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Dia do Motociclista 
em Portalegre

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Com a chegada da Primavera 
entrámos na fase de arranque 
da temporada para boa parte 
dos Campeonatos Nacionais de 
Motociclismo, permitindo um 
vislumbre do que nos espera 
numa época que, finalmente, 
poderá desenrolar-se sem as 
restrições que nos afetaram nos 
dois anos anteriores.
Foram dois anos em que, dadas 
as condicionantes, redobrámos 
o trabalho necessário para levar 
a bom porto as provas realizadas 
sob a égide ou com o apoio desta 
federação, mas que também nos 
permitiram novas oportunidades 
e o reafirmar inequívoco 
da capacidade e qualidade 
organizativa dos clubes nacionais 
e da Federação de Motociclismo 
de Portugal.
Foi um período que ajudou a 
cimentar a nossa reputação 
também a nível internacional, 
mas que nos permitiu igualmente 
aprender e superar novos 
desafios. Esperamos que, pelo 
menos esses, tenham ficado para 
trás, mas, na verdade, são os 
desafios e a constante vontade 
de evoluir que nos faz aqui estar 
e querer trabalhar sempre mais e 
melhor em prol do motociclismo. 
Que venham então novos 
desafios!
Votos de uma boa época para 
todos!

A realização do Dia Nacional do Motociclista, 
que a Federação Nacional de Motociclismo organiza 
quase ininterruptamente desde 1997 – exceção 
feita precisamente aos dois últimos anos devido às 
restrições impostas pela pandemia –, volta a ter lugar 
este ano, agendada para Portalegre no dia 22 de 
maio, um domingo.

O programa deste dia de celebração em torno da 
paixão pelas motos não vai diferir do que já vimos 
em edições anteriores. Na capital do Alto Alentejo, 

as festividades, com o apoio da Câmara Municipal 
de Portalegre, da Diocese local e do Moto Clube 
de Portalegre, terão o seu ponto alto com a missa 
marcada para as 15h00. Cerca de uma hora antes, 
terá lugar o desfile dos estandartes dos moto clubes, 
um dos destaques do programa, que contará com 
a habitual participação da Charanga a Cavalo da 
Guarda Nacional Republicana, a par de momentos 
emotivos como a altura em que recordamos quem já 
não está connosco na estrada.

MOTO
P O R T U G A L

Impressão: Lidergraf Sustainable Printing, Depósito Legal nº 375670/14
Nota: Isento de registo na ERC (Entidade reguladora para a Comunicação Social), ao abrigo do Decreto Regulamento 8/99 de 09/06 - Artigo 12º- Nº1 - A.

FICHA TÉCNICA
Revista MotoPortugal Editor: Federação de Motociclismo de Portugal Edição: nº 306 março 2022; Produção: F.M.P. 

No domingo 22 de maio voltaremos a poder celebrar o Dia 
Nacional do Motociclista.

NOTICIÁRIO
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Em mais uma temporada em que o seu foco desportivo passou 
pela participação no Campeonato do Mundo Super Enduro, Diogo 
Vieira terminou a campanha num fabuloso 4º posto, posição 
essa conseguida precisamente na ronda de encerramento do 
campeonato, realizada na Alemanha.

Sexto classificado no arranque para o derradeiro confronto 
do ano, o piloto de Vila Nova de Gaia mostrou perante o público 
alemão em Riesa toda a excelência da sua técnica, conseguindo 
mesmo subir mais dois lugares na tabela da sua melhor 
classificação do campeonato, colocando-o definitivamente no 
firmamento das estrelas da modalidade e sendo apenas batido por 
pilotos de fábrica, profissionais na modalidade e no motociclismo.

Na sua 80ª edição, as 200 Milhas de Daytona viram pela primeira vez a 
bandeira portuguesa no pódio da prova, pelas mãos de Sheridan Morais, 
que lutou até aos derradeiros metros pela primeira posição, que chegou 
mesmo a ocupar já na derradeira volta ao circuito.

Conhecida pela mítica passagem em parte da oval do traçado, a prova 
viu a vitória ser entregue pelo segundo ano consecutivo ao norte-
americano Brandon Paasch, que assinou a volta mais rápida na corrida na 
57ª e última volta e conseguiu cruzar a linha de meta com apenas 0,007 
segundos de vantagem sobre o segundo classificado.

