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Vieira renova em Portalegre

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Numa altura do ano em que, 
tradicionalmente, se preparam 
ou disputam as participações 
das diversas Seleções Nacionais 
de Motociclismo nas provas 
disputadas por Nações, várias 
contingências, nomeadamente 
uma particularmente infeliz ‘onda’ 
de lesões que se abateu sobre 
alguns dos nossos pilotos, vieram 
colocar em causa ou alterar os 
nossos planos para essas provas.
Depois de, no mês de julho, 
o Supermoto das Nações 
ter decorrido sem grandes 
sobressaltos, a preparação para o 
Motocross das Nações agendado 
para os Estados Unidos, e que 
contava com o Rui Gonçalves 
como preparador pronto a dar 
o seu contributo à Seleção pela 
primeira vez do lado de fora da 
pista, as lesões de Luís Oliveira e 
Luís Outeiro, a par de dificuldades 
a nível de logística, obrigaram 
Portugal a ficar de fora desta 
competição onde alinhávamos 
sem interrupção desde meados 
dos anos noventa. Também no 
Trial só contaremos com uma 
Seleção Feminina (e reduzida) no 
Trial das Nações, ao contrário dos 
I.S.D.E., onde não alinhámos com 
uma formação de Senhoras, e 
em que a equipa Sénior também 
sofreu algumas alterações, devido 
a lesões ou outros imponderáveis.
Apesar de todas as vicissitudes, 
quem já representou este 
ano, ou vai ainda representar, 
Portugal ao mais alto nível nestas 
competições, honra uma vez mais 
a camisola da Seleção, dando o 
seu melhor e trazendo de volta 
aquilo que é mais valioso: a 
certeza do dever cumprido. Muito 
obrigado a todos.

Mais uma vez intocável tal como em toda a 
restante época Diogo Vieira venceu em Portalegre, 
para somar os 63 pontos máximos que se discutem 
em cada prova. Melhor na qualificação e, depois, nas 
três finais, o piloto de Vila Nova de Gaia confirmou o 
primeiro lugar após uma noite onde Paulo Esteves e 
Joel Vieira dividiram os restantes lugares de pódio, 
com Vieira a ser segundo na primeira corrida, mas 
depois batido por Esteves para ser este a ocupar 
o lugar intermédio final com apenas um ponto 
de vantagem sobre Joel Vieira. Tomás Clemente 
regressou aqui às corridas – após quase dois anos de 
paragem devido a lesão – para ser sempre quarto 
na frente de Ruslan Yefremian, desta feita a trocar o 

Supercross pelo Super Enduro, e Rita Vieira, a única 
senhora a participar no CN Super Enduro.

No pelotão da Open as vitórias foram divididas 
nas três corridas e, depois de Diego Rodrigues 
vencer a primeira, as seguintes foram ganhas 
respetivamente por Norberto Teixeira e Marco 
Ferreira. Irregular no resultado, Diego Rodrigues 
acabou por ser o vencedor com o mesmo número 
de pontos de José Ferreira, e no terceiro lugar 
terminou Ricardo Silva, também ele a apostar na 
regularidade para subir ao pódio final. O pelotão da 
classe contou com 11 pilotos em prova, numa noite 
que marcou o regresso do campeonato ao palco 
mais a sul da modalidade.
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Na derradeira noite do Campeonato Nacional de Super 
Enduro – Moto Espinha, Diogo Vieira confirmou a renovação 
do título. Portalegre recebeu a última prova do ano e, 
juntamente, com título de Vieira, também Diego Rodrigues 
assegurou o primeiro lugar no Troféu Open.

NOTICIÁRIO
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Depois de todo o trabalho de preparação da 
Seleção Nacional de Motocross, que decorreu de 
forma positiva e com perspetivas animadoras, 
dois dos atletas pré-selecionados e campeões das 
classes Elite, MX1 e MX2 contraíram lesões que 
os impediram de dar o seu contributo à seleção 
nacional.

Por outro lado, o facto de a prova se realizar 
nos Estados Unidos gerou dificuldades adicionais, 
que impossibilitaram a nossa seleção de garantir 
as condições necessárias para poder lutar pelos 
seus objetivos, nomeadamente problemas no 
aluguer das motos e do material adequado, 
causados essencialmente pelo acréscimo da 
sua procura por seleções dos países de outros 
continentes e pelas consequências da sua 
escassez.

