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O regresso do Supercross!
Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
O mês de julho e a entrada do 
verão em pleno não abrandou a 
atividade motociclística realizada 
sob a égide da Federação de 
Motociclismo de Portugal, com 
o encerramento do Campeonato 
Nacional de Motocross - Jogos 
Santa Casa e o arranque das 
tradicionais competições estivais 
noturnas, os Campeonatos 
Nacionais de Supercross - 
Jogos Santa Casa e de Super 
Enduro - Moto Espinha, ambos 
com grande sucesso popular e 
prolongando-se pelas noites de 
agosto.
Mas o destaque desta edição terá 
forçosamente de ser dado ao 
mototurismo e à Concentração 
Internacional do Moto Clube 
de Faro, que, após dois anos de 
interrupção devido às restrições 
que bem conhecemos, regressou 
para se reafirmar como a grande 
festa do motociclismo, que 
celebra esta paixão comum 
de uma forma única, graças à 
experiência, mestria e amor à 
camisola do Moto Clube de Faro. 
Uma organização que, apesar 
das dificuldades adicionais que 
à última hora quase impediam o 
realizar da concentração, voltou 
a demonstrar que está sempre 
à altura (e, às vezes, mesmo à 
frente) dos acontecimentos.
Parabéns MCF!

Em noite quente e com muito público a 
acompanhar a prova realizada pela primeira vez 
em Fernão Joanes, esta ronda marcou também o 
final de um interregno de duas épocas na realização 
do campeonato, um dos que mais sofreu com a 
pandemia do Covid-19, e que encontrou na Guarda 
um arranque perfeito em noite bem animada, 
não só em pista mas igualmente fora desta, pois a 
organização local não descurou qualquer pormenor 
para a sua prova.

Correndo lado a lado, os pilotos da SX50 e SX65 
- com classificação separada - proporcionaram 
bons momentos de Supercross e, nas 'cinquentas', 
Edgar Salustiano foi sempre primeiro e venceu as 
duas mangas. Nas SX65, Leonardo Gaio liderou a 
primeira manga quase toda, mas caiu na última volta 
quando estava em luta com o Duarte Pinto. Este foi 
o vencedor nas duas finais, sempre bem disputadas 
pelos três primeiros lugares. Esta presença dos mais 
novos no Nacional de SX mostrou ser um verdadeiro 
sucesso, como ficou demonstrado pelo total apoio 
popular que lhes foi dedicado.

Nas SX2, André Sérgio começou bem, mas Alex 
Miguel passou para a frente e, mesmo com pressão 
imposta por Fábio Costa, conseguiu conquistar 
vantagem e vencer tranquilo. Em SX1, onde foi 
notado o regresso de Hugo Basaúla, foi o agora 

piloto da GasGas que venceu, à frente de Paulo 
Alberto e Joel Costas.

Batido por Basaúla na corrida reservadas às 
SX1, Paulo Alberto vingou a derrota na derradeira 
corrida da noite, a manga Elite, vencendo com larga 
vantagem sobre Hugo Basaúla, com Sandro Peixe a 
subir ao lugar mais baixo do pódio.

Destaque para a novidade que foi o 'head-to-
head', um confronto direto entre pilotos que animou 
e muito a corrida. Paulo Alberto e Hugo Basaúla 
venceram as primeiras eliminatórias e, depois, foi 
Alberto o melhor no duelo contra Basaúla, após 
rodarem colados de início ao fim. 

MOTO
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Após uma temporada intensa de Motocross, o Campeonato 
Nacional de Supercross – Jogos Santa Casa arrancou no 
final de julho em Fernão Joanes.

NOTICIÁRIO
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O Presidente da FMP, Manuel 
Marinheiro, foi reconduzido como 
um dos oito vice-presidentes da 
FIM Europa, juntando ao cargo a 
responsabilidade de ser igualmente ‘1st 
Deputy President’ e responsável pelo 
Conselho Desportivo.

Realizada em Bucareste, na Roménia, a 
Assembleia Geral da FIM Europa integrou 
o programa de três dias de congresso do 
organismo e, durante a mesma, foi eleito 
o seu novo presidente, o polaco Mickal 
Sikora e os oito vice-presidentes: Stijn 
Rentmeesters, Juhani Halme, Francesco 
Carmelo Mezzasalma, Nicoleta Olariu, 
Manuel Marinheiro, Jose Ramon Garcia, 
Roy N. Wetterstad e Jean-Marc Desnues.

Jorge Viegas, presidente da Federação 
Internacional de Motociclismo, esteve 
igualmente presente neste congresso, 
acompanhando todas as reuniões e 
encontros destinados a preparar os 
próximos anos do motociclismo em solo 
europeu.

Rui Gonçalves será o preparador da Seleção 
Nacional de Motocross, a ultimar a presença no 
MX das Nações 2022, que se realiza em Red Bud, 
nos Estados Unidos. A equipa portuguesa terá em 
Nuno Cação o seu ‘team-manager’ e contará com 
Rui Gonçalves em todo o processo de preparação 
e avaliação dos pilotos que irão envergar a 
camisola nacional. Em breve serão anunciados os 
convocados para o primeiro estágio de preparação 
com vista à formação do trio luso que, mais uma 
vez, marcará presença na mais importante prova 
do MX mundial, onde Rui Gonçalves tem uma 
vasta série de participações.