Sheridan Morais entrou na liderança na derradeira passagem pelo decisivo 
‘banking’ da oval, mas não conseguiu segurar os adversários, que facilmente 
o passaram aproveitando a aspiração da moto do piloto luso, forçando-o a 
descer ao terceiro posto por menos de uma décima de diferença.

Ainda com o fecho do ano 2021 bem vivo na 
memória de muitos dos participantes, a segunda 
época do Troféu Nacional de Hard Enduro 
começou em Gondomar no mês de março.

A Extreme Gondomar acolheu mais de uma 
centena de pilotos que lutaram pelas melhores 
posições ao longo de um seletivo percurso com 
cerca de três dezenas de quilómetros, que, dado 
o seu elevado nível técnico, viu os concorrentes 
efetuarem apenas uma passagem pelo mesmo.

A abrir hostilidades, o prólogo desenhado nas 
instalações da Enduro Code em Ferreirinha viu 
Henrique Nogueira ser o mais rápido, ele que 
aproveitou a prova para treinar com vista ao 
Enduro dos Açores.

Mas foi no sector seletivo da tarde que tudo 
se decidiu em termos de classificação geral e 
também nas diversas classes em competição:

Classe Pro: Diogo Vieira mostrou porque é 
atualmente o mais rápido piloto nacional nesta 
vertente bem especial do enduro, apesar da boa 
réplica por parte de Ni Esteves. Tiago Oliveira, 
vencedor da classe em 2021, ficou com o lugar 
mais baixo do pódio após este curto período de 
paragem.

Classe Expert: agradável surpresa por parte 
de José Borges, que, além da vitória na classe, 
consegue o 6º lugar na geral. O vencedor de 
2021, Emanuel Costa, garantiu o 2º lugar, tendo 
Bruno Freitas conquistado o 3º posto.

Classe Open: a nova classe aberta a modelos 2 
e 4T contou com uma lista de inscritos recheada 
de novos valores. Vitória para Diego Rodrigues, 
com Álvaro Mouta em segundo e Daniel Branco 
no terceiro lugar.

Classe Juniores: na categoria dedicada aos 
‘Sub23’, destaque para a vitória de Marco 

Ferreira sobre o jovem Artur Fernandes. 
Classe Veteranos: a classe Veteranos continua 

a ser uma das mais animadas, com vários pilotos 
a mostrarem um excelente andamento. O 
vencedor continua a ser o invicto José Ferreira, 
tendo César Vieira e Jorge Araújo completado o 
pódio final em Ferreirinha.

Diogo Vieira 4º no Mundial 
de Super Enduro

Sheridan Morais 
no pódio em Daytona

Hard Enduro em Gondomar

NOTICIÁRIO
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O regresso do Nacional de Enduro aos 
Açores levou a caravana até à Ribeira Grande, 
onde se instalou o paddock e todo o centro 
nevrálgico da competição. Com meia centena 
de quilómetros de percurso desenhados nos 
concelhos de Ribeira Grande, Lagoa e Ponta 
Delgada, o regresso do campeonato aos Açores 
levou os melhores pilotos portugueses da 
atualidade às bonitas paisagens da ilha de São 
Miguel, aos quais se juntou aquele que seria o 
vencedor em ambos os dias, o italiano Morgan 
Lesiardo, ele que já tinha alinhado na ronda 

inaugural do campeonato, em Tábua, e deverá 
subir ao palanque de partida em todas as provas 
da época.

O italiano foi o vencedor no primeiro dia, 
mas, para o fazer, teve de beneficiar de uma 
penalização imposta a Diogo Ventura, o 
vencedor da ronda de Tábua. Ventura fechou o 
dia como líder, mas 60 segundos de penalização 
empurraram o Campeão Nacional em título para 
o quarto posto, a pouco menos de 34 segundos 
de Lesiardo, o primeiro colocado no final do dia, 
com menos de seis segundos de margem face a 

Luís Oliveira e pouco mais de 15s para Gonçalo 
Reis. Diogo Ventura viu fugir-lhe a segunda 
vitória do ano ao ser o quarto na frente de 
Henrique Nogueira, este a conseguir o primeiro 
resultado do ano depois de um inesperado 
abandono na primeira etapa do calendário.