A FMP e a sua Comissão de Motocross 
agradecem aos pilotos e aos demais envolvidos 
na preparação da Seleção Nacional de MX pelo 
seu trabalho, dedicação e vontade de representar 
Portugal. Votos de boas e rápidas melhoras ao 
Luís Oliveira e ao Luís Outeiro.

A realizar em Monza, Itália, o Trial das Nações 
contará nesta sua edição 2022 com apenas uma 
equipa portuguesa. Pela primeira vez na história 
das participações lusas na competição, não 
estará presente uma seleção masculina devido 
a um dos seus pilotos se ter lesionado, pelo que 
serão apenas duas as pilotos lusas, Rita Vieira e 
Leonor Moreira, a envergar a camisola com as 
cores de Portugal.

Perseguida igualmente pelas lesões, que este 
ano têm condicionado todo o trabalho a nível 
de seleções, a equipa feminina também perdeu 
uma das suas pilotos, mas como o regulamento 
do TdN permite que sejam apenas duas 
pontuações válidas para o resultado da nação, 
e de acordo com essa premissa, Rita Vieira e 
Leonor Moreira irão mesmo alinhar na prova, 
tendo como mochileiros os experientes Diogo 
Vieira e Paulo Gonçalves.

Com mais de uma dezena de inscritos, o 
Open Day de Trial promovido pela Comissão 
de Trial da FMP no passado dia 28 de 
agosto, em colaboração com a Trialmotor, 
foi um verdadeiro sucesso. Todos puderam 
experimentar as várias motos colocadas 
ao dispor de todos os que manifestaram o 
interesse em descobrir o Trial, num ambiente 
seguro e de verdadeira aprendizagem.

No final de um dia muito produtivo, jovens 
que pela primeira vez tomaram contacto 
com o Trial, e os outros já conhecedores 
da modalidade, não pouparam elogios ao 
evento, afirmando a vontade de voltar a sentir 
a emoção e sensações únicas de que todos 
podem usufruir na escola de Trial instalada 
junto à bonita vila da Lousã, bem no centro de 
Portugal.

Portugal ausente no MX das Nações

Open Day de Trial foi um sucesso

NOTICIÁRIO

Equipa feminina no 
Trial das Nações
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NOTICIÁRIO

Ausente na edição do Motocross das 
Nações nos Estados Unidos, devido às 
esões de Luís Outeiro e Luís Oliveira, já 
mencionadas noutro local desta edição, 
Portugal vai, no entanto, regressar 
ao Motocross das Nações Europeias 
21 anos depois. Trata-se de uma 
competição por seleções direcionada 
aos mais jovens, onde estes competem 
nas categorias de EMX250, EMX125 e 
EMX85.

Desta forma, Portugal irá fazer-se 
representar em Talavera de la Reina, 
Espanha, nos dias 8 e 9 de outubro, 
por um quarteto de grande qualidade, 
que tem vindo a demonstrar bons 
registos em provas além-fronteiras, 
composto por Fábio Costa, que irá 
alinhar na categoria EMX250, Sandro 
Lobo, integrado na classe EMX125, e a 
dupla Tomás Santos e Gonçalo Cardoso, 
ambos a competir na classe EMX85.

Foi debaixo de temperaturas típicas do mês de agosto que cerca 
de quatro dezenas de jovens pilotos estiveram em Évora para cumprir 
a terceira prova do calendário 2022 da Mini Velocidade. Numa clara 
demonstração da vitalidade que a competição para as classes mais jovens 
atravessa na atualidade, as excelentes condições do Kartódromo de 
Évora foram cenário para um dia intenso de competição, desta feita com 
a companhia dos pilotos da Copa Ibérica ETG, que trouxeram ainda mais 
ritmo à quente tarde alentejana.

Com classificações semelhantes em ambas as corridas realizadas, as 
vitórias nas motos mais pequenas, as Minimotos 4.2, foram para Edu 
Saavedra na frente de Lucas Gaspar e Martim Vaz. Saavedra foi igualmente 
o piloto que subiu ao degrau mais alto do pódio na Copa Ibéria ETG para a 
mesma classe, fechando a contabilidade na frente de Martim Vaz e Carlos 
Almeida.

Com oito pilotos em pista, a classe reservada às IMR 90, as motos que 
marcaram o arranque deste projeto no seio da FMP, tiveram em Martim 
Rosário o vencedor em ambas as corridas, terminando sempre na frente de 
João Freire e Dinis Seco, pilotos que com ele subiram ao pódio final.

