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Calendários de Velocidade 2022

Noticiario

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
A temporada desportiva de 
2022 teve, como é tradicional, 
o seu arranque com mais uma 
edição do ‘Dakar’, pela primeira 
vez inserido no contexto de um 
Campeonato sob a égide da 
F.I.M. – o Mundial de Ralis Cross 
Country, competição em que 
Portugal tem uma excelente 
tradição, somando dois títulos 
mundiais, o de 2011 por Hélder 
Rodrigues e o de 2013 pelo 
saudoso Paulo Gonçalves. 
Todos os pilotos portugueses 
que alinharam de moto e SSV 
estiveram à chegada do mais duro 
rali TT do mundo, o que desde 
logo constitui uma vitória numa 
prova desta dimensão. A todos os 
nossos parabéns.
Por cá, a época desportiva 
nacional teve o seu começo com 
o Campeonato Nacional de Mini 
Enduro – Jetmar e o Campeonato 
Nacional de Enduro – CFL, um 
grande início de temporada que 
augura mais um ano de sucesso 
para o nosso motociclismo.
A todos os que iniciaram e vão 
iniciar as suas épocas desportivas, 
votos de boa sorte e dos maiores 
sucessos desportivos.

Com a ameaça pandémica mais controlada, os 
calendários das diversas disciplinas do motociclismo 
começam também eles a ganhar alguma 
normalidade. A Velocidade é um desses casos, tanto 
no que ao CNV diz respeito como à Mini Velocidade, 
onde está igualmente integrado o MiniGP, que se 
realizará em Portugal pelo segundo ano consecutivo. 

Se a primeira entrada em pista para os pilotos 
do CNV está agendada apenas para o dia 20 de 
março com a realização de uma jornada de testes 
no Circuito do Estoril, os mais novos iniciam a sua 
época já no primeiro fim de semana de março, no 
conhecido e popular Kartódromo de Santo André.

A Mini Velocidade e o MiniGP dividem o 
asfalto da pista alentejana, evento durante o qual 
serão igualmente apresentados os dois campeonatos 
de captação promovidos pela FMP junto dos seus 
parceiros.

Um fim de semana de regresso às pistas para os 
mais jovens em que, certamente, a animação será 
inversamente proporcional ao tamanho das motos e 
pilotos em pista.
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Estão definidos os calendários do Campeonato Nacional de 
Velocidade e também das competições de Mini Velocidade e 
MiniGP para a época que agora se inicia.

MINI VELOCIDADE
6 de março Santo André
29 de maio Santo André
3 de julho Bombarral
28 de agosto Évora
24 de setembro Palmela
23 de outubro Braga
MINIGP
6 de março Santo André
20 de abril KIA – Portimão
29 de maio Santo André
3 de julho Bombarral
28 de agosto Évora
24 de setembro Palmela
CNV
20 de março Estoril (treinos)
15/16 de abril Estoril I
4/5 de junho Portimão I
9/10 de julho Estoril II
17/18 de setembro Estoril III
29/30 de outubro Estoril IV
19/20 de novembro Portimão II

CALENDÁRIO 2022
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Noticiario

O tão desejado regresso do Campeonato do Mundo de Motocross 
está agendado para os próximos dias 2 e 3 de abril. No regresso da 
competição a Portugal após este período conturbado de pandemia, 
o ACTIB – clube organizador da quarta etapa da competição 2022 - 
convida todos os portugueses a rumarem ao Crossódromo Internacional 
do Casarão, para um fim de semana que promete ser de muito 
espetáculo.

Destaque para o evento que, para além de contar com as habituais 
categorias de MXGP e MX2, terá ainda em competição o Mundial de 
Senhoras e o Europeu de 250 cc.

Os bilhetes para o evento já se encontram disponíveis e têm um preço 
de 40€ para o recinto. O ‘upgrade’ bancada terá um acréscimo de 10€ ao 
valor base. Já o acesso ao paddock, para conhecerem pilotos e equipas 
ao longo do evento, tem um custo de 5€ – pago no local.

Para todos aqueles que queiram usufruir de uma experiência única, 
poderão ainda optar pelo bilhete MXGP Passe Geral VIP pelo valor de 
250€. A organização relembra que, por questões de segurança, não 
é permitida a entrada de bebidas alcoólicas e objetos de vidro no 
crossódromo.

Os ingressos para venda, além do habitual portal portugalmxgp.bol.
pt/, estarão também disponíveis na Fnac, Worten e CTT.

Estas e outras informações em www.portugalmxgp.com

Motocross: prémios aumentam

MGXP já tem bilhetes à venda!

O Campeonato Nacional de Motocross 
- Jogos Santa Casa 2022 vai colocar em jogo 
prémios monetários por prova no valor total 
de 4950 € para as classes Elite, MX1 e MX2. 
Numa decisão conjunta com as organizações, 
a tabela de prémios registou um acréscimo 
significativo face a temporadas anteriores, 
tanto em valor de prémio como no número de 
pilotos elegíveis, pois serão agora 60 aqueles 
que recebem prémio - 15 por classe - ao 
contrário dos 5 por classe dos últimos anos. 
A revisão da tabela de prémios fez com que o 
vencedor da classe Elite receba um prémio no 
valor de 500 euros, cabendo aos vencedores 
de MX1 e MX2 um prémio de 250 euros. 
Todos os trinta primeiros da Elite têm prémio 

monetário, o mesmo se passando com os 15 
primeiros de MX1 e MX2. 
Juntamente com estes prémios, a Polisport 
irá manter o seu popular Challenge que vale 
prémios monetários para os três primeiros da 
Elite no final do campeonato, prémios esses 
no valor total de 1750 euros. A Polisport irá 
igualmente premiar os pilotos que alinhem 
nas classes de formação - MX50, MX 65 e 
MX85 - ao longo da época 2022.

Calendário sofre ajustes
Entretanto, ficou também finalizado o 

calendário do CNMX-  Jogos Santa Casa 
2022, atualizado com as classes de formação 
e abertura em Lustosa. A passagem do 

MXGP por Portugal, marcada para 2 e 3 de 
abril, obrigou a ajustes nas datas e ordem 
das provas, de forma a garantir um bom 
planeamento para a temporada. A prova 
do Granho irá igualmente ser reagendada, 
com as complicações geradas pelo COVID-19 
na região a não permitirem a preparação 
adequada da prova para a data prevista, 
apesar dos esforços já iniciados pelo Grupo 
Motard Moto Pampas.