Luís Oliveira foi o vencedor na Elite 1 e 
Morgan Lesiardo o mais rápido na Elite 2. Na 
Open foi o galego Pedro Garcia o primeiro, na 
frente de Frederico Rocha e João Moura, sendo 
Garcia o vencedor na Open 1 e João Moura o 
melhor classificado na Open 2.

Ausente dos trilhos açorianos desde 1999, o Campeonato Nacional de Enduro – CFL 
voltou a paragens insulares para a segunda ronda da competição e primeira dupla 
jornada da época 2022.

NOTICIÁRIO

Enduro regressou aos Açores



 

Fotos: André Frias e João Azevedo / www.contratempo.com

No segundo dia de prova Lesiardo voltou a 
vencer, com apenas dois segundos de vantagem 
sobre Luís Oliveira, cabendo a Gonçalo Reis 
fechar o pódio. Na Open venceu Frederico Rocha 
em termos absolutos, ao bater Pedro Garcia 
e Bruno Charrua, que registou a sua primeira 
vitória no Enduro ao ser o melhor na Open 2.

Na classificação geral do campeonato, 
Morgan Lesiardo assumiu o comando com 62 
pontos, dois de vantagem face a Luís Oliveira. 
Diogo Ventura desceu ao terceiro posto depois 
de um fim de semana menos conseguido e 
marcado pela penalização do primeiro dia, 
gerindo agora cinco pontos sobre Gonçalo Reis, 
o quarto na frente de Paulo Felícia. Na Open, 
Pedro Garcia é o comandante absoluto, com três 
pontos de vantagem sobre Frederico Rocha.

No que respeita aos Verdes, Gonçalo Jesus 
foi quem venceu em absoluto no primeiro dia, 
assinando igualmente a vitória em Verdes 1 face 
a Nuno Pereira, o segundo na classificação a 
pouco menos de quatro segundos, e obtendo 
a primeira posição na Verdes 2. Bruno Freitas 
foi o melhor na Verdes 3, ao terminar o dia 

na 11ª posição. Manuel Moura foi o primeiro 
nos Veteranos, com mais de 90 segundos de 
vantagem sobre Gil Carmo, Rita Vieira assinou 
mais uma vitória nas Senhoras, com pouco 
mais de 12 segundos de vantagem face a Bruna 
Antunes, e Gonçalo Jesus levou a melhor entre 
a juventude (Youth Cup). Nos Super Veteranos 
foi Paulo Miranda quem assegurou a primeira 
posição.

No segundo dia Nuno Pereira foi o vencedor na 
geral dos Verdes e também o primeiro na Verdes 
2, com Fábio Costa a fazer o mesmo na Verdes 1 
ao ser o segundo na geral a menos de dezena e 
meia de segundos. Bruno Freitas repetiu a dose e 
voltou a vencer nos Verdes 3, sendo desta feita o 
14º na geral, o mesmo se passando com Manuel 
Moura que dobrou a vitória nos Veteranos. Bruna 
Antunes subiu ao degrau mais alto do pódio nas 
Senhoras, depois de uma intensa luta com Rita 
Vieira, que terminou com apenas 4 segundos 
de diferença entre ambas, e Youth Cup foi Fábio 
Costa o primeiro. Nos Super Veteranos, Paulo 
Miranda foi também o vencedor, tal como na 
ronda inaugural.

Morgan Lesiardo (41), 
Diogo Ventura (52), 
Luís Oliveira (31), Bruna 
Antunes (555), Rita 
Vieira (561) e Gonçalo 
Reis (17) em ação nos 
trilhos e nas especiais 
açorianas
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Um recital de condução à chuva, nas difíceis 
condições do traçado de Mandalika, deu a Miguel 
Oliveira um triunfo dominador no Grande Prémio 
da Indonésia.

DE NOVO 
NO TOPO!

MIGUEL OLIVEIRA
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A pós uma pré-temporada algo dis-
creta, a KTM chegou à prova inau-
gural do Campeonato do Mundo de 
MotoGP preparada para enfrentar 

um traçado que nunca sorriu à marca austríaca 
na classe rainha. Na qualificação, Miguel Oliveira 
não conseguiu passar à Q2 e partiu do 14º lugar da 
grelha, na quinta fila. O português ganhou duas 
posições após a partida, voltou a perder lugares, 
mas, aos poucos, começou a trepar na classificação, 
até ao 11º lugar, acabando por sofrer uma queda à 
10ª volta, quando se preparava para entrar no top 
10. “O meu ritmo nas três voltas anteriores à minha 
queda era muito bom”, diria o piloto luso no final 
da corrida. “Estava a recuperar tempo, mas perdi a 
frente na entrada para a Curva 1. É bastante óbvio 
que tenho de melhorar a minha qualificação, porque 
o Brad (que foi 2º colocado) mostrou aquilo que a 
moto pode fazer. Se fazes um bom arranque, então 
é mais fácil ir com os pilotos mais rápidos e a corrida 