Sempre espetaculares e animadas as corridas das 110, nas suas versões 
de caixa manual e automática, encheram a grelha e a pista de ação e 
duelos bem animados. Nas automáticas a vitória foi para Carlos Almeida na 
frente de Tomás Santos e Maria Gouveia e, nas motos de caixa, foi Abraham 
Rojas o melhor na frente de Eduardo Gimenez e Carlota Carochinho. Na 
Copa Ibérica foi igualmente Rojas quem venceu, na frente de Gimenez 
e Afonso Henriques. Em pista estiveram igualmente os pilotos das MIR 
Moto5 com vitória para Tiago João face a Martim Garcia e Martim Patrício.

A prova eborense foi também escolhida para receber a penúltima 
ronda do FIM MiniGP. Com nove pilotos em pista, ambas as corridas foram 
dominadas por Pedro Matos – que no final vestiu mesmo a camisola de 

campeão –, com Tiago João a ser o segundo em ambas as corridas no final 
do que foi um super-emotivo duelo pela segunda posição. Aos comandos 
das pequenas e irrequietas Ohvale 160, foram três os protagonistas da luta 
pela segunda posição, pois a Tiago João juntaram-se Alexandre Cabá e 
Frederico Guimarães, sendo este o terceiro na primeira corrida. No entanto, 
um incidente com um piloto atrasado perto do final do segundo confronto 
deixou Guimarães em quinto atrás de Lourenço Vicente, e, ao ser terceiro, 
Cabá foi mesmo quem subiu ao degrau mais baixo do pódio no final do dia.

Motocross 
das Nações 
Europeias

‘Minis’ em Évora
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Adira já e ganhe uma nova bolsa
para o identificador e uma embalagem
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Desconto em todas as portagens excepto ponte Vasco da Gama
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Portugal esteve representado em mais uma edição dos ‘Interntional Six Days Enduro’ com 
duas seleções nacionais e uma equipa de clubes.

A  96ª edição dos International Six Days 
Enduro teve lugar durante os últi-
mos dias de agosto e os primeiros de 
setembro, tendo como epicentro a 

localidade francesa de Le Puy-en-Velay, na região 
de Auvergne-Rhône-Alpes, na zona centro-sul do 
País, Portugal voltou a estar representado, com a 
presença das equipas nacionais Sénior e Júnior.

Sem formação feminina na competição, as cores 
da Federação de Motociclismo de Portugal foram 
defendidas por sete pilotos divididos entre o Troféu 
Mundial e o Troféu Júnior, num verdadeiro misto 
de experiência e juventude. Gonçalo Reis, Diogo 
Vieira, Ricardo Wilson e Abel Carreiro vestiram a 
camisola nacional no Troféu Mundial, com Gonçalo 
Reis a ser o mais experiente de todo o quarteto e 

Abel Carreiro e Ricardo Wilson a estrearem-se. Nos 
Juniores foram Tomás Clemente, Frederico Rocha e 
Renato Silva os três pilotos da seleção nacional. No 
total, nada menos que 564 pilotos oriundos de 30 
nações formalizaram a sua inscrição naquela que é 
a mais concorrida prova do motociclismo mundial, 
e onde Portugal continuou a marcar presença tam-
bém com uma equipa de clube, onde alinharam 
Fernando Sousa, Fernando Sousa Jr. e Vitor Queirós.

A jornada inaugural viu o quarteto que alinha 
no Troféu Mundial terminar o dia na 21ª posição, ao 
mesmo tempo que a equipa júnior foi 10ª na sua 
classificação, e o segundo dia levaria os pilotos a 
percorrer exatamente o mesmo percurso e percor-
rendo a região de La Fayette, assim denominada por 
ter sido o local de nascimento do conhecido general 

francês, conhecido pelo seu decisivo envolvimento 
na Guerra da Independência Americana. Neste se-
gundo, dia os três jovens pilotos da seleção júnior 
portuguesa levaram a equipa a subir uma posição 
na classificação do Troféu Júnior, enquanto a seleção 
sénior manteve a 21ª posição no Troféu Mundial.

Percorrendo novamente as mesmas cinco es-
peciais, o dia foi exigente do ponto de vista físico 
e técnico, mas Tomás Clemente, Frederico Rocha 
e Renato Silva aproveitaram da melhor forma para 
ganhar um lugar e ascender ao nono posto da 
classificação por equipas. 