Num esforço conjunto entre a Comissão 
de Motocross e todas as organizações, 
estão garantidas sete provas, faltando ainda 
confirmar uma passagem pela Ilha da Madeira, 
exclusivamente para as categorias de MX85 e 
MX65, no segundo semestre do ano.
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Noticiario

António Maio (Yamaha) venceu pelo segundo ano consecutivo nas 
motos a Baja TT Montes Alentejanos, prova inaugural da temporada de 
2022 do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e que se disputou tendo 
como sede a cidade de Beja. Rafael Carvalho triunfou nos Moto 4 e Nelson 
Caxias venceu entre os SSV.

Martim Ventura foi o mais rápido no segundo dia de competição, mas o 
campeão nacional António Maio soube gerir muito bem a sua corrida, o que 
lhe permitiu vencer e conquistar importantes pontos para o grande objetivo, a 
revalidação do título de Campeão Nacional.

“Desde a última etapa do Dakar até esta corrida que não tinha conseguido 
andar de moto, pois estive apenas a aproveitar a minha família. Cheguei aqui 
com algum receio pela falta de ritmo que, entretanto, perdi, mas a prova estava 
acessível e bem marcada. Quero dar os meus parabéns à organização pela 
excelente marcação. São sem dúvida um exemplo a seguir”, referiu António 
Maio no final da Baja TT Montes Alentejanos.

A penalização sofrida na véspera por Martim Ventura (Yamaha) não lhe 
permitiu ir além do 2º lugar absoluto.

A luta pelo derradeiro lugar de pódio foi intensa e três pilotos terminaram 
separados por escassos 13 segundos. Excelente a prestação de Fábio Magalhães 
(Honda) que subiu ao pódio e venceu a classe TT1.

Daniel Jordão em Husqvarna terminou no 4º lugar, a 12,3s do pódio e a fechar 
o Top 5 Micael Simão, em GasGas, gastou apenas mais um segundo que o ex-
campeão nacional, mas conquistou o triunfo na Classe TT3.

Nos Moto 4, Rafael Carvalho, que se havia estreado no todo-o-terreno, com 
apenas 18 anos foi o grande vencedor na Baja TT Montes Alentejanos.

Contando com uma excelente lista de inscritos, a caravana viu o jovem 
piloto da Yamaha alcançar uma vitória notável, tendo ainda conquistado o 
primeiro posto na classe Júnior.

Tiago Ribeiro (Yamaha) em segundo lugar, a 3m53s, mostrou ter 
argumentos para se intrometer na luta pelas primeiras posições e o grande 
favorito João Vale (Yamaha), que furou algumas vezes, completaram os 
lugares de pódio. De regresso às competições de todo-o-terreno, depois 

de três anos de ausência, Fernando Cardoso (Yamaha) concluiu a prova 
alentejana em quarto lugar, tendo triunfado na classe Promoção.

José Galhofas, em Yamaha, venceu entre os Veteranos, enquanto nas 
Senhoras se impôs Vera Cabrita, aos comandos de uma Suzuki.

Finalmente, Nelson Caxias, em Can-Am, foi o grande vencedor da 
competição dos SSV na Baja TT Montes Alentejanos, depois de terem sido 
vários os pilotos a passar pela liderança. Nelson Caxias, que tinha sido o 
mais rápido no primeiro dia de prova, viu o ex-campeão do mundo de TT 
em motos, Hélder Rodrigues, e o belga Sebastien Guyette terminarem à 
sua frente, mas penalizações retiram-nos dessas posições.

Segundo lugar para João Monteiro que, acompanhado de Nuno 
Morais, terminou a 52,8s do piloto da Caxiauto. Apesar dos 2 minutos de 
penalização, a derradeira posição de pódio pertenceu ao belga Sebastien 
Guyette. Num Top 10 integralmente dominado por viaturas Can-Am, Pedro 
Santinho Mendes e a dupla campeã nacional Roberto Borrego/Nuno 
Abrantes (Can-Am) ocuparam as posições seguintes.

Joana Gonçalves afastada por lesão

Nacional de TT abre no Alentejo

A Tetracampeã Nacional de Enduro, Joana 
Gonçalves, enfrentará longa recuperação, 
falhando o início de campeonato após ter 
contraído, durante um treino, uma lesão grave 
ao nível do joelho. A piloto transmontana estava 
bastante motivada para a temporada que se 
avizinha, no entanto, e após cirurgia, terá um 
longo período de recuperação pela frente.

Uma notícia lamentável e que deita por 

terra todo um plano de trabalho por parte da 
equipa Husqvarna Jetmar para 2022, onde se 
incluía, além da presença nos campeonatos 
nacionais, várias provas internacionais como 
o Mundial de Enduro ou os ISDE. Joana 
Gonçalves contava já com o novo modelo 
Husqvarna completamente ‘Factory’, que ficará 
agora na sede da equipa, até ao tão desejado 
regresso da piloto
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Pontapé de saída: 
24º Portugal de Lés-a-Lés

Será na Figueira da Foz, a 13 de Março, 
a cerimónia de Apresentação Oficial do 
24º Portugal de Lés-a-Lés, marcando o 
arranque oficial da aventura mototurística 
organizada pela Federação de Motociclismo 
de Portugal. As linhas gerais do percurso já 
são conhecidas, com partida de Faro rumo 
a Bragança e paragem em Castelo de Vide 
e Covilhã, mas mais pormenores do trajeto 
serão desvendados no Malibu Foz Hotel, a 
partir das 15 horas desse domingo.

Altura para vislumbrar o que Comissão 
de Mototurismo preparou para a grande 
maratona, marcada para 9 a 12 de junho, mas 
também para proceder à inscrição presencial, 
em moldes mais próximos daquilo que era 
tradicional. Foi, aliás, esse mesmo motivo 
que levou a FMP a reposicionar o evento 
no calendário, inicialmente marcado para 
27 de Fevereiro, adaptando-se aos tempos 
que correm para garantir uma maior 
segurança e à vontade na presença dos 
muitos motociclistas esperados na Figueira 
da Foz. Como habitual, para aqueles que se 
inscreverem no dia da apresentação estão 
reservados os lugares da frente da imensa 
e heterogénea caravana, enquanto todos 
os que queiram marcar presença no maior 
evento mototurístico da Europa, poderão 
inscrever-se online (www.les-a-les.com) a 
partir de 21 de março.

Quanto ao percurso, surge a garantia 
de honrar as raízes do Lés-a-Lés, ligando 
cidades de forte tradição motociclística, de 
Faro e do seu ‘quarentão’ Moto Clube, até 
à Covilhã, onde os rejuvenescidos Lobos 
da Neve ajudarão a tornar esta numa visita 
inesquecível. Mas há também a passagem 
por Castelo de Vide, onde os motociclistas 
são sempre bem recebidos, e a chegada 
a Bragança, ponto final deste périplo que 
contará com muitas e divertidas incursões 
em território espanhol e terá os patrocínios 
da BMW, BP, Via Verde, NEXX e Dunlop.