O Campeonato Nacional de Super 
Enduro – Moto Espinha 2022 teve durante o 
mês de julho as suas duas primeiras rondas, 
ambas realizadas no norte do país, em 
Penafiel e Vila Nova de Gaia – e sempre com 
Diogo Vieira a dominar com autoridade.

Integrada no programa do Penafiel 
Racing Fest, a prova inaugural do 
calendário mostrou mais uma vez toda 
a espetacularidade, tendo sido criada 
uma pista com 500 metros de extensão 
que se revelou adequada ao nível técnico 
dos pilotos, proporcionando excelentes 
momentos de competição, não só aos que 
assistiram à prova ao vivo, mas igualmente 
a todos os que acompanharam a mesma 

através do ‘livestream’ que, pela primeira 
vez, levou a todo o planeta uma prova deste 
campeonato.

Diogo Vieira venceu as três finais, 
perdendo apenas na qualificação para Luís 
Oliveira, que seria segundo nas contas finais 
da classe Elite. Já a categoria Open viu dois 
pilotos vencer: Norberto Teixeira na 1ª final e 
Diego Rodrigos nas duas seguintes.

A jogar ‘em casa’ na ronda seguinte, 
em Gaia, Diogo Vieira manteve-se invicto, 
vendendo as três finais sempre na frente 
de Luís Oliveira e Paulo Esteves. Na Open 
também houve um dominador absoluto, 
Diego Rodrigos, que desta feita não 
‘perdoou’ e venceu todas as finais.

Manuel Marinheiro 
reeleito ‘vice’ 
na FIM Europa

Super Enduro arranca a norte

NOTICIÁRIO

Rui Gonçalves 
prepara Seleção 
de Motocross
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Portugal voltou a estar presente com uma Seleção Nacional 
no Supermoto das Nações, não baixando os braços perante as 
dificuldades.

SEM BAIXAR
OS BRAÇOS

SUPERMOTO DAS NAÇÕES
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N o último fim de semana de julho, 
voltou a ter lugar uma edição do 
Supermoto das Nações, que acolheu 
as principais potências da modalidade 

no circuito Jules Tacheny em Mettet, na Bélgica.
Com temperaturas a rondar os 20 graus, o Sol 

a brilhar no sábado mas encoberto por nuvens no 
dia seguinte, várias equipas seniores e juniores, 
representado diversos países europeus (19 equipas 
de 13 países), mediram forças nos 2200 metros 
do traçado, dos quais pouco mais de um quarto 
(620 metros) eram em terra para esta ocasião. 
Portugal marcou presença com uma seleção sénior 
que integrou Sérgio Rego, Nuno Rego e Eduardo 
Patrício, este último a somar a sua primeira inter-
nacionalização.

Mas o azar bateu cedo à porta da formação nacio-
nal, com Sérgio Rego a cair na manga de qualificação, 
quando rodava no 10º lugar, lesionando-se num pé. 

A lesão do Campeão Nacional em título veio, 
desta forma, condicionar todo o progresso da 
equipa, apesar da forte réplica de Nuno Rego e 
das boas prestações do estreante Eduardo Patrício, 
performance que, como habitualmente, é preju-
dicada pelo facto de, em Portugal, o campeonato 
se disputar em kartódromos com poucas zonas de 
terra, por posição aos traçados internacionais, mais 
extensos e com longas zonas de terra, para os quais 
ainda não temos a preparação ideal.

No final, 9º lugar para a equipa de Portugal 
entre as seleções seniores e 14ª posição na ge-
ral, num Supermoto das Nações que voltou a ser 
dominado pela França, a vencer a prova pela 11ª 
vez na sua história, com uma equipa formada pelo 
consagrado Thomas Chareyre, ao lado de Nicolas 
Cousin e Sylvain Bidart. Realizavam-se três mangas, 
com cada piloto a alinhar em duas delas. Chareyre 
venceu a corrida 1, batendo o seu compatriota 
da equipa júnior francesa, Youry Catherine, com 
Cousin a fechar um pódio totalmente gaulês. Mas, 
nas duas corridas seguintes, a vitória não escapou 
ao alemão Marc-Reiner Schmidt. Na corrida 2, 
Schmidt impôs-se ao italiano Diego Monticelli 
e ao francês Bidart, para, na corrida 3, resistir *à 
intensa pressão de Thomas Chareyre e repetir o 
triunfo, enquanto o francês já sabia que o troféu 
maior seria da França. 

Na classificação final, a equipa sénior francesa 
subiu ao pódio á frente dos seus companheiros 
da formação júnior, com a Itália a terminar em 3º 
lugar, à frente da Alemanha e da Bélgica. Com o 6º 
lugar da geral, a equipa júnior de Espanha foi a 2ª 
colocada desta categoria.