tem uma dinâmica completamente diferente. Fiz 
uma simulação de corrida em Mandalika (nos testes 
de pré-época) e senti-me bastante rápido. Veremos 
o que vai acontecer. O Brad mostrou que, mesmo 
vindo da Q1, ainda o podes fazer. Vamos chegar a 
Mandalika com motivação total.”

E estas declarações do nosso Mig #88 não se 
poderiam ter revelado mais acertadas, como fica-
ria claro com a esmagadora vitória na Indonésia. 
O português evidenciou sempre um bom ritmo 
em todos os treinos livres, sempre dentro dos dez 
primeiros em todas as sessões (foi mesmo o 2º no 
FP1), passando assim diretamente à Q2, onde iria 
assegurar o 7º lugar da grelha de partida.

Com a chuva torrencial a abater-se sobre o 
circuito indonésio desenhado na ilha de Lombok, 
a partida de MotoGP viria mesmo a ser atrasada 
mais de um a hora, chegando mesmo a temer-se 
o pior, o cancelamento, caso a chuva não abran-

dasse. Mas as condições, sem nunca serem ideais, 
suavizaram um pouco, o suficiente para a corrida se 
realizar. Miguel Oliveira protagonizou um grande 
arranque, saltando para o 3º posto para, à 5º volta, 
passar Jack Miller e assumir o comando, que não 
mais largaria, cavando um fosso confortável para 
os seus perseguidores com uma fabulosa exibição 
de condução à chuva.

“Emocionalmente foi uma montanha-russa”, 
confessaria depois o piloto da KTM. “O início foi 
perfeito, mas depois foi complicado encontrar o 
limite. Segui o Jack durante algumas voltas, percebi 
que podia ser mais rápido e, por isso, concentrei-
-me em conseguir dar o máximo e construir uma 
vantagem. Geri a vantagem durante a corrida, mas 
não foi fácil do ponto de vista emocional. Prometi à 
minha filha um troféu da Indonésia, este é para ela!”

Na edição mais longa de sempre em toda a 
história do Mundial de Velocidade, com 21 rondas 
agendadas, há razões para sonhar!

Miguel Oliveira no topo do pódio na Indonésia, naquela que foi a sua quarta vitória na 
classe rainha, a que se somam mais seis em Moto2 e outras seis em Moto3

Texto: Moto Portugal Fotos: KTM Media
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A edição 2022 do Campeonato Nacional de Motocross – Jogos Santa Casa teve o seu arranque 
em Lustosa, um começo animado para a temporada desportiva da modalidade.

O Complexo Voltas e Rodas em Lustosa, 
Lousada, recebeu no dia 20 de março 
a primeira ronda do Campeonato 
Nacional de Motocross – Jogos Santa 

Casa 2022. Com forte representação de pilotos em 
pista – foram mais de uma centena os que colocaram 
as suas motos nas grelhas de partida para as várias 
corridas do dia – a animação foi total ao longo de toda 
a jornada, com excelentes momentos de competição 
e motocross num dos traçados mais carismáticos e 
com maior adesão de público na atualidade.

Paulo Alberto foi o homem do dia na classe 
principal e, depois de ter ganho a manga MX1 na 

frente de Luís Outeiro e de Sandro Peixe. Na classe 
de Veteranos, uma das novidades deste novo ano 
desportivo e integrada na corrida de MX1, o primeiro 
vencedor desta nova competição foi Hugo Santos, 
depois de bater Paulo Felícia e Ricardo Aires. 

Paulo Alberto voltaria a triunfar no prato forte 
do dia, a corrida da Elite, que ficou marcada por um 
grande andamento de Sandro Peixe. Este assumiu 
o comando das operações desde os primeiros 
metros, mas, quase com o final à vista, o piloto 
ribatejano sofreu uma pequena queda que o ar-
redou da vitória. Paulo Alberto tinha sido sempre 
segundo e aproveitou da melhor forma o infortúnio 

do regressado rival, levando assim de vencida a 
primeira prova do ano, na frente de Sandro Peixe 
e de Luís Outeiro, o campeão nacional em título. 