Apoio sempre importante é também 
o da Agência Abreu que, uma vez mais, 
está preparada para responder a todas as 
solicitações de estadia, individuais ou de 
grupos. O melhor mesmo é contactar através 
do email salvador.dagnino@abreu.pt e 
tratar quanto antes das estadias ao longo 
de todo o percurso pela tranquila e pouco 
habitada zona raiana, onde abundam belas 
estradas plenas de agradáveis curvas, mas 
nem sempre é fácil encontrar uma cama para 
dormir por perto…

Catedral de Valongo 
fechou o TNHE 2021

Com os vencedores ainda por decidir, a ronda 
de encerramento do Troféu Nacional de Hard 
Enduro realizada no início de fevereiro contou 
com mais de uma centena de participantes.

Adiada a sua data original para este início de 
2022, a prova mostrou a vitalidade da disciplina 
por paragens do norte de Portugal e, depois 
de um prólogo realizado durante a manhã, 
a tarde de todas as decisões forçou pilotos e 
máquinas a ultrapassar um percurso com 25 
quilómetros de extensão, todo ele desenhado 
nos fantásticos recortes da Serra de Valongo 
e que foi percorrido de forma consecutiva 
durante três horas.

Com a presença do mundialista Mario Roman 
no pelotão, o muito público que acompanhou 
a prova teve igualmente a oportunidade de 
compreender ao vivo a fantástica técnica do 
piloto espanhol, ele que esteve em Valongo 
como forma de treino e preparação para a nova 
época, mas sem deixar de lado a luta pela vitória.

Na categoria PRO, quem venceu o prólogo 
foi o regressado de lesão Ni Esteves. Já na 
derradeira prova do dia e puxando dos seus 
galões, o espanhol Roman venceu destacado. No 
cômputo final desta estreia do TNHE, o vencedor 
após quatro jornadas foi Tiago Oliveira. Diogo 
Vieira foi segundo e Ni Esteves o terceiro.

Na categoria Expert a vitória sorriu pela 
terceira vez esta temporada a Emanuel Costa. 
O segundo em Valongo foi Tiago Sousa, tendo 
Bruno Freitas subido ao lugar mais baixo do 
pódio. Emanuel Costa termina a época com a 
vitória na classe, tendo Bruno Freitas arrecado 

o segundo lugar e Tiago Sousa o terceiro lugar, 
respetivamente.

Álvaro Mouta venceu a categoria 2T em 
Valongo, tendo o jovem Marco Ferreira sido 
segundo e Jorge Araújo terceiro. O azarado 
nesta jornada foi Luís Gonçalves, que, apesar 
de terminar bastante atrasado em Valongo, 
garantiu a vitória no troféu – total de 3 vitórias 
em 4 jornadas disputadas. Jorge Araújo foi o 
mais regular e garantiu o segundo lugar na 
frente de Álvaro Mouta.

Nas 4T a adesão foi baixa ao longo do ano 
e apenas contámos com duas pontuações 
(Gondomar e Lousã). Nuno Pereira venceu em 
Valongo e garantiu o segundo lugar no TNHE. 
Já Filipe Silva foi segundo nesta derradeira 
jornada, no entanto, vence a estreia do troféu. 
Filipe Neves não correu nesta quarta jornada, 
mas garante o terceiro lugar final.

Nos Veteranos quem ditou a lei foi José 
Ferreira. Com a vitória em Valongo, termina 
a temporada invicto e garante o respetivo 
título. Bruno Costa foi segundo em Valongo 
e José Armindo garante o primeiro pódio da 
temporada. Com este resultado, o piloto garante 
o segundo lugar e Hugo Rodrigues o terceiro.

Na categoria Hobby o jovem Diego Rodrigues 
voltou a vencer, tendo os espanhóis Anxo Ares 
e Alejandro Medina arrecadado em Valongo o 
segundo e terceiro lugar, respetivamente.

A temporada terminou assim com quatro 
jornadas nesta sua estreia, no entanto a 
competição neste novo ano contará com seis 
jornadas.

A Serra de Valongo recebeu mais de uma centena de pilotos 
no fecho do primeiro ano de Troféu Nacional de Hard Enduro.
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O Campeonato Nacional de Enduro – CFL e o 
Campeonato Nacional de Mini Enduro – Jetmar 
assinalaram o arranque da temporada desportiva 
nacional de 2022 com assinalável sucesso.

A ÉPOCA DESPORTIVA DE 2022 foi prepa-
rada ainda com alguma apreensão. Com efeito, o 
calendário do 32º Campeonato Nacional de Enduro 
voltava ao formato utilizado até 2020, começando 
o mais cedo possível e procurando terminar até 
ao mês de junho. Como objetivo principal temos 
o aproveitar de três fases distintas durante todo o 
ano, fazendo com que o endurista tenha sempre 
uma modalidade onde se possa desenvolver du-
rante dez meses do ano. 

Com seis eventos agendados, sendo quatro de 
um dia e duas jornadas de dois dias, o Campeonato 
de 2022 começou em fevereiro com Tábua, ao 
que se seguirão Açores, Góis, Fafe e Águeda, para 
terminar no mês de junho em Valpaços.  Estamos 

perante uma época com um excelente lote de 
provas nacionais, complementada com duas etapas 
do Mundial de Enduro - Peso da Régua em maio e 
Coimbra no mês de julho.

Decorrida já a primeira ronda em Tábua, todas 
as expetativas foram cumpridas, tendo o número 
de participantes sido mantido em relação às épocas 
transatas (não poderemos tomar de exemplo o 
sucedido em 2021, onde efetivamente se obtiveram 
números não mais vistos após as épocas dos anos 
‘90). No entanto, a incursão pelas Ilhas está, desde 
já, a ter uma adesão fora do normal, pois à data já 
estão inscritos mais de 200 pilotos. 

As gentes de Tábua e o seu clube, MK Makinas, 
foram os organizadores da primeira prova, abrindo 

as hostes do Campeonato Nacional de Enduro – CFL 
2022, bem como do Campeonato Nacional de Mini 
Enduro - Jetmar 2022. Com efeito, sábado efetuou-
-se a corrida das ‘promessas’, juntamente com as 
Clássicas e Promo-Senhoras, completando-se o 
fim de semana de competição no domingo com 
o Campeonato Nacional Sénior. 

E que excelente fim de semana de corridas 
tivemos, com um total de 38 pilotos nos Mini, 6 
pilotos nas Clássicas, 4 na Promo Senhoras e 193 
nos seniores.  