A Seleção Nacional de Supermoto 2022 foi composta por Sérgio Rego, Nuno Rego e Eduardo Patrício, com o trio luso 
aqui acompanhado pelo responsável pela comissão respetiva na FMP, Serafim Nunes

Texto: Moto Portugal Fotos: FMP
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Foi na clássica prova ribatejana da Moçarria que se viveu o dia 
de todas as decisões no que respeita aos títulos do Campeonato 
Nacional de Motocross – Jogos Santa Casa.

DIA DE DECISÕES

MOTOCROSS
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Luís Outeiro (1) renovou o título nacional Elite, 
a que juntou a coroa de MX1, após um domínio 
inicial de Paulo Alberto (211).
Na foto de abertura, Luís Oliveira (31), o novo 
Campeão Nacional de MX2

Texto: Gabinete de Imprensa FMP Fotos: Luís Duarte

C  om elevadas temperaturas e muita 
ação… foi assim que se viveu 
na Moçarria o derradeiro dia do 
Campeonato Nacional de Motocross 

– Jogos Santa Casa, o dia em que foram encontra-
dos todos os Campeões Nacionais 2022 da mo-
dalidade, com a exceção de Hugo Santos, que já 
tinha assegurado o cetro nacional de Veteranos na 
ronda anterior, realizada em Águeda, e das MX65, 
com Leonardo Gaio a ser o líder quando faltava 
ainda uma prova por disputar nesta classe. Luís 
Outeiro, Luís Oliveira, Sandro Lobo, Tomás Santos 
e Edgar Salustiano são, assim, os campeões 2022 
já confirmados.

Com mais de uma centena de pilotos em pista, 
a prova ribatejana teve nas elevadas temperaturas 
que se fizeram sentir um adversário extra para 
todos os pilotos, um condimento extra para o dia 
de todas as decisões no que aos títulos diz respeito.

Com diferenças pontuais muito curtas entre 
os candidatos aos diversos títulos, era quase que 
obrigatório vencer para ‘agarrar a coroa’ e, na Elite, 
foi exatamente o que fez Luís Outeiro.

Mesmo sendo o líder do campeonato, o piloto 
de Alqueidão apostou forte em manter o número 
1 na sua moto e levou de vencida a concorrência, 
no final de disputadas 20 voltas aos 1500 metros 
da Pista da Carneira. As primeiras cinco voltas da 
derradeira corrida do ano foram lideradas por 
Sandro Peixe, o líder em MX1 antes da prova, mas 
na sexta passagem era já Outeiro a comandar, ele 
que recuperou da terceira posição, onde esteve 
nas três primeiras passagens pela linha de meta, 
para assumir o segundo posto por troca com Paulo 
Alberto durante duas voltas e, logo de seguida, 
passar Peixe rumo à vitória e ao título nacional, 
tanto em Elite como em MX1, fechando a corrida 
com pouco menos de cinco segundos de margem 
sobre Alberto – que passou Peixe na oitava volta 
para fechar o ano em segundo – sendo quarto o 
espanhol David Beltran, o melhor em MX2 na frente 
de Luís Oliveira, quinto na linha de meta.

Com esta vitória, Luís Outeiro renovou o título 
nacional, fechando a época com 11 pontos de 
vantagem sobre Paulo Alberto e 14 para Sandro 
Peixe. Em MX1, cuja corrida única foi igualmente 

ganha por Outeiro na frente de Paulo Alberto e 
Sandro Peixe, o novo Campeão Nacional terminou 
com seis pontos de vantagem sobre os seus dois 
rivais, ambos com a mesma pontuação, sendo o 
desempate favorável a Alberto por força do maior 
número de vitórias (oito) ao longo do ano.

Tal pai, tal filho…
No pelotão das MX2, dois segundos lugares 

foram perfeitos para Luís Oliveira conquistar o 
cetro nesta classe, num domingo marcado pelo 
abandono de Fábio Costa na primeira corrida, o 
que o deixou fora da corrida para a classe e o fez 
perder igualmente o primeiro lugar nos Juniores 
para Sandro Lobo, que, com dois terceiros lugares, 
fechou o ano como vice-campeão a apenas seis 
pontos de Luís Oliveira, sendo que este, ao título ab-
soluto já obtido esta época no Enduro, junta agora 
o Campeonato de MX2, 31 anos depois de o seu 
pai, António Oliveira, ter igualmente conquistado 
um dos seus muitos títulos no Motocross nacional.

Nas 125 Júnior, Fábio Costa perdeu o campeo-
nato para Sandro Lobo neste derradeiro confronto, 
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terminando o ano a apenas cinco pontos do novo 
Campeão Nacional. Na corrida Sandro Lobo arrasou 
a concorrência ao vencer com mais de uma volta de 
vantagem sobre Martim Maria e Guilherme Esteves.

Nas MX85 foi Tomás Santos quem venceu ambas 
as corridas, para terminar a época invicto e com os 
pontos máximos no seu palmarés. Gonçalo Cardoso 
foi o segundo em ambas as corridas na pista riba-
tejana, terminando o campeonato a 30 pontos de 
Santos e com margem idêntica para Bernardo Pinto, 
o terceiro na contabilidade final de ano.