Intensidade total verificou-se também nas MX2. 
Sandro Lobo a manga de MX2 e foi também o 
melhor da classe na corrida Elite, assegurando 
igualmente a vitória na classe de Juniores. André 
Sérgio foi o terceiro na linha de meta aquando da 
primeira corrida e segundo no derradeiro confronto, 
invertendo as posições com Fábio Costa.

Com 13 pilotos em prova, as 85 cc tiveram em 
Tomás Santos o vencedor indiscutível do dia, depois 

MX ARRANCA A FUNDO!

MOTOCROSS
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O pódio Elite em Lustosa, idêntico ao de MX1. Em baixo, o animado pelotão dos jovens das 85 cc 
também marcou presença nesta ronda, com vitória para Tomás Santos (1)

Paulo Alberto (211), Sandro Peixe (373) e Luís Outeiro (1) foram os grandes dominadores desta jornada 
de abertura do Campeonato Nacional de Motocross - Jogos Santa Casa

Texto: M.P. / Gab. Imprensa FMP Fotos: Luis Duarte
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de ter colocado a sua moto na primeira posição em 
ambas as mangas. Gonçalo Cardoso foi o segundo 
nos dois confrontos e Dinis Sousa fechou o pódio 
desta ronda inaugural do campeonato. Nas 50 cc a 
vitória foi para Iker Gonzalez, assegurando o lugar 
mais alto do pódio na frente de Edgar Salustiano 
e Edgar Póvoa. As corridas ficaram marcadas por 
constante animação e duelos bem renhidos entre 
os pequenos pilotos.

Na contabilidade inicial dos campeonatos, 
Paulo Alberto deixou o traçado na primeira posi-
ção nas tabelas da Elite e de MX1, Sandro Lobo é 
o comandante nas MX2 e MX Júnior, Hugo Santos 
voltou a liderar um campeonato nacional, agora 
nos Veteranos, Tomás Santos é o primeiro coman-
dante do campeonato nas 85 cc e Iker Gonzalez 
comanda nas 50 cc.

O Campeonato Nacional de Motocross -Jogos 
Santa Casa 2022 prossegue com a tradicional ronda 
de domingo de Páscoa em Casais de São Quintino, 
seguindo-se, no feriado do 25 de abril, a prova 
do Granho. Em maio a competição passará por 
Alqueidão no dia 8 e por Fernão Joanes no dia 29. 
As duas últimas jornadas do ano terão lugar em 
Águeda a 12 de junho e na Moçarria a 10 de julho, 
palco do encerramento do campeonato.

Sandro Lobo (311) dominou em MX2 e Juniores, com Iker Gonzalez (9) a vencer entre as 50 cc. André Sérgio (72) e 
Fábio Costa (291) cumprimentam-se no final da corrida. Em cima, o primeiro pódio da nova classe de Veteranos, com 
Hugo Santos a triunfar, acompanhado no pódio por Paulo Felícia e Ricardo Aires

MOTOCROSS
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Adira já e ganhe uma nova bolsa
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ADIRA JÁ E TENHA
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No ano em que regressa à quase 
desabitada zona raiana, garantia 
de uma edição sem trânsito, por 
paisagens muitas vezes inóspitas, 

de perfil quase intimista, o 24º Portugal de Lés-
a-Lés reforça o estatuto de grande aventura de 
descoberta nacional, chegando aos mais remotos 
pontos do mapa lusitano e passando mesmo 
para lá da fronteira. Travessias que darão outro 
colorido e ainda mais motivos de interesse ao 
evento organizado pela Federação de Motociclismo 
de Portugal, e que viu desvendados muitos dos 
pormenores em concorrida Apresentação Oficial 
na Figueira da Foz.

Momento de ganhar apetite para o 'grande 
prato', de 9 a 12 de junho, quando cerca de 2000 
mototuristas ligarão Faro a Bragança, com paragens 
em Castelo de Vide e Covilhã, e que antecedeu 

as primeiras inscrições na maratona gizada pela 
Comissão de Mototurismo da FMP. Altura ideal para 
todos os gostam de garantir um lugar na parte inicial 
da grande caravana, que, depois de um Passeio de 
Abertura de 45 quilómetros, no dia 9 de junho, entre 
o Centro Histórico, as praias e outros pontos históricos 
e paisagísticos do concelho farense, deverão cumprir 
longa tirada, de 460 quilómetros, até Castelo de Vide.