No terceiro dia a caravana dos ‘Seis Dias’ tinha 
um novo percurso pela frente e novas especiais 
cronometradas, e as duas seleções portugueses 

OS ‘SEIS DIAS’ DOS PORTUGUESES

ISDE
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A seleção sénior cedo ficou arredada de possibilidade de recuperar de um início menos conseguido, 
devido à lesão de Gonçalo Reis

Momentos da tradicional especial de Motocross final, com partidas em linha, na qual os portugueses brilharam, com triunfos de Abel Carreiro e de Renato Silva

Texto: Gab. Imprensa FMP/MP Fotos: FIM e FMP
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presentes na 96ª edição dos International Six Days 
Enduro em França ultrapassaram com distinção 
este dia de prova. Sem registar baixas em ambas 
as formações, os sete pilotos que vestem as cores 
nacionais ultrapassaram um dia que voltou a revelar-
-se bastante exigente desde o primeiro minuto, e 
nem mesmo um problema técnico com a moto 
de Renato Silva atrasou o piloto, resolvido pelo 
próprio sem qualquer penalização, um procedi-
mento realizado sob o olhar atento de um fiscal 
de prova, que atestou a realização de acordo com 
os regulamentos.

Ao final do dia, o esforço do quarteto composto 
por Gonçalo Reis, Diogo Vieira, Abel Carreiro e 
Ricardo Wilson valeu a subida ao 19º posto da ge-
ral, com os três pilotos juniores, Tomás Clemente, 
Renato Silva e Frederico Rocha, a segurarem o 9º 
lugar conquistado no dia anterior.

Na quinta-feira, dia 1 de setembro, cumpriu-
-se o quarto dia de competição, novamente igual 
ao anterior, e antevia-se que pudesse ser um dia 
decisivo para o resultado final da prova. E de facto 

assim foi, pelo menos para a formação nacional 
sénior, mas não como esperávamos… Na verdade, 
fruto de um queda sofrida logo de manhã na se-
gunda especial cronometrada deste quarto dia dos 
ISDE 2022, Gonçalo Reis foi forçado a abandonar a 
competição. Assistido e acompanhado ao hospital 
da localidade de Le Puy-en-Velay pelo médico 
da equipa lusa, o Dr. José Brenha, Gonçalo Reis 
regressou poucas horas depois para junto dos 
seus colegas e restante comitiva, após os exames 
realizados não terem revelado nenhuma lesão que 
não alguns arranhões e dores.

Com este inesperado abandono, a equipa lusa 
desceu novamente ao 21º lugar da classificação 
geral e, a dois dias do final da competição, o objetivo 
passa agora por ter os restantes três pilotos - Diogo 
Vieira, Ricardo Wilson e Abel Carreiro - na linha de 
meta no sábado, último dia da prova.

Sem baixas a Seleção Júnior continuava na nona 
posição, a apontar baterias a uma possível subida na 
classificação no dia seguinte. Os sete minutos que 
os separavam do oitavo lugar motivavam Tomás 

Clemente, Frederico Rocha e Renato Silva para um 
‘forcing total’ no quinto dia, onde um novo percurso 
poderia ajudar aos pilotos lusos.

Mas quem acabou por subir uma posição foi a 
desfalcada equipa sénior, que conseguiu regressar 
ao 20º posto da classificação geral, um degrau acima 
da posição no final do dia anterior. A formação júnior 
segurou o nono posto da geral antes do derradeiro 
dia de competição, o motocross final que marca o 
tradicional encerramento dos ‘Seis Dias’.

Com um percurso novo os pilotos lusos não 
baixaram os braços e enfrentaram o derradeiro 
dia de competição ‘regular’ com a mesma vontade 
de superar as dificuldades que mostraram desde o 
primeiro momentos destes ISDE e, no final, a subida 
de posição foi um justo e merecido prémio para 
o trio composto por Diogo Vieira, Ricardo Wilson 
e Abel Carreiro – este a marcar o regresso de um 
piloto açoriano às seleções nacionais.

Os pilotos da seleção júnior, Tomás Clemente, 
Renato Silva e Frederico Rocha, mantiveram a nona 
posição que ocuparam desde o segundo dia de prova, 
e o motocross final serviria para confirmar o resultado, 

ISDE

Sem a presença este ano de uma equipa feminina, Portugal fez-se representar na 96ª edição dos ISDE por uma formação Sénior (Gonçalo Reis, Diogo Vieira, Ricardo Wilson e Abel 
Carreiro) e uma seleção Júnior (Renato Silva, Frederico Rocha e Tomás Clemente)



num momento sempre especial para todos os pilotos 
que participam nas ‘Olimpíadas do Motociclismo’.