Edgar Salustiano venceu ambas as corridas 
nas MX50 e conquistou o título, deixando em se-
gundo Iker Gonzalez e Vicente Caeiro em terceiro. 
Finalmente, nas MX65 o campeonato ficaria por 
decidir apenas na derradeira prova do ano, a realizar 
na Madeira, sendo Leonardo Gaio o primeiro na 
geral depois de dividir vitórias com Duarte Pinto. 
Ambos seguem para a ‘Pérola do Atlântico’ com 
curtos oitos pontos de diferença.

MOTOCROSS

Após o título nacional 
de Enduro, e 31 
anos após o seu pai, 
o campeoníssimo 
António Oliveira, Luís 
Oliveira (esquerda) 
sagrou-se Campeão 
em MX2

A Moçarria acolheu a derradeira ronda do Campeonato Nacional de Motocross - Jogos Santa Casa 2022, com um 
programa repleto de grandes corridas
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ADIRA JÁ E TENHA
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MOTO-RALIS

O 25º Troféu Nacional de Moto-ralis Turísticos BMW / Dunlop da FMP voltou à Beira Alta para 
cumprir a sua 4ª jornada. O empenhado MK-Makinas levou os cerca de 80 participantes, em 51 
motos, a deambular entre os rios Alva e Mondego, à descoberta duma das mais interessantes 
e belas regiões do nosso país.

P artindo do centro de Tábua, junto à 
Câmara Municipal e debaixo de intenso 
calor, a animada caravana percorreu 
cerca de centena e meia de quilóme-

tros, ao longo dos dois dias, por pitorescos trajetos, 
ora junto aos rios, ora por bonitas e típicas aldeias de 
xisto e belas paisagens rurais e de montanha.

Estamos em pleno verão, pelo que, para ajudar a 
combater as altas temperaturas que se fizeram sentir, 
as praias fluviais eram das paragens mais apetecíveis 
para refrescar e jogar, sempre com a divertida intera-
ção entre os participantes que tão bem caracteriza 
os moto-ralis turísticos. A praia da Ronqueira e Avô, 
entre outras, deixaram saudades!

As muitas perguntas sobre a rica cultura e história 
desta interessante região mantiveram a caravana 
repleta de ação. Pelo meio, as sempre aguardadas 
paragens para hidratar e degustar os produtos da 
região, como aconteceu em Oliveira do Hospital, onde 
a Câmara Municipal preparou um excelente lanche, 
onde não faltaram os saborosos queijos típicos da 
Serra da Estrela!

Através do indispensável roadbook, foi-se des-

ENTRE O ALVA E O MONDEGO
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Texto e fotos: António Costa

cobrindo e aprendendo sobre locais bastante inte-
ressantes, como o Santuário de Nossa Senhora das 
Preces, o Miradouro do Penedo da Saudade, onde se 
recordam os grandes incêndios de 2017, o conjunto ce-
nográfico e etnográfico de Palheiras dos Fiais da Beira, 
o Circuito Pré-histórico e o Museu Municipal Soares 
de Albergaria, em Carregal do Sal, entre outros. Não 
faltam, pois, motivos para se voltar com mais tempo 
a esta fantástica região e apreciá-la, aproveitando o 
que a natureza, as simpáticas gentes locais e a região 
têm para oferecer!

Em Caldas da Felgueira, terra termal onde a ca-
ravana pernoitou e ficou bem instalada, o espaço 
envolvente é fantástico. Depois, quando se pode 
desfrutar duma piscina, só se pode estar muito bem. 

Foram grandes momentos de confraternização 
que, uma vez mais, se viveram entre bons amigos, que 
deixam saudades e se perpetuam no tempo. É uma 
autêntica família que vai percorrendo e conhecendo 
melhor um país repleto de história, cultura, excelente 
gastronomia e muito mais!

Durante o jantar de sábado conheceram-se os 
mais regulares da primeira etapa, sortearam-se vários 
produtos e os habituais vouchers da BMW.

O moto-rali terminou no pavilhão multiusos em 
Tábua, depois de, no segundo dia, seguir junto ao 
Mondego com paragem final numa praia fluvial no rio 
Cavalos, um dos afluentes do Mondego, para refrescar 
a caravana. Que bem soube a quem não desperdiçou 
o momento!

Após o almoço final e cerimónia de entrega de 
prémios e lembranças, deram-se a conhecer os mais 
regulares do moto-rali. O Vitor Olivença em primeiro 
lugar e o João Krull na segunda posição, fizeram a 
‘dobradinha’ para o Moto Clube de Albufeira. O Rui 
e a Patrícia Santos, do Moto Clube da Covilhã, encer-
raram o ‘pódio’.

O MK Makinas está, uma vez mais, de parabéns 
pela organização do seu moto-rali e pelo fantástico fim 
de semana mototurístico que proporcionou aos mais 
‘habitués’ e aos muitos participantes que, pela primeira 
vez, viveram esta jornada do troféu que celebra um 
quarto de século de muitas e excelentes passeatas de 
moto, à descoberta do nosso belo país! 

O troféu volta em setembro. A malta dos Moto 
Galos de Barcelos vai levar os mototuristas a visitar a 
interessante região de Valença do Minho, nos dias 17 
e 18. Será mais uma excelente oportunidade para par-
ticipar e viver o troféu de moto-ralis turísticos da FMP! 
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Após dois anos sem se 
realizar, a Concentração 
Internacional do Moto Clube 
de Faro regressou e a festa foi 
em grande, apesar de todas 
as dificuldades com que a 
organização se deparou.