No Dia de Camões, de Portugal e das 
Comunidades Portuguesas, tempo para os 
verdadeiros apreciadores da natureza mas também 
para os mais dados à História, variando entre os 
muitos menires e a curiosa igreja acastelada de 
Terena, a visão da albufeira do Alqueva com 
invejável nível de água ou as marmoreiras que 
sustentam a força económica da região. Dia também 
para várias idas a Espanha, uma delas com direito a 
passagem pela Ponte Internacional do Marco que, 

ao contrário do que o nome deixa antever, é tão 
pequena que apenas é possível passar uma moto 
de cada vez. Mais desafogadas as estradas na Serra 
de São Mamede, rumo à ‘Sintra do Alentejo’ onde, 
em Dia de Portugal, será possível visitar a recém-
inaugurada Casa de Cidadania Salgueiro Maia.

UM ‘ZIGUEZAGUEAR IBÉRICO’
Mas a cerimónia que juntou muitos mototuristas 

no Malibu Foz Hotel e que contou com os presidentes 
das câmaras da Figueira da Foz (Pedro Santana 
Lopes), de Faro (Rogério Bacalhau), de Castelo de 
Vide (António Pita) e do vereador da Covilhã (José 
Miguel Oliveira), revelou outras surpresas. Como 
as que serão encontradas na jornada entre Castelo 
de Vide e a Covilhã, longa de 300 quilómetros 
apesar da curta distância em linha reta entre as 
duas localidades. Um ziguezaguear ibérico, com 

O traçado do 24º Portugal de Lés-a-Lés foi apresentado na Figueira da Foz, uma edição 
‘raiana’ que estará na estrada entre 9 e 12 de junho.

24º PORTUGAL 
DE LÉS-A-LÉS REVELADO

APRESENTAÇÃO I 24º PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS



13P O R T U G A L

motivos de interesse de um e de outro lado da 
fronteira, do maior menir da Península Ibérica, na 
freguesia de Póvoa e Meadas, à curiosa barragem 
fronteira de Cedillo, que só abre durante os dias da 
semana e que estará especialmente franqueada 
para os participantes do Lés-a-Lés. Regresso a 
Portugal por Segura depois de atravessar a não 
menos interessante, mas muito mais imponente 
Ponte de Alcântara, ativa da solidez dos seus 1900 
anos! Valverde del Fresno ou Navasfrias são apenas 
dois exemplos de localidades a atravessar antes 
da visita, de novo no nosso País, à nascente do rio 
Côa, ao Sabugal, ao Museu do Queijo de Peraboa 
ainda a tempo de provar as cerejas da Cova da Beira.

No terceiro dia, mais uma etapa longa, de 
390 quilómetros, da Covilhã a Bragança, com 
regresso ao concelho de Miranda do Douro mais 
de duas décadas depois da última visita. Depois 
da passagem em Almeida, Castelo Mendo ou 
Mogadouro, vislumbre do Douro Internacional 
nos miradouros de Freixiosa, S. João das Arribas 
e Penha das Torres, em jornada rematada pela 
passagem em mais pontes romanas e outros pontos 
de significado histórico sempre com soberba 
envolvente paisagística.

Uma descrição que reforçou o entusiasmo para 
a edição 24 do Portugal de Lés-a-Lés, bem refletido 
nas centenas de inscrições efetuadas de imediato e 
que deverá fazer esgotar rapidamente as inscrições 
online (www.les-a-les.com).

Texto: Gabinete de Imprensa L.a.L. Fotos: Delfina Brochado
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Internacionais
Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
2ª prova – G.P.  Indonésia / Mandalika

1º  Miguel Oliveira (KTM)

Campeonato do Mundo de Super Enduro
3ª prova – Jerusalém / Israel

PRESTIGE
6º/4º/8º  Diogo Vieira (GasGas)

4ª prova – Riesa I / Alemanha
PRESTIGE
8º/6º/5º  Diogo Vieira (GasGas)

5ª prova – Riesa II / Alemanha
PRESTIGE
5º/8º/4º  Diogo Vieira (GasGas)