Finalmente, chegou-se ao tradicional e festivo 
motocross final que marcou o fecho de seis intensos 
dias de competição. Mesmo sendo um dia de festa, 
habitualmente com reduzidas implicações nas 
classificações finais, os pilotos lusos brilharam, com 
as vitórias de Abel Carreiro no Grupo C e Renato 
Silva no Grupo B Júnior, elevando assim bem alto 
as cores nacionais e mostrando qualquer um deles 
o potencial para poder almejar a outros patamares 
em termos de carreira. Quanto à equipa de clubes 
do Team Porrtugal/IS3, Fernando Sousa, Fernando 
Sousa Jr. E Vítor Queirós terminaram a prova no 71º 
lugar da tabela de clubes.

Mesmo sem os principais protagonistas na época 
nacional em 2022, as seleções nacionais de Enduro, 
voltaram a demonstrar o valor dos pilotos que as 
integraram, com nota muito positiva para aqueles 
que pela primeira vez estiveram na prova e para toda 
a comitiva, incansável para que as melhores condições 
fossem conseguidas para ambas as equipas.

 9P O R T U G A L
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O mês de agosto selou o Campeonato Nacional de Supercross - Jogos Santa Casa, com três 
grandes provas.

D epois do arranque em Fernão 
Joanes, ainda no mês de julho, o 
regressado Campeonato Nacional 
de Supercross – Jogos Santa Casa 

animou as noites de verão em agosto, encerrando 
a competição com as jornadas da Poutena, Fafe 
e Lustosa.

A prova da Poutena é uma das grandes clássicas 
da modalidade no nosso país, e foram cerca de 7500 
os espectadores presentes na pista Nelson Alves, 
num ambiente e num traçado perfeitos para um 
espetáculo de nível superior, proporcionado pelos 
melhores pilotos nacionais naquele que é o mais 
antigo evento da disciplina no nosso país.

Competindo lado a lado, os pilotos das SX65 
e SX50 foram mais uma vez protagonistas de um 
espetáculo fantástico. Nas 65 o vencedor em ambas 
as corridas foi Duarte Pinto, na segunda corrida com 
apenas três milésimas de segundo de vantagem 
sobre Leonardo Gaio! Nas SX50, Edgar Salustiano 
venceu ambas as corridas sempre na frente de 
Duarte Machado e Edgar Póvoa. Sem grandes al-
terações na classificação ao longo das 13 voltas 
realizadas, a corrida reservada às SX1 foi dominada 
por Paulo Alberto, que arrancou na frente e liderou 
a totalidade das voltas. Nas SX2 foi Luís Oliveira 
quem assinou o melhor arranque e somente na 
terceira volta o espanhol David Beltran o conseguiu 

passar, rumo à vitória.
No espetacular ‘head to head’, que coloca frente 

a frente os dois melhores das corridas de SX1 e SX2, 
foi Hugo Basaúla quem venceu. Depois de eliminar 
David Beltran no primeiro duelo, o agora piloto da 
GasGas bateu Paulo Alberto na final. Este tinha 
eliminado Alejandro Miguel anteriormente e, na 
luta pelo terceiro lugar, foi Beltran quem levou a 
melhor face ao rival. Hugo Basaúla foi 2º após uma 
boa recuperação, com Sandro Peixe em 3º lugar.

Uma semana depois da Poutena e da vitória de 
Paulo Alberto, o campeonato prosseguiu em Arões, 
Fafe, para uma ronda marcada pela ascensão de 

A GRANDE FESTA DE VERÃO!

SUPERCROSS
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Fábio Costa (291) conquistou o título de SX2 batendo Alejandro Miguel na última ronda. Em cima, 
momentos de mais um duelo entre Hugo Basaúla e Sandro Peixe

Luís Oliveira (31) acabou por ficar fora da luta pelo título após uma lesão em Fafe; Sandro Peixe (373) lutou até ao final pelo título, mas acabou por perder para Hugo Basaúla

Texto: Gab. Imprensa FMP/MP Fotos: Luís Duarte
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Hugo Basaúla e Fábio Costa ao primeiro lugar dos 
seus campeonatos – e SX1 e Elite para o primeiro, 
e SX2 para Fábio Costa.