A aposta da Comissão de Enduro da FMP em os 
incluir no Campeonato foi mais que acertada, pois 
voltaram a demonstrar que a união e vontade em 
fazer as coisas bem resulta, e fizeram com que estas 

ENDURO ABRE 
‘HOSTILIDADES’

Enduro
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Diogo Ventura (foto de abertura) ganhou a primeira ronda do ano. Em cima, o pódio Elite e o parque 
fechado em Tábua. Em baixo, os homens das Clássicas estiveram em ação no sábado

Texto: Pedro Mariano e Gab. Imprensa FMP Fotos: Pedro Meira
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duas primeiras provas de 2022 fossem um êxito.
O 2° Mini Enduro foi composto por um per-

curso de 12 km, maioritariamente a aproveitar os 
caminhos florestais da região, sendo completado 
por duas especiais 100% naturais (CT e ET). Ambas 
eram similares às utilizadas nos Enduro Sprints de 
2020 e 2021. Com algumas derivações e adapta-
ções e um percurso rolante e exigente q.b., foram 
o ‘menu’ para estas classes. Os pilotos Juniores 
e Juvenis percorreram quatro voltas, enquanto 
as Clássicas 2, 3, 4, os Infantis e Promo Senhoras 
ficaram-se por três voltas. Um excelente início 
onde estiveram presentes 48 pilotos, dos quais 44 
completaram a prova.

Para domingo estava preparado o 1° Enduro 
de Tábua, composto por um percurso de 49 km, 
maioritariamente composto por ‘single tracks’ em 
pedra conjugados com alguns estradões, que era 
completado por três especiais 100% naturais (CT 
ET e EX). Depois de dois meses sem chuva, fomos 
brindados com alguma precipitação, que só veio 
a beneficiar a prova devido ao pó que se poderia 
vir a sentir no percurso e especiais. No CH 1 estava 
a ET localizada na Pista Pedra da Sé, com 6,2 km 
de extensão e um tempo médio de 10 minutos   
cronometrados. No segundo CH tínhamos um troço 
bastante exigente física e tecnicamente, onde exis-
tiam dois desvios para as Classe Verdes, Promoção e 
Hobby, aproveitando-se assim a zona mais técnica 
da corrida para distinguir os mais afoitos e bem 
preparados. No terceiro e último CH estava a EX 
e a CT, a primeira no Rossio e a segunda junto 
ao paddock nas imediações do Lidl. Ambas com 
tempos e desenhos bastante bons, completaram 

o que foi um excelente fim de semana de corridas.  
Todo o quartel-general estava centralizado 

no pavilhão desportivo local, onde se efetuaram 
as verificações administrativas e técnicas e onde 
estava o respetivo parque fechado e paddock. 

Resumindo, foi uma muito boa jornada dupla 
de Enduro, com disputas até ao final e onde o clube 
demonstra uma enorme vontade de fazer bem. De 
destacar o dispositivo de emergência montado 
para cobrir ambas as provas. 

A próxima prova será disputada nos dias 12 e 13 
de março na ilha de São Miguel – Açores, a primeira 
jornada dupla de 2022 e onde se espera com muita 
expetativa um retorno do Campeonato Nacional 
às nossas ilhas atlânticas.  

Resta-me agradecer aos elementos da Comissão, 
clubes organizadores e patrocinadores que nos 
acompanham durante mais uma época, as em-
presas CFL – Off Road; Maxxis; Create e Valvoline 
Lubrificantes; Polisport; Irmãos Sousa Lda/Clínica 
Sa+ude; Jetmar; 4MX/Technomousse; Kenny; SP-
Grafphics; CrossPro, Salgados Motos e Motowash. 
A todos o nosso muito obrigado!

Viva o Enduro!

Ventura vence em Tábua
Divididos pelas duas habituais classes foram 

11 os pilotos que marcaram presença na Elite. 
Novidades não faltaram igualmente, sendo no-
tada a escolha de uma moto com motor a quatro 
tempos de Diogo Ventura, que o colocou na classe 
Elite 2 ao invés da anterior Elite 1. Sentido igual-
mente o regresso de Henrique Nogueira, seis anos 
depois da sua última corrida no campeonato, a 

Inês Madanços (Mini Enduro Infantis), Pedro Garcia (Open). À direita o pódio de Promo 
Senhoras e, com o nº561, Rita Vieira, vencedora no Nacional em Senhoras

Em cima: Tomás Santos (esq.) e Paulo Miranda (dir.).
Em baixo: Fábio Costa (esq.) e Gil Carmo (dir.)

Enduro



estreia do açoriano Abel Carreiro na classe maior 
do campeonato e também a presença de Morgan 
Lesiardo, piloto italiano que, depois dos mundiais 
de Motocross vai agora dedicar-se ao Mundial de 
Enduro e participará igualmente, ao que tudo indica, 
no Campeonato Nacional.

Outros nomes sonantes da disciplina em 
Portugal estiveram em Tábua, como Luís Oliveira, 
de novo com a Yamaha e totalmente recuperado 
da lesão que o condicionou os últimos três anos, 
Paulo Felícia trocou a AJP por uma KTM, Manuel 
Teixeira defende as cores da recém-chegada Fantic 
e Ricardo Wilson está agora com a TM. Gonçalo 
Reis, Renato Silva e Gonçalo Sobrosa mantiveram 
as suas anteriores cores, GasGas para o primeiro e 
Beta para os restantes.

A corrida em si foi claramente dividida em duas 
partes. Diogo Ventura entrou decidido e venceu de 
‘rajada’ a quatro primeiras especiais para garantir 
uma vantagem de pouco menos de 30s sobre Luís 
Oliveira, mas o piloto da Yamaha dominou a segunda 
metade da corrida, mas anulou apenas metade dos 
segundos perdidos nas primeiras especiais e, assim, 
fechou este arranque de campeonato no 2º posto a 
15s de Ventura, o vencedor nesta primeira ronda do 
ano. O degrau mais baixo do pódio ficou decidido 
apenas na derradeira especial, quando Gonçalo 
Reis conseguiu ganhar cerca de 6s a Paulo Felicia 
e subiu ao pódio na frente do rival e de Morgan 
Lesiardo. Luís Oliveira foi o vencedor em Elite 1 e 
Diogo Ventura em Elite 2.