Nacionais
Campeonato Nacional de Enduro / CFL 
2ª prova – Açores

ELITE ABSOLUTO
1º/1º  Morgan Lesiardo (Sherco) E2
2º/2º  Luís Oliveira (Yamaha) E1
3º/3º  Gonçalo Reis (GasGas) E2
4º/5º  Diogo Ventura (Beta) E2
5º/-  Henrique Nogueira (Sherco) E1
6º/6º  Renato Silva (Beta) E1
7º/7º  Gonçalo Sobrosa (Beta) E1
8º/9º  Manuel Teixeira (Fantic) E2
9º/4º  Paulo Felícia (KTM) E2
10º/8º  Ricardo Wilson (TM) E1

11º/10º  Abel Carreiro (Husqvarna) E1
12º/-  Luís Raposo (Beta) E1
13º/11º  Frederico Garcês (Sherco) E2

OPEN
1º/2º  Pedro Garcia (KTM) Open1
2º/1º  Frederico Rocha (Fantic) Open1
3º/4º  João Moura (Sherco) Open2
4º/5º  Pedro Oliveira (Husqvarna) Open1
5º/8º  Fernando Sousa Jr. (KTM) Open1
6º/6º  Rui Fernandes (Rieju) Open2
7º/9º  Bernardo Vots (Beta) Open1
8º/3º  Bruno Charrua (GasGas) Open2
9º/15º  João Hortega (Beta) Open2
10º/7º  Vítor Queirós (KTM) Open1
11º/11º  Rui Silva (Husqvarna) Open2
12º/12º  Francisco Salgado (GasGas) Open1
13º/10º  Norberto Teixeira (Yamaha) Open1
14º/14º  Diogo Valença (Rieju) Open2
15º/13º  Marco Correia (Sherco) Open1

VERDES
1º/3º  Gonçalo Jesus (Beta) V1
2º/1º  Nuno Pereira (GasGas) V2
3º/2º  Fábio Costa (GasGas) V1
4º/9º  Filipe Silva (GasGas) V2
5º/7º  Alexandre Silva (GasGas) V2
6º/4º  Ruben Bandeira (GasGas) V1
7º/13º  Ricardo Mendes (Honda) V1
8º/5º  André Reis (KTM) V1
9º/15º  Albano Mouta Jr (GasGas) V2
10º/12º  Sílvio Gonçalves (Sherco) V2
11º/14º  Bruno Freitas (KTM) V3
12º/16º  Ricardo Almeida (Sherco) V2
13º/11º  Francisco Leite (Beta) V1
14º/18º  Rui Marinho (Honda) V2
15º/8º  Luís Rocha (Honda) V1
-/6º  João Carvalho (GasGas) V1
17º/10º  João P. Silva (GasGas) V2

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

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

SUPER VETERANOS
1º/1º  Paulo Miranda (Yamaha)
2º/2º  António M. Oliveira (KTM)
3º/4º  João Moreira (GasGas)
4º/10º  Nelson Cabeça (GasGas)
5º/3º  Arsénio Miranda (Husqvarna)
6º/5º  Carlos Pinho (TM)
7º/6º  Fernando Sousa (KTM)
8º/7º  Alberto Oliveira (Beta)
9º/8º  António Silva (KTM)
10º/9º  Eduardo Neves (KTM)
11º/10º  Mário Simões (Beta)
-/12-  Paulo Cravo (KTM)

YOUTH CUP
1º/2º  Gonçalo Jesus (Beta)
2º/1º  Fábio Costa (GasGas)

RESULTADOS DESPORTIVOS
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3º/3º  André Reis (KTM)
4º/4º  Francisco Leite (Beta) 
5º/5º  Pedro Azevedo (Fantic)

PROMOÇÃO
1º/1º  Rafael Ferrão (GasGas)
2º/6º  Gonçalo Duarte (GasGas)
3º/3º  Hugo Silva (Sherco)
4º/-  Roberto Pereira (Yamaha)
5º/2º  Telmo Martins (Husqvarna)
6º/4º  Luís Fortunato (GasGas)
7º/5º  João Cardão (KTM)
8º/9º  Hugo Matos (GasGas)
9º/7º  Nuno Soares (KTM)
10º/10  Francisco Alvoeiro (Husqvarna)
11º/8º  Fred Bernardo (Beta)
12º/12º  Diogo Costa (Husqvarna)
13º/11º  Manuel Albuquerque (GasGas)
14º/-  Fábio Ribeiro (Husqvarna)
15º/13º  André Bernardes (GasGas)
20º/14º  João Malta (GasGas)
16º/15º  João Pacheco (KTM)