Com o Crossódromo de Arões a apresentar 
uma excelente moldura humana, a prova voltou 
a mostrar toda a espetacularidade da disciplina, 
ao longo de uma noite fresca que não demoveu 
ninguém até aos derradeiros momentos da com-
petição organizada pelo Conquistadores Moto 
Clube de Guimarães.

Com Paulo Alberto ausente, a luta pela vitória 
em SX1 – a primeira corrida da noite – quase não 
existiu, depois de Hugo Basaúla tomar de assalto 
a primeira posição e liderar todas as 15 voltas.

Nas SX2 houve mais animação e, depois de Luís 
Oliveira ter conseguido o ‘holeshot’, uma queda 
aparatosa colocou-o fora de corrida ainda antes 
da primeira passagem pelo salto de meta. David 
Beltran assumiu então o comando e liderou até ao 
final para vencer novamente tal como tinha feito 
na Poutena. No cada vez mais popular e intenso 
‘Head to Head’. Sandro Peixe bateu David Beltran 
na primeira eliminatória e Hugo Basaúla levou a 
melhor perante Adriá Monné no segundo confronto, 

SUPERCROSS 

Os mais jovens deram sempre grande espetáculo ao longo de todas as rondas do campeonato, que acabou por ter dois grandes dominadores nas classes a eles dedicadas: Edgar 
Salustiano nas SX50 (em baixo à esquerda) e Duarte Pinto em SX65 (em baixo à direita)



para depois bater Peixe na final.
Na corrida Elite, Basaúla venceu, seguido por 

Sandro Peixe e Adriá Monné. Divididos desta feita, os 
pilotos das SX65 e SX50 voltaram a animar de forma 
bem especial o público e, se no final foram Duarte 
Pinto e Edgar Salustiano os vencedores, mantendo 
assim a invencibilidade no campeonato, não faltou 
ação e muitas lutas pelas posições secundárias.

Uma semana depois de Fafe, o Campeonato 
Nacional de Supercross – Jogos Santa Casa cumpriu 
a última prova do seu calendário 2022. Na noite de 
todas as decisões foi o Complexo Voltas & Rodas, 
em Lustosa, que recebeu a caravana, mais curta 
que em noites anteriores, mas com os principais 
protagonistas do campeonato em pista para animar 
o público – que, mais uma vez, respondeu de forma 
positiva ao apelo de uma das mais espetaculares 
disciplinas do motociclismo. Jornada de emoções 
que consagrou Hugo Basaúla, Fábio Costa, Duarte 
Pinto e Edgar Salustiano como Campeões Nacionais 
de Supercross 2022.

Invictos na frente das classes SX65 e SX50, 
Duarte Pinto e Edgar Salustiano mantiveram essa 

hegemonia em Lustosa, ao vencerem ambas as 
corridas realizadas. 

Com seis pilotos em pista, aquela que foi a primeira 
corrida da noite, SX1, teve animação por força do 
bonito duelo travado entre Sandro Peixe, o melhor 
no arranque, e Hugo Basaúla. Com o título a ser dis-
cutido entre ambos, Peixe resistiu até à oitava volta, 
momento em que Basaúla o passou par assumir o 
primeiro lugar e conquistar o título nacional de SX1.

Mais animada foi a corrida SX2, onde Fábio Costa 
tinha de defender um ponto de vantagem face a 
Alejandro Miguel. O espanhol arrancou apostado 
em levar para o país vizinho a coroa nesta classe, 
e liderou rumo ao que parecia ser o título, face 
a Adriá Monné e Fábio Costa, este em terceiro, 
mas sempre perto de Monné. Mas, antes da 10ª 
passagem, Alejandro Miguel comete um erro e cai, 
abrindo a porta do título para Fábio Costa, que o 
passou na 11ª volta, defendendo então, com ‘unhas 
e dentes’, o segundo lugar que lhe valeu o título 
nacional, com três pontos de vantagem sobre o 
piloto espanhol.

Antes do epílogo do campeonato – a corrida 
Elite – tempo para o habitual e espetacular ‘head 

to head’. Na primeira eliminatória, Adriá Monné 
surpreendeu Sandro Peixe no arranque e conseguiu 
mesmo ser o único SX2 a aceder a uma final em 
todo o ano. Na segunda eliminatória, Basaúla bateu 
o estreante Fábio Costa, vencendo a final face a 
Adriá Monné, após intenso duelo que se tornou 
imagem de marca neste confronto estreado com 
sucesso no campeonato em 2022.