Na Open o dia foi igualmente animado e, no 
final, foi Pedro Garcia quem venceu na frente de 
Frederico Rocha e João Moura, com a vitória na Open 
1 a ser de Garcia e o primeiro lugar na Open 2 a ser 
conquistado por João Moura. Fábio Costa estreou-
-se no Enduro para vencer nos Verdes em termos 
absolutos, batendo Nuno Pereira e Ruben Bandeira 
na luta pelo primeiro lugar. Costa foi o vencedor na 
Verdes 1, Pereira na Verdes 2 e na Verdes 3 foi Bruno 
Freitas quem subiu ao degrau mais alto do pódio. 
Nas Senhoras foi sentida a ausência da campeã 
Joana Gonçalves devido a lesão, e quem venceu, 
após uma fase inicial mais intensa e animada, foi 
Rita Vieira, com Bruna Antunes a ser a segunda 
na frente da estreante Mariana Afonso, piloto que 
habitualmente participa no Campeonato Nacional 
e espanhol de Trial. Paulo Miranda continua ‘dono 
e senhor’ entre os Super Veteranos e na Promoção 
venceu Rafael Ferrão.

P O R T U G A L  9
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A armada lusa presente no Dakar 2022 em duas rodas chegou por inteiro ao final da prova, 
uma vez mais realizada na Arábia Saudita.

PORTUGUESES 
TOTALISTAS

Dakar 2022
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O DAKAR 2022, 44ª edição da ‘maratona do de-
serto’ que pela terceira vez teve lugar inteiramente 
em território saudita, contou com um lote de oito 
portugueses nas duas rodas, todos eles chegando 
ao final da prova, bem como as três equipas lusas 
que alinharam em SSV.

Nas motos, a dezena de pilotos portuguese 
inicialmente prevista ficou reduzida a oito, com 
as lesões sofridas por Bruno Santos e Sebastian 
Bühler semanas antes da prova a forçarem o seu 
afastamento. Assim, alinharam Joaquim Rodrigues, 
uma vez mais na formação de fábrica da Hero, Rui 
Gonçalves, para a sua segunda participação no 
Dakar, novamente inscrito na equipa oficial Sherco, 
António Maio, na sua terceira participação, nova-
mente com a Yamaha, Mário Patrão, de regresso 
em KTM para alinhar agora sem assistência, na 
classe Original by Motul, a ‘malle moto’, Alexandre 
Azinhais, em KTM, que tentava chegar ao fim depois 
de ter falhado esse objetivo há um ano, o veterano 

Pedro Bianchi Prata a regressar à prova de moto, 
de Honda, e os estreantes Arcélio Couto (Honda) e 
Paulo Oliveira (KTM), emigrante em Moçambique 
que alinhou com licença desportiva daquele país.

Nos SSV contámos com um lote de quatro ex-
-dakarianos de moto que passaram para as quatro 
rodas, as duplas Luís Portela de Morais / David Megre 
e Rui Oliveira / Fausto Moto, a que se juntou o duo 
Mário Francio / Rui Franco, na classe Lightweight 
Protótipos.

A edição 2022 do Dakar arrancou no primeiro dia do 
ano, com quatro centenas de máquinas a partirem de 
Jeddah, junto ao Mar Vermelho, para mais de 600 km de 
ligação e um curto prólogo de 19 km cronometrados, 
designado por ‘Etapa 1A’.

Joaquim Rodrigues foi o melhor dos pilotos lusos ao 
fechar o dia na 11ª posição (a posição em que terminou a 
prova no ano passado). Rui Gonçalves foi o 22º, António 
Maio o 30º, Mário Patrão o 56º, Alexandre Azinhais o 
86º, Arcélio Couto o 97º, Paulo Oliveira o 102º e Pedro 

Bianchi Prata o 113º da etapa e classificação geral.
No dia seguinte realizava-se a segunda parte 

desta etapa inicial, com início e chegada em Hail 
e uma especial com 333 quilómetros. O primeiro 
dia ‘a sério’ do Dakar 2022.

Melhores entre os lusos no dia anterior, Rui 
Gonçalves e Joaquim Rodrigues tiveram um dia mais 
complicado, sendo que, para Rodrigues, mais de 
uma hora perdida para encontrar um ‘waypoint’ o 
fez descer ao 30º posto. Pior dia teve Rui Gonçalves 
que, fruto de um problema técnico, desceu ao 70º 
posto e passou a ter mais de 2h15m de diferença 
para o então comandante da prova, o australiano 
Daniel Sanders.

Melhor – mesmo com algumas dificuldades que 
ultrapassou com distinção – esteve António Maio, 
que foi 15º no final do dia e assim assumiu idêntica 
posição na geral, sendo agora ele o ‘capitão da seleção 
nacional’. O dia foi igualmente muito positivo para 
Alexandre Azinhais, que fechou esta primeira etapa 

Joaquim Rodrigues (foto de abertura), António Maio (em cima) e Rui Gonçalves (em baixo) foram os três melhores 
colocados da armada portuguesa no Dakar 2022

Texto: Gab. Imprensa FMP/MP Fotos: Equipas e Pilotos
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De moto ou de SSV, todos os pilotos lusos estiveram à 
chegada desta 44ª edição do Dakar

MOTOS
14º  Joaquim Rodrigues (Hero)
21º  António Maio (Yamaha)
24º  Rui Gonçalves (Sherco)
42º  Mário Patrão (KTM)
69º  Alexandre Azinhais (KTM)
80º  Arcélio Couto (Honda)
105º  Pedro Bianchi Prata (Honda)
116º  Paulo Oliveira (KTM)
SSV
7º  Luís Portela de Morais / David Megre
16º  Rui Oliveira / Fausto Mota
LIGHT PROTOTYPE
14º  Mário Franco / Rui Franco

CLASSIFICAÇÃO DAKAR 2022

na 66ª posição, sendo que Pedro Bianchi Prata foi o 81º 
ligeiramente na frente de Paulo Oliveira (90º) este com 
Arcélio Couto por perto na 91ª posição. Mário Patrão 
era o 97º e estava na 22ª posição entre os pilotos que 
não têm qualquer assistência.

O terceiro dia de prova – segunda etapa – contou 
com 338 quilómetros de especial, com a caravana 
a rumar a Al Qaisumah depois de fortes chuvadas 
terem alagado aquele que seria o acampamento em 
Al Artawiya e o final da primeira metade da etapa 
maratona, que acabou por ser cancelada.

Mais uma vez a navegação foi preponderante, em 
especial depois do reabastecimento, e, mais uma vez, 
os portugueses estiveram em destaque. Rui Gonçalves 
chegou mesmo a liderar o pelotão e reagiu da melhor 
forma aos problemas do dia anterior, no entanto, na 
parte final acabou por perder tempo para fechar o dia 
numa fabulosa 12ª posição que lhe valeu mesmo uma 
escalada meteórica na classificação geral passando 
de 70º para 48º. Melhor esteve Joaquim Rodrigues, 
que fechou o dia em sexto para ser então o melhor 
dos portugueses na 18ª posição, subindo 12 posições 
na hierarquia e reduzindo mesmo a diferença que o 
separa do primeiro. 

