/2º  Luís Oliveira (Yamaha)
3º/3º/3º  Paulo Esteves (Sherco)
5º/4º/4º  Gerard Sala (GasGas)
4º/5º/5º  Gonçalo Sobrosa (Beta)
6º/6º/6º  Rita Vieira (Yamaha)

OPEN
1º/2º/1º  Manuel Moura (Yamaha)
7º/1º/3º  Rodrigo Luz (Yamaha)
4º/5º/2º  Marco Ferreira (KTM)
3º/3º/5º  José Ferreira (KTM)
2º/6º/6º  Frederico Rocha (TM)
5º/4º/4º  Diogo Rocha (Husqvarna)
6º/7º/7º  Gonzaga Silva (n.d.)
8º/8º/8º  Ricardo pereira (n.d.)

Campeonato Nacional de Velocidade
3ª prova – Portimão I

SUPERBIKE
1º/1º  Romeu Leite (Yamaha)
2º/2º  Tiago Cleto (Yamaha)
4º/4º  Mário Alves (BMW)
-/3º  Ricardo Lopes (Kawasaki)
3º/-  Tiago Morgado (Yamaha)
5º/-  Carlos Pereira (Suzuki)

SUPERSTOCK 600
1º/1º  Pedro Fragoso (Yamaha)
2º/2º  Ricardo Silva (Yamaha)
-/3º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
-/4º  Tomás Silva (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º  Dinis Borges (Kawasaki)
2º  Rafael Damásio (Kawasaki)
3º  Martim Jesus (Kawasaki)
4º  Tomás Alonso (Kawasaki)
5º  Madalena Simões (Yamaha)
6º  Rafaela Peixoto (Kawasaki)
7º  Xoel Fernandez (Yamaha)
8º  Naama Rosa (Kawasaki)
9º  Bernardo Oliveira (Kawasaki)

10º  Bruno Salreta (Yamaha)
11º  Gustavo Pinheiro Yamaha)

PRÉMOTO3
1º  Tiago Balhé (Beon)

PROMO 3
1º  Martim Marco (MIR)

85GP / MOTO4
1º  Pedro Matos (MIR)
2º  Afonso Almeida (Beon)
3º  Francisco Pires (Beon)
4º  Adelino Patronilho (Minarelli)
5º  Bruna Santos (Minarelli)

MIR MOTO5
1º  Alexandre Cabá
2º  Gonçalo Capote
3º  Lourenço Vicente
4º  David Dias
5º  Martim Garcia
6º  Vasco Camoesas
7º  Martim Lourenço

TROFÉU SÉCULO XX – LUÍS CARREIRA
OPEN
1º/1º  João Curva (Yamaha)
2º/2º  Carlos Pinheiro (Yamaha)
3º/3º  Alexandre Laranjeira (Honda)
4º/4º  Fernando Mercier (Yamaha)

OPEN R
1º/1º  Bernardo Villar (Honda)
2º/2º  Bruno Henrique (Honda)

SUPERBIKE
2º/1º  Pedro Dias (Aprilia)
1º/3º  Ricardo Almeida (Triumph)
3º/2º  Afonso Cruz (Suzuki)
4º/4º  Bruno Silva (Kawasaki)

SUPERSPORT
1º/2º  João Vieira (Yamaha)
3º/1º  André Capitão (Yamaha)
2º/3º  Luís Belchior (Yamaha)
4º/4º  Rodrigo Amaral (Honda)
5º/5º  Luís Metello (Yamaha)

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

TROFÉU ZCUP
2º/1º  R. Pires
3º/2º  M. Leal
1º/-  F. Bottoglieri
-/3º  C. Doremalen

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1 
1º/2º  Miguel Romão (Yamaha)
3º/1º  Vítor Barros (Yamaha)
2º/3º  Henrique Gouveia (Yamaha)
5º/4º  Alexandre Melo (Suzuki)
6º/5º  Luís Branquinho (Kawasaki)
7º/6º  Rafael Ribeiro (Honda)
4º/ -  João Cruz (Kawasaki)

CLASSE 2 
1º/1º  André Gonçalves (Yamaha)
2º/2º  Pedro Vinagre (Aprilia)
3º/4º  Filipe Brites (Yamaha)
4º/5º  Rui Palma (Ducati)
6º/6º  Nelson Cruz (Yamaha)
7º/3º  Ricardo Andrade (Ducati)
8º/7º  Sérgio Carbono (Kawasaki)
9º/8º  Felix Wagner (Suzuki)
10º/9º  Pedro Ferreira (Kawasaki)
5º/-  Bruno Louro (BMW)
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4ª prova – Portimão II
SUPERBIKE
1º/1º  Ivo Lopes (BMW)
2º/2º  Romeu Leite (Yamaha)
3º/3º  Tiago Cleto (Yamaha)
5º/4º  Mário Alves (BMW)
4º/5º  Ricardo Lopes (Kawasaki)

SUPERSTOCK 600
1º/1º  Pedro Fragoso (Yamaha)
2º/2º  Ricardo Silva (Yamaha)
4º/3º  Hélder Bessa (Yamaha)
3º/5º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
5º/4º  Paulo Leite (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º  Adrian Olmo (Kawasaki)
2º  Tomás Alonso (Kawasaki)
3º  Dinis Borges (Kawasaki)
4º  Ivan Bolano (Kawasaki)
5º  Rafael Damásio (Kawasaki)
6º  Guilherme Gomes (Kawasaki)
7º  Isaac Rosa (Kawasaki)
8º  Martim Jesus (Kawasaki)
9º  Rafaela Peixoto (Kawasaki)
10º  Bernardo Oliveira (Kawasaki)
11º  Bruno Salreta (Yamaha)
12º  Gustavo Pinheiro Yamaha)
13º  Naama Rosa (Kawasaki)