A fechar a noite e o Campeonato, a corrida 
Elite revelou o terceiro vencedor distinto do ano, 
Alejandro Miguel. Mais rápido no arranque, foi 
Alejandro Miguel que tomou de assalto a primeira 
posição para não mais a largar, até ao final das 20 
voltas realizadas ao traçado do Voltas & Rodas.

Sandro Peixe fechou o ano em excelente forma 
com um segundo lugar, revelador da sua vontade em 
levar até ao final a luta pelo título maior do Supercross 
luso, mas foi Hugo Basaúla quem venceu o campeo-
nato, ao cruzar a linha de meta em terceiro.

Pouco depois eram entregues os prémios de 
prova e os troféus de campeonato, no final de uma 
época marcada por forte adesão popular nas pistas, 
demonstrando que o Supercross continua a ser 
uma disciplina de sucesso no nosso país.
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Internacionais
ISDE
França– Le Puy-en-Velay

(Troféu Mundial) 
20º Portugal (G. Reis/A. Carreiro/R. Wilson/D. Vieira)
(Troféu Júnior)
9º Portugal (T. Clemente/F. Rocha/R. Silva)
(Clubes)
71º Team Portugal/IS3 (F. Sousa/F. Sousa Jr./Vítor Queirós)

Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
12ª prova – G.P.  Grã-Bretanha / Silverstone

6º  Miguel Oliveira (KTM)

13ª prova – G.P.  Áustria / Red Bull Ring
12º  Miguel Oliveira (KTM)

Nacionais
Campeonato Nacional de Supercross –
 Jogos Santa Casa
2ª prova – Poutena

SX1
1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º  Hugo Basaúla (GasGas)
3º  Xurxo Prol (Kawasaki)
4º  Sandro Peixe (KTM)
5º  José Iglésias (Kawasaki)
6º  Thomas Baratange (Honda)
7º  Francisco Salgado (GasGas)
8º  Elias Rodrigues (Yamaha)
9º  Firmino Salazar (Husqvarna)
10º  Sérgio Pinto (KTM)

11º  Ruslan Yefremian (KTM)

SX2
1º  David Beltran (Husqvarna)
2º  Alejandro Miguel (KTM)
3º  Luís Oliveira (Yamaha)
4º  Fábio Costa (GasGas)
5º  Daniel Pinto (KTM)
6º  André Sérgio (Yamaha)
7º  Afonso Gomes (Yamaha)
8º  Pedro Rino (KTM)
9º  Joaquín Garcia (KTM)
10º  Dinis Sousa (KTM)
11º  Martim Maria (Yamaha)
12º  Manuel Amado (Honda)
11º  Gonçalo Carvalho (Yamaha)
12º  Carlos Silva (Yamaha)

ELITE
1º  Paulo Alberto (Yamaha) SX1
2º  Hugo Basaúla (GasGas) SX1
3º  Sandro Peixe (KTM) SX1
4º  David Beltran (Husqvarna) SX2
5º  Alejandro Miguel (KTM) SX2
6º  Fábio Costa (GasGas) SX2
7º  Xurxo Prol (Kawasaki) SX1
8º  Luís Oliveira (Yamaha) SX2
9º  André Sérgio (Yamaha) SX2
10º  Afonso Gomes (Yamaha) SX2
11º  Pedro Rino (KTM) SX2
12º  Francisco Salgado (GasGas) SX1
13º  José Iglésias (Kawasaki) SX1
14º  Daniel Pinto (KTM) SX2
15º  Thomas Baratange (Honda) SX1
16º  Firmino Salazar (Husqvarna) SX1
17º  Joaquín Garcia (KTM) SX2
18º  Sérgio Pinto (KTM) SX1

SX50
1º/1º  Edgar Salustiano (KTM)

2º/2º  Edgar Póvoa (KTM)
3º/3º  Duarte Machado (KTM)

SX65
1º/1º  Duarte Pinto (KTM)
2º/3º  Guilherme Gomes (KTM)
5º/2º  Leonardo Gaio (Yamaha)
3º/4º  Francisco Fernandes (Yamaha)
4º/5º  Gustavo Pitschieller (Yamaha)
6º/6º  Duarte Marques (Yamaha)
7º/7º  Isaac Santos (KTM)
8º/8º  Tiago Cotrim (Yamaha)
9º/9º  Maria Gandum (Yamaha)
10º/10º  Maria Sacarrão (KTM)