O dia de J-Rod!
No dia 4 de janeiro, ao vencer a terceira etapa do 

Dakar, Joaquim Rodrigues conseguiu, aos 40 anos de 
idade, não só assinar a sua primeira vitória na prova 
mas oferecer aos indianos da Hero o primeiro sucesso 
na mais importante prova do TT mundial, sendo esta 
também a primeira vitória lusa no ‘Dakar Saudita’.

Com este resultado, o piloto de Barcelos tornou-se 

no sexto português a vencer uma especial do Dakar em 
moto, juntando-se a Paulo Marques, Bernardo Villar, 
Ruben Faria, Hélder Rodrigues e Paulo Gonçalves na 
lista de lusos que se colocaram no topo de uma especial 
na prova, algo que não acontecia desde 2016, quando 
Hélder Rodrigues venceu a última especial da prova 
então realizada na América do Sul.

Com início e final em Al Qaisumah a especial viu a 
sua distância total ser encurtada para 255 km depois 
das fortes chuvas que se abateram sobre a região terem 
forçado a organização a proceder a acertos no percurso. 
Foi já na parte final que J-Rod levou a melhor sobre 
Daniel Sanders que, depois de liderar grande parte do 
dia, fechou a etapa na quinta posição. 

Com este resultado, Joaquim Rodrigues passou a 17º 
da classificação geral – liderada por Sam Sunderland, 
com apenas 4s de vantagem sobre Adrien Van Beveren 
– sendo António Maio o segundo melhor luso na 29ª 
posição. Rui Gonçalves era 42º na geral, três dezenas 
de lugares acima de Alexandre Azinhais. Mário Patrão 
subia ao 79º posto, o famalicense Arcélio Couto era 85º, 
Bianchi Prata 90º e Paulo Oliveira 97º.

No dia seguinte, depois da fantástica vitória conse-
guida por Joaquim Rodrigues, a quarta etapa do Dakar 
2022, que levou a prova até à capital saudita, Riyadh, 
voltou a ter um piloto português em destaque, com 
Rui Gonçalves conseguir o seu primeiro pódio numa 
etapa, ao fechar a especial mais longa da prova, com 
quase 450 quilómetros, na terceira posição. Com este 
fantástico terceiro posto o piloto de Vidago conseguiu 
no seu segundo ano de Dakar o seu melhor resultado 
e sobe ao 38º posto da geral, onde o melhor dos lusos 
continuava a ser Joaquim Rodrigues – a pagar nesta 

tirada a fatura de ser o primeiro em pista e descendo 
ao 19º posto.

Na quinta etapa, com início e chegada em Riyadh, 
o dia foi mais uma vez histórico: Danilo Petrucci venceu 
a etapa e tornou-se no primeiro piloto, em 44 anos 
de história do Dakar, a vencer nas pistas do MotoGP 
e agora do Dakar. 

António Maio foi o melhor português e chegou 
mesmo a rodar em ritmo que lhe teria aberto o caminho 
para uma presença entre os dez melhores no final dos 
346 km da especial, mas, perto do final, uma queda 
levou-o a perder bastante tempo e o piloto alentejano 
fechou o dia na 16ª posição, passando a ocupar o 24º 
posto da classificação geral da prova.

Num dia marcado por uma forte queda que deixou 
marcas visíveis no seu corpo, Joaquim Rodrigues desceu 
um lugar na geral e passou a 20º e melhor dos pilotos 
lusos. Rui Gonçalves teve um esperado dia difícil depois 
do fantástico terceiro lugar no dia anterior e ocupou a 
36ª posição da geral após um dia de ‘descoberta’ pois 
nunca antes tinha enfrentado uma especial sem marcas. 

Primeira parte cumprida
O final da primeira semana, antes do merecido dia 

de descanso, teve novamente uma etapa com partida 
e chegada em Riyadh. Joaquim Rodrigues foi o melhor 
dos pilotos lusos e fechou a especial na 10ª posição, 
passando a 18º na classificação geral. António Maio rea-
giu bem à queda do dia anterior, mas uma penalização 
de 15 minutos atirou o campeão nacional TT para uma 
nada merecida 65ª posição na especial, depois de ter 
sido o 20º no momento em que o cronómetro parou.

Rui Gonçalves continuava igualmente em modo de 
recuperação e fechou a primeira semana na 33ª posição, 

Dakar 2022
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após um dia onde Mário Patrão ganhou igualmente 
posições, passando a 54º. Numa armada lusa que 
continuava sem registar baixas, Alexandre Azinhais 
ocupava a 70ª posição, Arcélio Couto segurou o 81º 
posto e Pedro Bianchi Prata era o 102º junto a Paulo 
Oliveira, o 105º entre os 137 pilotos que estavam ainda 
em prova.

No regresso ‘ao trabalho’ para a segunda semana 
da competição, a caravana tinha de enfrentar 400 km 
cronometrados, com cerca de 100 km de dunas. O 
dia voltou a ser de dificuldades para os pilotos lusos, 
desafios ultrapassados de forma fantástica por todos 
num ano em que todos os pilotos nacionais se mantêm 
em prova cumprida a primeira metade da competição. 
Na geral, Joaquim Rodrigues subiu dois lugares para 
a 16ª posição, com Rui Gonçalves em 30º, ele que tem 
vindo a encetar uma fantástica recuperação desde o 
70º lugar onde estava no final do segundo dia vítima 
de um problema na sua moto.

A 10 de janeiro, a 8ª etapa deste Dakar apresen-
tava mais de 800 km, dos quais quase metade eram 
cronometrados. O melhor dos lusos foi Joaquim 
Rodrigues, que fechou a longa tirada no 8º posto, 
para ganhar mesmo uma posição na geral e subir 
ao 15º lugar.

No dia seguinte o contingente luso continuou into-
cável e todos voltaram a ultrapassar uma etapa exigente 
do ponto de vista técnico e fisico, etapa realizada em 
‘boucle’ ao redor de Wadi Ad-Dawasir e onde surgiram 
os pisos de pedra e os desfiladeiros para tornar ainda 
mais exigente a navegação.

À semelhança do que tem acontecido quase desde 
o arranque da prova, Joaquim Rodrigues voltou a ser 
o melhor dos pilotos portugueses ao fechar o dia na 

11ª posição, mantendo o 15º lugar da geral. António 
Maio e Rui Gonçalves continuam a subir e são agora, 
respetivamente, 24º e 25º classificados, separados por 
apenas 17 minutos. Mário Patrão – que conseguiu a sua 
melhor prestação entre os ‘Original by Motul’ ao ser 3º 
classificado – ocupava agora a 47ª posição.