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)
4º  Adelino Patronilho (Minarelli)
5º  Fernando Santos (Minarelli)
6º  Bruna Santos (Minarelli)

MIR MOTO5
1º  Alexandre Cabá
2º  Gonçalo Capote
3º  Lourenço Vicente
4º  David Dias
5º  Vasco Camoesas
6º  Martim Garcia

TROFÉU SÉCULO XX – LUÍS CARREIRA
OPEN
1º/1º  Carlos Pinheiro (Yamaha)
2º/2º  Fernando Mercier (Yamaha)

SUPERBIKE
1º/1º  Afonso Cruz (Suzuki)

SUPERBIKE R
1º/-  Pedro Dias (KTM)

SUPERSPORT
1º/1º  Luís Belchior (Yamaha)
2º/2º  Márcio Silva (Yamaha)

SPORT R
1º/1º  Augusto Machado (Suzuki)

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

TROFÉU ZCUP
2º/1º  R. Pires
3º/2º  M. Leal
4º/3º  A. Reis
1º/-  F. Bottoglieri
5º/4º  C. Doremalen

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1 
1º/1º  Eduardo Huerta (Yamaha)
3º/2º  Miguel Romão (Yamaha)
2º/3º  Vítor Barros (Yamaha)
4º/4º  Henrique Gouveia (Yamaha)
5º/5º  Alexandre Melo (Suzuki)
6º/7º  Luís Branquinho (Kawasaki)
7º/6º  Rafael Ribeiro (Honda)

CLASSE 2 
2º/1º  Filipe Brites (Yamaha)
5º/2º  Nelson Cruz (Yamaha)
1º/-  André Gonçalves (Yamaha)
7º/3º  Felix Wagner (Suzuki)
9º/4º  Sérgio Fajardo (Suzuki)
8º/5º  José Gafenho (Yamaha)
3º/-  Pedro Vinagre (Aprilia)
4º/-  Rui Palma (Ducati)
6º/-  João Rego (Ducati)

Campeonato Nacional de Supermoto
3ª prova – Poiares

2º/1º  Filipe Marques (TM)
1º/2º  Sérgio Rego (Suzuki)
3º/5º  Álvaro Pereira (Husqvarna)
4º/4º  Ricardo Rodrigues (Husqvarna)
7º/3º  André Pires (AJP)
6º/6º  Dinarte Nóbrega (KTM)
8º/7º  Bernardo Lourenço (Husqvarna)
10º/8º  José Batista (Suzuki)
9º/9º  Fernando Freitas (TM)
5º/-  Hélder Batista (Husqvarna)

MINI SUPERMOTO
1º/1º  Afonso Cruz (Husqvarna)
3º/2º  Gabriel Oliveira (TM)
2º/3º  Adelino Patronilho (Bucci)
4º/4º  Alberto Gonzalez (Bucci)
5º/5º  David Dias (Husqvarna)
9º/6º  João Alexandre (YCF)
8º/9º  Vasco Monteiro (YCF)
6º/10º  Bruno Cruz (Bucci)
11º/8º  Raquel Nunes (Bucci)
7º/-  Fábio Felícia (Bucci)
-/9º  João Silva (Stomp)
10º/-  Edgar Branco (Malcor)

Campeonato Nacional de Trial
1ª/2ª prova – Fontes Viso

TR1
1º/1º  Diogo Vieira (TRRS)
2º/2º  Paulo Ballas Jr. (Vertigo)
3º/3º  Filipe Paiva (TRRS)

TR2
3º/1º  Rogério Castro (Vertigo)

1º/3º  Rita Vieira (TRRS)
2º/2º  Mariana Afonso (GasGas)
4º/4º  Leonor Moreira (GasGas)
5º/5º  Sofia Porfírio (Sherco)
6º/6º  João Borges (GasGas)

TR3
1º/1º  João Silva (Jgas)
2º/2º  Gonçalo Sobrosa (Beta)
3º/3º  Diogo Pereira (TRRS)

TR4
2º/1º  Martim Reis (GasGas)
1º/2º  Afonso Araújo (GasGas)
-/3º  Francisca Teixeira (Beta)

INICIADOS
2º/1º  Matias Mesquita (GasGas)
1º/2º  Martim Ferreira (Oset)
3º/3º  Francisco Schreck (Oset)
4º/4º  Teresa Schreck (Oset)

INFANTIS
1º/1º  Manuel Inês (Oset)
2º/2º  Gonçalo Santos (Oset)
3º/3º  Francisco Pereira (Oset)

3ª prova – Paços de Ferreira
TR1
1º  Diogo Vieira (TRRS)
2º  Paulo Ballas Jr. (Vertigo)
3º  Filipe Paiva (TRRS)

TR2
1º  Rogério Castro (Vertigo)
2º  Rita Vieira (TRRS)
3º  Mariana Afonso (GasGas)
4º  Sofia Porfírio (Sherco)
5º  João Borges (GasGas)
6º  Leonor Moreira (GasGas)

TR3
1º  João Silva (Jgas)
2º  Diogo Pereira (TRRS)

TR4
1º  Martim Reis (GasGas)
2º  Afonso Araújo (GasGas)

INICIADOS
1º  Matias Mesquita (GasGas)
2º  Francisco Magalhães (Oset)
3º  Francisco Schreck (Oset)
4º  Martim Ferreira (Oset)
5º  Teresa Schreck (Oset)

INFANTIS
1º  Manuel Inês (Oset)
2º  Gonçalo Santos (Oset)
3º  Alice Furman (Oset)
4º  Francisco Pereira (Oset)

Julho/Agosto



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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