O  Moto Clube de Faro é uma má-
quina muitíssimo bem oleada, 
experiente, feita de gente coesa, 
plena de espírito de sacrifício e 

que sabe bem como contornar as dificuldades 
para colocar de pé a megaestrutura que, pela 
quadragésima, vez, recebeu dezenas de milhar de 
motociclistas na capital algarvia. Este ano, depois 
de, em 2020 e 2021, a festa ter sido cancelada por 
força das restrições impostas no contexto da pan-
demia, esperava-se um regresso em grande e uma 
grandiosa celebração, tanto mais que se tratava 
da edição ‘40’ da Concentração Internacional do 
Moto Clube de Faro, e os números ‘redondos’ 
prestam-se a uma maior afluência – acrescida à 
natural ‘fome’ de ir a Faro de que os motociclistas 
padeciam há dois anos. 

Mas não foi fácil – nunca é, mas desta vez, 
quase em cima do evento, o MCF deparou-se com 
o estado de contingência decretado pelo Governo, 
devido ao calor extremo e risco de incêndios, que 
forçou a cancelamentos e deslocações e alguns 
eventos.

Apesar de todas os cuidados, medidas de se-

gurança e estruturas de prevenção e combate 
aos incêndios, colocados em ação pelo próprio 
MCF (que não anda cá há dois dias e sabe muito 
bem prevenir estas eventualidades para uma 
concentração que sempre se realizou no pino do 
verão), as autoridades proibiram a realização de 
eventos em zonas florestais, e o Vale das Almas não 
ficou a salvo desta medida, mesmo com o clube 
a substituir-se às entidades oficiais em termos de 
medidas preventivas tomadas. Assim, a organiza-
ção foi forçada a relocalizar o local de campismo, 
que passou para uma zona urbanizada perto do 
Vale das Almas. Não foi a solução ideal, e o próprio 
presidente do MCF, José Amaro, em declarações à 
Rádio Renascença, aqui citadas pela revista Moto 
Jornal, afirmou, relativamente ao terreno cedido 
para local de acampamento, que “não estava 
limpo, tem mais densidade de floresta. O terreno 
estava com detritos e mais propício a qualquer 
incidente que o terreno que já tínhamos limpo 
há três meses. Foi pior a emenda que o soneto”.

No final, e tendo em conta todas as dificuldades 
que tiveram de ser ultrapassadas, o balanço feito 
pelo MCF acaba por ser positivo. Numa mensagem 

FARO 40!

CONCENTRAÇÕES
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FARO 40!

O Moto Clube de Ponte de Sor decidiu juntar a designação ‘Matuzas’ ao seu nome, devido ao 
facto de, em tempos longínquos, quando os romanos habitavam na sua terra, chamarem ‘matuzas’ 
ao povo de Ponte de Sor.

E foi com um sol maravilhoso, um ambiente contagiante de animação, um serviço de catering ‘5 
estrelas’, com diversas e saborosas ementas da região, um cartaz repleto de espetáculos musicais e, 
como não podia deixar de ser, uma moldura humana excelente, que se realizou a 4ª Concentração 
Motard ‘Matuzas 2022’ de Ponte de Sor.

A margem da ribeira do Sor, junto às piscinas municipais, foi o espaço cedido pela Câmara 
Municipal de Ponte de Sor, palco mais uma vez escolhido para este evento. Todo o espaço é 
relvado, ótimo para o acampamento, rodeado de árvores, uma área com excelentes condições 
que a organização sobe gerir de forma para que tudo funcionasse na perfeição. 

A grande afluência de motociclistas de todo o país, bem como a forte adesão da população 
local, que fez questão de estar presente neste evento, contribuiu para o sucesso do evento. 

Não só devido à simpatia e à hospitalidade com que receberam, como também à grande 
capacidade de organização dos membros deste clube. 

De quinta a domingo a animação foi constante, reinou a boa disposição e a camaradagem, 
num convívio memorável de motociclistas.

O Moto Clube ‘os Matuza’s de Ponte de Sor, está assim de parabéns, os seus objetivos foram 
alcançados e o evento foi um sucesso. Muito obrigado pelo esforço, a perseverança e dedicação 
ao clube, pelo inesquecível fim de semana que proporcionaram a todos os motociclistas que 
participaram. 

Desejamos que continuem com esta garra e dinamismo, sempre em prol do motociclismo 
nacional e da sua terra.

Agradecimento especial à Camara Municipal de Ponte de Sor, pelo contributo e apoio 
incondicional, essencial e indispensável para que tudo decorresse com êxito.

O moto clube agradece ainda a todos os sócios, amigos e envolvidos na realização deste 
evento, em especial às entidades oficiais: Município de Ponte de Sor, União de freguesias 
de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, G.N.R., Othua, Flor das Hortas, Incopil e a todos 
os patrocinadores em geral, bem como a todos os que se disponibilizaram para ajudar na 
realização desta 4ª Concentração.