O dia 12 de janeiro, em que se disputou a 10ª etapa 
da prova, foi dia de recordar Paulo Gonçalves, pois 
cumpriam-se dois anos desde o trágico acidente que 
o vitimou. Na pista o dia no topo de classificação foi 
igualmente para um piloto muito especial e que viveu 
de forma muito intensa o desaparecimento de Paulo 
Gonçalves, o australiano Toby Price, que escolheu o 
momento certo para vencer uma etapa que era sem 
dúvida muito especial. Entre os lusos o melhor do dia 
foi Rui Gonçalves, que fechou os 374 km cronometrados 
da etapa que ligou Wadi Ad-Dawasir a Bisha com uma 
fantástica 9ª posição que lhe valeu chegar a 24º da geral. 

Todos à chegada
No penúltimo dia de prova, a moto de Paulo Oliveira 

teve um problema na bomba de combustível, tendo 
de ser chegar ‘a reboque ao final do dia. Depois de 
somar uma penalização de mais de 18 horas, o piloto 
luso-moçambicano voltaria a estar à partida para a 
última etapa.

Joaquim Rodrigues esteve mais uma vez ma-
gistral e regressou a Bisha com um fantástico 3º 
lugar na especial, que lhe permitiu mesmo subir 
uma posição na classificação geral, para o 14º lugar. 
Por outro lado, foi um dia complicado para Rui 
Gonçalves que levou mesmo a que a sua equipa 
trocasse o motor da sua moto para o derradeiro dia 
de competição. António Maio conseguiu superar 

as dificuldades que se repetiram ao longo do dia, 
e sem excessos, aproximou-se mesmo de uma 
entrada nos 20 primeiros.

Finalmente, após 12 intensas e exigentes etapas, 
terminou em Jeddah a 44ª edição do Dakar. No seu 
terceiro ano de passagem pelas exigentes pistas 
árabes a prova ficou mais uma vez marcada pela 
excelente prestação conseguida por todos os pilotos 
portugueses que aceitaram o desafio de competir 
nos 8177 quilómetros de prova, dos quais 4258 foram 
cronometrados. 

Com uma vitória numa etapa por Joaquim 
Rodrigues e outros dois pódios assinados por Joaquim 
Rodrigues e Rui Gonçalves, a bandeira nacional esteve 
em destaque ao ver Mário Patrão ser igualmente o 
vencedor entre os veteranos – pilotos com mais de 45 
anos – no final de mais uma fantástica participação 
assinada pelo piloto de Seia. Mas Patrão – que fechou 
a corrida na 42ª posição da geral – não foi o único 
a destacar-se pois também António Maio fechou 
este Dakar numa fantástica 21ª posição, três lugares 
na frente de Rui Gonçalves que se mostra cada vez 
mais rápido e adaptado a este tipo de competição.

Alexandre Azinhais subiu hoje ao palanque de 
encerramento da prova na 69ª posição, Arcélio Couto 
foi o 80º, Bianchi Prata o 105º e Paulo Oliveira o 116º.

Nos SSV, a dupla Luís Portela de Morais / David 
Megre terminou num excelente 7º lugar da geral, 
com Rui Oliveira e Fausto Mota no 16º posto. Na 
classe dos Lightweight, Mário Franco e Rui Franco 
acabaram na 15ª posição.

Na frente, o Dakar foi ganho pela segunda vez por 
Sam Sunderland (GasGas) acompanhado ao pódio por 
Pablo Quintanilla (Honda) e Matthias Walkner (KTM).



Resultados Desportivos Jan./Fev.
Camp. Nacional de Enduro / CFL 

1ª prova – Tábua
ELITE ABSOLUTO
1º  Diogo Ventura (Beta) E2
2º  Luís Oliveira (Yamaha) E1
3º  Gonçalo Reis (GasGas) E2
4º  Paulo Felícia (KTM) E2
5º  Morgan Lesiardo (Sherco) E2
6º  Renato Silva (Beta) E1
7º  Gonçalo Sobrosa (Beta) E1
8º  Manuel Teixeira (Fantic) E1
9º  Ricardo Wilson (TM) E1
10º  Abel Carreiro (Husqvarna) E1

OPEN
1º  Pedro Garcia (KTM) Open1
2º  Frederico Rocha (Fantic) Open1
3º  João Moura (Sherco) Open2
4º  Pedro Oliveira (Husqvarna) Open1
5º  João Lourenço (Beta) Open2
6º  Rui Fernandes (Rieju) Open2
7º  Vítor Queirós (KTM) Open1
8º  Francisco Salgado (GasGas) Open1
9º  Bernardo Vots (Beta) Open1
10º  Marco Correia (Sherco) Open1
11º  Diogo Valença (Rieju) Open2
12º  Rui Silva (Husqvarna) Open2
13º  Bruno Charrua (GasGas) Open2
14º  Jorge Araújo (Husqvarna) Open2

VERDES
1º  Fábio Costa (GasGas) V1
2º  Nuno Pereira (GasGas) V2
3º  Ruben Bandeira (GasGas) V1
4º  André Reis (KTM) V1
5º Eloy Rodriguez (KTM) V1
6º  Gonçalo Jesus (Beta) V1
7º  Ricardo Mendes (Honda) V1
8º  João Silva (GasGas) V2
9º  João Carvalho (GasGas) V1
10º  Ricardo Almeida (Sherco) V2
11º  Alexandre Silva (GasGas) V2
12º  Sílvio Gonçalves (Sherco) V2
13º  Albano Mouta Jr (GasGas) V2
14º  Francisco Soares (Beta) V2
15º  Bruno Freitas (KTM) V3

SENHORAS
1º  Rita Vieira (Yamaha)
2º  Bruna Antunes (GasGas)
3º  Mariana Afonso (Sherco)

VETERANOS
1º  Gil Carmo (Honda)
2º  Manuel Moura (Yamaha)
3º  Emanuel Costa (GasGas)
4º  José Silva (Beta)
5º  Filipe Abreu (KTM)
6º  Gonçalo Amaral (Beta)
7º  Carlos Pedrosa (Fantic)
8º  Celso Moreira (KTM)
9º  Daniel Jordão (Husqvarna)
10º  Pedro Rodrigues (Beta)
11º  Pedro Duarte (GasGas)
12º  Norberto Pinto (Husqvarna)
13º  Tony Carvalho (Beta)
14º  Pedro Silva (Sherco)
15º  José Bastos (Husqvarna)