Campeonato Nacional de Motocross – 
Jogos Santa Casa
1ª prova – Lustosa

MX1
1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º  Luís Outeiro (Yamaha)
3º  Sandro Peixe (KTM)
4º  Joel Costas (Yamaha)
5º  Daniel Pinto (KTM)
6º  José Iglésias (Kawasaki)
7º  Hugo Santos (Honda) VET
8º  Paulo Felícia (KTM) VET
9º  Renato Silva (Beta)
10º  Francisco Salgado (Honda)

11º  Ricardo Aires (Yamaha) VET
12º  Firmino Salazar (Husqvarna) VET
13º  Daniel Nogueira (Kawasaki) VET
14º  Victor Hernandez (Kawasaki) VET
15º  Luís Cardoso (Beta) VET
16º  Micael Luís (GasGas)
17º  Paulo Lopes (KTM)
18º  Carlos Silva (Yamaha) VET
19º  Edgar Batista (Husqvarna)
20º  Luís Mateus (Kawasaki)

MX2
1º  Sandro Lobo (Yamaha) JUN
2º  Fábio Costa (GasGas) JUN
3º  André Sérgio (Yamaha)
4º  Luís Oliveira (Yamaha)
5º  Martim Espinho (Husqvarna) JUN
6º  Rúben Ferreira (GasGas)
7º  Andreas Carriço (KTM)
8º  Henrique Benevides (Yamaha)
9º  Afonso Gomes (Yamaha)
10º  Abel Carreiro (Husqvarna)
11º  Rúben Ribeiro (Yamaha)
12º  Martim Palma (Yamaha)
13º  Francisco Salgueiro (Yamaha)
14º  João Silva (Yamaha)
15º  Alex Almeida (KTM)
16º  Rodrigo Benevides (Yamaha)
17º  Diogo Patrício (Yamaha)
18º  João Sousa (Yamaha)
19º  Francisco Leite (Beta) JUN
20º  Kevin Mendes (Yamaha)

ELITE
1º  Paulo Alberto (Yamaha) MX1
2º  Sandro Peixe (KTM) MX1
3º  Luís Outeiro (Yamaha) MX1
4º  Daniel Pinto (KTM) MX1

5º  Joel Costas (Yamaha) MX1 
6º  Sandro Lobo (Yamaha) MX2
7º  André Sérgio (Yamaha) MX2
8º  Fábio Costa (GasGas) MX2
9º  Luís Oliveira (Yamaha) MX2
10º  Rúben Ferreira (GasGas) MX2
11º  Martim Espinho (Husqvarna) MX2
12º  Abel Carreiro (Husqvarna) MX2
13º  Afonso Gomes (Yamaha) MX2
14º  José Iglésias (Kawasaki) MX1
15º  Andreas Carriço (KTM) MX2
16º  Renato Silva (Beta) MX1
17º  Paulo Felícia (KTM) MX1
18º  Francisco Salgado (Honda) MX1
19º  Henrique Benevides (Yamaha) MX2
20º  Alex Almeida (KTM) MX2

85 CC
1º/1º  Tomás Santos (KTM)
2º/2º  Gonçalo Cardoso (Husqvarna)
3º/4º  Dinis Sousa (Husqvarna)
6º/3º  Bernardo Pinto (Husqvarna)
5º/5º  Vasco Salgado (Yamaha)
4º/7º  Guilherme Rocha (Husqvarna)
9º/9º  Rafael Leandro (GasGas)
8º/10º  Gabriel Pinto (KTM)
7º/11º  Miguel Caridade (Yamaha)
12º/8º  Guilherme Alves (KTM)
10º/12º  Simão Severino (Yamaha)
-/6º  Manuel Penaguião (KTM)
11º/-  Tiago Nogueira (Kawasaki)

50 CC
2º/1º  Iker Gonzalez (KTM)
1º/4º  Edgar Salustiano (KTM)
4º/2º  Edgar Póvoa (KTM)
3º/3º  Vicente Caeiro (KTM)
5º/5º  Gonçalo Costa (KTM)
6º/-  Duarte Machado (KTM)

Ma
rço



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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