Texto e fotos: João Serra

Concentração ‘Matuzas’ – Ponte de Sor

divulgada após a concentração, a agradecer aos 
motociclistas, José Amaro, em nome do clube, 
declarou que este foi, “talvez o evento com mais 
dificuldades que alguma vez enfrentámos. Mas 
superámos com o nosso amor incondicional para 
com o mundo motociclista. E pensamos que todos 
aqueles com quem nos reunimos (entidades e 
governo) reconheceram o que é lutar por uma 
paixão (nunca poderíamos também abandonar 
quem fez milhares de quilómetros, quem veio até 
cá para homenagear um amigo/a, um familiar. 
Ou simplesmente para estar com alguém que 
comunga os mesmos ideais). Não vamos aqui 
entrar em alguma polémica sobre o que poderia 
ou não ter sido feito (estamos de consciência 
tranquila, pela nossa parte). Fez-se uma grande 
concentração. Mas mais do que isso reforçámos 
o designado espírito motociclista (pena é que 
alguns ainda não se tenham apercebido) (…) 
Para todos/as que vieram até cá o nosso orgulho 
também por os termos recebido, e esperando que 
tenham tido um bom regresso a casa. MAIS UMA 
VEZ, MUITO, MUITO OBRIGADO.”

Fotos: Manuel Portugal / REV
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Internacionais
Supermoto das Nações
Bélgica – Mettet

14º  Portugal (S. Rego/N. Rego/E. Patrício)

Campeonato do Mundo de Enduro
4ª prova – G.P. de Portugal / Souselas

12º/12º  (Junior 1) Renato Silva (Beta)
11º/-  (Youth) Frederico Rocha (Fantic)
5º/4º  (Senhoras) Rita Vieira (Yamaha)
1º/1º  (Open 4T) Gonçalo Reis (GasGas)

Nacionais
Campeonato Nacional de Motocross – 
Jogos Santa Casa
7ª prova – Moçarria

MX1
1º  Luís Outeiro (Yamaha)
2º  Paulo Alberto (Yamaha)
3º  Sandro Peixe (KTM)
4º  Joel Costas (Yamaha)
5º  Daniel Pinto (KTM)
6º  Firmino Salazar (Husqvarna) VET
7º  Micael Luís (GasGas)
8º  Ruslan Yefremian (GasGas)
9º  Pedro Costa (Honda)
10º  Rui Magalhães (Kawasaki) VET
11º  Victor Hernandez (Kawasaki) VET
12º  Francisco Góis (KTM) VET
13º  Edgar Batista (Husqvarna)
14º  Ricardo Rodrigues (Yamaha) VET
15º  Miguel Seabra (KTM)
16º  Miguel Fernandes (GasGas) VET
17º  Carlos Faustino (Honda)

MX2
1º  David Beltran (Husqvarna)
2º  Luís Oliveira (Yamaha)
3º  Sandro Lobo (Yamaha) JUN
4º  André Sérgio (Yamaha)
5º  Henrique Benevides (Yamaha)
6º  Abel Carreiro (Husqvarna)
7º  Rúben Ribeiro (Yamaha)

8º  Martim Palma (Yamaha)
9º  Afonso Gomes (Yamaha)
10º  Pedro Rino (KTM)
11º  Francisco Salgueiro (Yamaha)
12º  Martim Maria (Yamaha) JUN
13º  Alex Almeida (KTM)
14º  Kevin Mendes (Yamaha)
15º  Guilherme Esteves (Fantic) JUN
16º  Salvador Sampaio (Yamaha) JUN
17º  João Sousa (Yamaha)
18º  Óscar Duarte (Kawasaki)
19º  Rodrigo Benevides (Yamaha)
20º  Rui Ribeiro (Kawasaki)

ELITE
1º  Luís Outeiro (Yamaha) MX1
2º  Paulo Alberto (Yamaha) MX1
3º  Sandro Peixe (KTM) MX1
4º  David Beltran (Yamaha) MX2
5º  Luís Oliveira (Yamaha) MX2
6º  Sandro Lobo (Yamaha) MX2
7º  André Sérgio (Yamaha) MX2
8º  Abel Carreiro (Husqvarna) MX2
9º  Afonso Gomes (Yamaha) MX2
10º  Fábio Costa (GasGas) MX2
11º  Pedro Rino (KTM) MX2
12º  Daniel Pinto (KTM) MX1
13º  Rúben Ribeiro (Yamaha) MX2
14º  Firmino Salazar (Husqvarna) MX1
15º  Henrique Benevides (Yamaha) MX2
16º  Francisco Salgueiro (Yamaha) MX2
17º  Micael Luís (GasGas) MX1
18º  Pedro Costa (Honda) MX1
19º  Rodrigo Benevides (Yamaha) MX2
20º  Martim Maria (Yamaha) MX2

85 CC
1º/1º  Tomás Santos (KTM)
2º/2º  Gonçalo Cardoso (Husqvarna)
3º/4º  Bernardo Pinto (Husqvarna)
5º/3º  Dinis Sousa (Husqvarna)
4º/6º  Guilherme Leandro (Husqvarna)
6º/5º  Vasco Salgado (Yamaha)
8º/7º  Guilherme Alves (KTM)
7º/8º  Miguel Caridade (Yamaha)
9º/9º  Rafael Leonardo (GasGas)
10º/10º  Alexandre Costa (KTM)
11º/11º  Simão Severino (Yamaha)