SUPER VETERANOS
1º  Paulo Miranda (Yamaha)
2º  António M. Oliveira (KTM)
3º  Arsénio Miranda (Husqvarna)
4º  João Moreira (GasGas)
5º  Rafael Lopes (KTM)
6º  Carlos Pinho (TM)
7º  Fernando Sousa (KTM)
8º  Alberto Carvalho (Beta)
9º  Eduardo Neves (KTM)
10º  António Silva (KTM)

YOUTH CUP
1º  Fábio Costa (GasGas)
2º  André Reis (KTM)
3º  Gonçalo Jesus (Beta)
4º  Pedro Azevedo (Fantic)

PROMOÇÃO
1º  Rafael Ferrão (GasGas)
2º  Gonçalo Duarte (GasGas)
3º  Roberto Pereira (Yamaha)
4º  Hugo Silva (Sherco)
5º  Miguel Saúde (GasGas)
6º  Luís Fortunato (GasGas)
7º  Miguel Palmeira (Rieju)
8º  João Cardão (KTM)
9º  Francisco Alvoeiro (Husqvarna)
10º  Telmo Martins (Husqvarna)
11º  Nuno Soares (KTM)
12º  Manuel Albuquerque (GasGas)
13º  Diogo Costa (Husqvarna)
14º  Fábio Neves (KTM)
15º  João Marques (TM)

Camp. Nacional de Mini Enduro / Jetmar 

1ª prova – Tábua
INFANTIS
1º  Inês Madanços (Husqvarna)
2º  Santiago Tavares (Yamaha)
3º  Tiago Cotrim (Yamaha)
4º  Tomás Paulo (Yamaha)

JUVENIS
1º  Tomás Santos (KTM)
2º  Vasco Salgado (Yamaha)
3º  Domingos Cunha (Yamaha)
4º  Guilherme Alves (KTM)
5º  Duarte Filipe (Yamaha)
6º  Filipe Saúde (KTM)
7º  Rafael Leonardo (GasGas)
8º  Simão Caetano (KTM)
9º  Martim Costa (KTM)
10º  Fábio Henriques (KTM)
11º  Bernardo Sérgio (Yamaha)
12º  Rafael Dias (KTM)
13º  Martim Reis (Husqvarna)
14º  Vasco Carrilho (Yamaha)
15º  Luís Brandão (KTM)

JUNIORES
1º  Afonso Fonseca (KTM)
2º  Filipe Filipe (Yamaha)
3º  Filipe Palma (GasGas)
4º  João Coutinho (Fantic)
5º  Guilherme Esteves (Fantic)
6º  Lourenço Lebre (Yamaha)
7º  Paulo Carvalho (Yamaha)
8º  António Luís (KTM)
9º  Afonso Cruz (KTM)
10º  Lucas Cepa (Fantic)
11º  Manuel Amaral (Yamaha)

12º  Alexandre Lemos (KTM)
13º  Gonçalo Alexandre (Yamaha)
14º  Afonso Ramos (Sherco)
15º  Ruben Serrano (Suzuki)

PROMO SENHORAS
1º  Francisca Duarte (Honda)
2º  Mariana Afonso (Sherco)
3º  Bárbara Nunes (KTM)
4º  Dalila Nascimento (Husqvarna)

CLÁSSICAS 2
1º  Vítor Ferro (Honda)

CLÁSSICAS 3
1º  Dário Santos (Honda)
2º  Filipe Abreu (Suzuki)
3º  Ricardo Gomes (Suzuki)
4º  Miguel Cação (Honda)

CLÁSSICAS 4
1º  Renato Lourenço (Honda)

Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno
1ª prova – Baja TT Montes Alentejanos

MOTOS
1º  António Maio (Yamaha) TT2
2º  Martim Ventura (Yamaha) TT2/Jr
3º  Fábio Magalhães (Honda) TT1
4º  Daniel Jordão (Husqvarna) TT2
5º  Micael Simão (GasGas) TT3
6º  Bruno Charrua (GasGas) TT2/Jr
7º  Bernardo Megre (KTM) TT1
8º  João Duarte (Fantic) TT1/Jr
9º  David Megre (KTM) TT2
10º  Miguel Castro (KTM) TT2
11º  Salvador Amaral (Honda) TT1/Jr
12º  Fernando Ferreira (Fantic) TT1
13º  Ruben Cabrita (Kawasaki) TT1
14º  Filipe Fragoso (Yamaha) TT1
15º  João Pires (Yamaha) TT1

QUADS
1º  Rafael Carvalho (Yamaha)
2º  Tiago Ribeiro (Yamaha)
3º  João V. Silva (Yamaha)
4º  Fernando Cardoso (Yamaha)
5º  Nuno Correia (Suzuki)
6º  José Galhofas (Yamaha) Vet.
7º  Carlos Reguinga (Yamaha) Vet.
8º  Luís Cabrita (KTM)
9º  Ricardo Rodrigues (Yamaha)
10º  Daniel Santos (Yamaha)
11º  João Santos (Yamaha)
12º  Carlos Ferreira (Yamaha) Vet.
13º  Marco Pedroso (Yamaha) Vet.
14º  Jorge Rodrigues (Suzuki)
15º  David Severino (Honda)

SSV
1º  Nelson Caxias (Can-Am) TT1
2º  J. Monteiro / N. Morais (Can-Am) TT1
3º  Sebastien Guyette (Can-Am) TT1/Vet.
4º  Pedro. S. Mendes (Can-Am) TT1
5º  R. Borrego/N. Abrantes (Can-Am) TT1
6º  Fabrice Rousseau (Can-Am) TT1/Vet.
7º  P. Ferreira / C. Mendes (Can-Am) TT1
8º  L. Cidade / P. Mendonça (Can-Am) TT1
9º  Sérgio Baptista (Can-Am) TT1/Vet.
10º  Gonçalo Guerreiro (Can-Am) TT1/Jr.
11º  A. M. Santos / L. Sá (Can-Am) TT1/Vet.
12º  S. Palminha / L. Coito (Can-Am) TT1
13º  D. Mahseredjian / G. Magalhães (Can-Am) TT1
14º  André Carita (Can-Am) TT1
15º  Nuno Fontes (Can-Am) TT1/Vet.

14 MOTO



OFERTA EXCLUSIVA ONLINE

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

Desconto em todas as portagens excepto ponte Vasco da Gama

A VIA VERDE ANDA
CONSIGO DE MOTO

30%
DESCONTO
NAS PORTAGENS
EXCETO NA PONTE VASCO DA GAMA

ADIRA JÁ E TENHA



Da primeira 
prova à
subida
ao Pódio

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