65 CC
2º/1º  Duarte Pinto (Husqvarna)

1º/2º  Leonardo Gaio (Yamaha)
4º/3º  Francisco Fernandes (Yamaha)
6º/4º  Gustavo Pitschieller (Yamaha)
8º/5º  Isaac Santos (KTM)
5º/8º  Francisco Nunes (Yamaha)
9º/6º  Duarte Marques (Yamaha)
3º/14º  Guilherme Gomes (KTM)
7º/9º  Gabriel Lopes (Yamaha)
10º/7º  Santiago Pereira (Yamaha)
11º/10º  Tomás Silva (Yamaha)
12º/11º  Maria Gandum (Yamaha)
13º/12º  Rafael Ribeiro (KTM)
14º/13º  Gustavo Ferreira (Yamaha)
15º/15º  Martim Alves (Yamaha)

50 CC
1º/1º  Edgar Salustiano (KTM)
2º/3º  Edgar Póvoa (Husqvarna)
4º/2º  Vicente Caeiro (KTM)
3º/4º  Iker Gonzalez (KTM)
5º/5º  Gonçalo Costa (KTM)
7º/6º  Duarte Machado (KTM)
6º/7º  Rodrigo Matos (KTM)
8º/8º  Martim Acúrcio (KTM)

Campeonato Nacional de Supercross –
 Jogos Santa Casa
1ª prova – Fernão Joanes

SX1
1º  Hugo Basaúla (GasGas)
2º  Paulo Alberto (Yamaha)
3º  Joel Costas (Yamaha)
4º  Sandro Peixe (KTM)
5º  Luís Outeiro (Yamaha)
6º  Elias Rodrigues (Yamaha)
7º  Francisco Salgado (GasGas)
8º  Sérgio Pinto (KTM)
9º  Rui Magalhães (Kawasaki)

SX2
1º  Alex Miguel (KTM)
2º  Fábio Costa (GasGas)
3º  Afonso Gomes (Yamaha)
4º  Daniel Pinto (KTM)
5º  Pedro Rino (KTM)
6º  André Sérgio (Yamaha)
7º  Joan Romero (Yamaha)
8º  Dinis Sousa (KTM)
9º  Manuel Amado (Honda)

RESULTADOS DESPORTIVOS
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10º  Gonçalo Carvalho (Yamaha)

ELITE
1º  Paulo Alberto (Yamaha) SX1
2º  Hugo Basaúla (GasGas) SX1
3º  Sandro Peixe (KTM) SX1
4º  Alex Miguel (KTM) SX2
5º  Fábio Costa (GasGas) SX2
6º  Afonso Gomes (Yamaha) SX2
7º  André Sérgio (Yamaha) SX2
8º  Luís Outeiro (Yamaha) SX1
9º  Daniel Pinto (KTM) SX2
10º  Pedro Rino (KTM) SX2
11º  Joan Romero (Yamaha) SX2
12º  Francisco Salgado (GasGas) SX1
13º  Elias Rodrigues (Yamaha) SX1
14º  Dinis Sousa (KTM) SX2
15º  Rui Magalhães (Kawasaki) SX1
16º  Sérgio Pinto (KTM) SX1
17º  Gonçalo Carvalho (Yamaha) SX2
18º  Manuel Amado (Honda) SX2

Campeonato Nacional de Super Enduro –
 Moto Espinha
1ª prova – Penafiel

ELITE
1º/1º/1º  Diogo Vieira
3º/2º/2º  Luís Oliveira
2º/3º/3º  Joel Vieira
4º/4º/5º  André Mouta
5º/5º/4º  Paulo Esteves
6º/6º/6º  Ruslan Yefremian
7º/7º/7º  Rita Vieira

OPEN
1º/6º/3º  Norberto Teixeira
4º/4º/2º  Albano Mouta Jr.
-/1º/1º  Diego Rodrigues
2º/5º/4º  Rui Fernandes
8º/2º/9º  Francisco Leite
6º/7º/5º  Ricardo Silva
7º/8º/7º  João Moreira
5º/3º/-  Ricardo Almeida
3º/9º/13º  Diogo Rocha
9º/11º/6º  José Ferreira
10º/10º/8º  Fernando Pereira
11º/12º/10º César Vieira
12º/13º/12º José Silva
13º/14º/11º Ramiro Magalhães

2ª prova – Gaia
ELITE
1º/1º/1º  Diogo Vieira
2º/2º/2º  Luís Oliveira
3º/3º/3º  Paulo Esteves
5º/5º/4º  Joel Vieira
6º/4º/5º  Paulo Felícia
4º/7º/7º  José Borges
7º/6º/8º  Renato Silva
9º/8º/6º  André Mouta
8º/9º/9º  Luís Silva
10º/-/-  Ricardo Wilson
11º/-/-  Hugo Teixeira

OPEN
1º/1º/1º  Diego Rodrigues
2º/2º/3º  Frederico Rocha
6º/4º/2º  José Ferreira
7º/3º/6º  Ricardo Silva

4º/5º/8º  João Moreira
5º/6º/7º  Albano Mouta Jr.
9º/9º/4º  Bruno Oliveira
12º/7º/5º  Norberto Teixeira
8º/8º/11º  Fernando Pereira
10º/10º/10º  José Silva
11º/11º/9º  Vítor Correia
3º/-/-  Francisco Leite
13º/12º/12º Rui Marinho

Campeonato Nacional de Trial
3ª prova – Gondomar

TR1
1º  Diogo Vieira (Jumatsu)
2º  Filipe Paiva (TRRS)

TR2
1º  Rita Vieira (Jumatsu)
2º  Rogério Castro (Vertigo)
3º  Mariana Afonso (Montesa)
4º  João Silva (Jgas)
5º  Leonor Moreira (GasGas)

TR3
1º  Vítor Caçador (TRRS)
2º  Miguel Pereira (Jgas)
3º  Martim Garcia (GasGas)
4º  Miguel Garcia (GasGas)

INICIADOS
1º  Manuel Inês (Oset)
2º  Martim Ferreira (Vertigo)
3º  Francisco Schreck (TRRS)
4º  Gonçalo Antunes (Oset)
5º  Teresa Schreck (Beta)
6º  Henrique Ferreira (Oset)

INFANTIS
1º  Madalena Cru (Oset)
2º  Simão Domingos (TRRS)
3º  Miguel Santos (Oset)

Campeonato Nacional de Velocidade
3ª prova – Estoril II

SUPERBIKE
1º/1º  Romeu Leite (Yamaha)
2º/2º  Tiago Morgado (Yamaha)
3º/3º  Vítor Barros (Yamaha)
4º/5º  André Gonçalves (Yamaha)
5º/6º  Mário Alves (BMW)
6º/7º  Miguel Vara (Yamaha)
-/4º  Tiago Cleto (Yamaha)

SUPERSTOCK 600
1º/1º  Pedro Fragoso (Yamaha)
2º/2º  Marco Diaz (Kawasaki)
5º/3º  Gonçalo Ribeiro (Yamaha)
4º/4º  Miguel Duarte (Yamaha)
3º/7º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
-/5º  Daniel Bento (Ducati)
-/6º  Tomás Silva (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º/1º  Tomás Alonso (Kawasaki)
2º/4º  Rafael Damásio (Kawasaki)
3º/5º  Martim Jesus (Kawasaki)
8º/3º  Isaac Rosa (Kawasaki)
-/2º  Dinis Borges (Kawasaki)
6º/7º  Rafaela Peixoto (Kawasaki)
11º/6º  Afonso Almeida (Kawasaki)
10º/8º  Bernardo Oliveira (Kawasaki)

4º/-  Gonçalo Capote (Yamaha)
9º/9º  Bruno Salreta (Yamaha)
5º/-  Nazareno Gomez (Kawasaki)
7º/-  Francisco Pires (Kawasaki)

PRÉMOTO3
-/1º  Martim Marco (Yamaha)
1º/-  Gabriele Masarati (Beon)

85GP / MOTO4
2º/1º  Marco Diaz (Minarelli)
3º/2º  Adelino Patronilho (Minarelli)
4º/3º  Tiago João (Minarelli)
1º/-  Pedro Matos (MIR)

MIR MOTO5
2º/1º  Lourenço Vicente
1º/2º  Alexandre Cabá 
3º/3º  Martim Lourenço
4º/4º  David Dias
5º/7º  João Freire
-/5º  Martim Patrício
-/6º  Martim Garcia

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

OPEN R
1º/1º  Rodrigo Amaral (Honda)

SUPERBIKE
1º/1º  André Capitão (Suzuki)

SUPERSPORT R
2º/1º  Márcio Silva (Yamaha)
1º/2º  Alexandre Laranjeira (Honda)

TROFÉU TUONO CUP
1º/1º  P. Bohdanov
2º/3º  M. Sousa
3º/4º  A. Vilardebó
1º/-  P. Vicente

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

TROFÉU S1000RR CUP
1º/1º  D. Amaral
2º/2º  R. Almeida
3º/3º  M. Perez
4º/4º  L. Metello

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1 
2º/2º  Jaime Gonzalez (Yamaha)
1º/8º  Miguel Romão (Yamaha)
5º/3º  Tomás Pio (Yamaha)
3º/5º  Ricardo Rodrigues (Yamaha)
4º/4º  Bernardo Aguiar (Yamaha)
-/1º  Henrique Gouveia (Yamaha)
6º/6º  Carlos Pinto (Yamaha)
-/7º  Alexandre Melo (Yamaha)

CLASSE 2 
1º/2º  Rui Palma (BMW)
2º/4º  Fernando Henriques (Yamaha)
3º/3º  José Gafenho (Yamaha)
-/1º  João Rego (Yamaha)
4º/7º  Nelson Cruz (Yamaha)
6º/6º  Sérgio Fajardo (Suzuki)
5º/8º  Victor Neira (Kawasaki)
7º/ 9º  Carlos Oliveira (Kawasaki)
8º/10º  Mário Simão (Yamaha)
-/5º  Hugo Lopes (BMW)

Ju
lho



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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