3ª prova – Fafe
SX1
1º  Hugo Basaúla (GasGas)
2º  Sandro Peixe (KTM)
3º  José Iglésias (Kawasaki)
4º  Francisco Salgado (GasGas)
5º  Firmino Salazar (Husqvarna)
6º  Rui Magalhães (Kawasaki)
7º  Dinis Faria (GasGas)
8º  Ruslan Yefremian (KTM)
9º  Luís Mateus (Kawasaki)

SX2
1º  David Beltran (Husqvarna)
2º  Adriá Monné (KTM)
3º  Fábio Costa (GasGas)
4º  André Sérgio (Yamaha)
5º  Daniel Pinto (KTM)
6º  Pedro Rino (KTM)
7º  Afonso Gomes (Yamaha)
8º  Joan Romero (Yamaha)
9º  Alejandro Miguel (KTM)
10º  Joaquín Garcia (KTM)

RESULTADOS DESPORTIVOS
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11º  Rui Ribeiro (Kawasaki)
12º  Óscar Rodriguez (Kawasaki)
13º  Manuel Amado (Honda)

ELITE
1º  Hugo Basaúla (GasGas) SX1
2º  Sandro Peixe (KTM) SX1
3º  Adriá Monné (KTM) SX2
4º  David Beltran (Husqvarna) SX2
5º  Fábio Costa (GasGas) SX2
6º  Alejandro Miguel (KTM) SX2
7º  André Sérgio (Yamaha) SX2
8º  Daniel Pinto (KTM) SX2
9º  Pedro Rino (KTM) SX2
10º  Afonso Gomes (Yamaha) SX2
11º  José Iglésias (Kawasaki) SX1
12º  Joaquín Garcia (KTM) SX2
13º  Joan Romero (Yamaha) SX2
14º  Francisco Salgado (GasGas) SX1
15º  Firmino Salazar (Husqvarna) SX1
16º  Rui Magalhães (Kawasaki) SX1
17º  Manuel Amado (Honda) SX2
18º  Dinis Faria (GasGas) SX1

SX50
1º/1º  Edgar Salustiano (KTM)
2º/2º  Edgar Póvoa (KTM)
3º/3º  Gonçalo Costa (KTM)
5º/4º  Duarte Machado (KTM)
4º/5º  Diego Loureiro (KTM)
6º/-  Iker Gonzalez (KTM)

SX65
1º/1º  Duarte Pinto (KTM)
2º/2º  Leonardo Gaio (Yamaha)
3º/4º  Francisco Fernandes (Yamaha)
5º/3º  Guilherme Gomes (KTM)
4º/5º  Isaac Santos (KTM)
6º/6º  Rafael Ribeiro (KTM)

7º/-  Gustavo Pitschieller (Yamaha)

4ª prova – Lustosa
SX1
1º  Hugo Basaúla (GasGas)
2º  Sandro Peixe (KTM)
3º  José Iglésias (Kawasaki)
4º  Francisco Salgado (GasGas)
5º  Firmino Salazar (Husqvarna)
6º  Rui Magalhães (Kawasaki)

SX2
1º  Adriá Monné (KTM)
2º  Fábio Costa (GasGas)
3º  Alejandro Miguel (KTM)
4º  André Sérgio (Yamaha)
5º  Pedro Rino (KTM)
6º  Afonso Gomes (Yamaha)
7º  Daniel Pinto (KTM)
8º  Joaquín Garcia (KTM)
9º  Manuel Amado (Honda)
10º  Óscar Rodriguez (Kawasaki)
11º  Rui Ribeiro (Kawasaki)

ELITE
1º  Alejandro Miguel (KTM) SX2
2º  Sandro Peixe (KTM) SX1
3º  Hugo Basaúla (GasGas) SX1
4º  André Sérgio (Yamaha) SX2
5º  Adriá Monné (KTM) SX2
6º  Fábio Costa (GasGas) SX2
7º  Daniel Pinto (KTM) SX2
8º  Afonso Gomes (Yamaha) SX2
9º  Francisco Salgado (GasGas) SX1
10º  Joaquín Garcia (KTM) SX2
11º  Firmino Salazar (Husqvarna) SX1
12º  Pedro Rino (KTM) SX2
13º  Rui Magalhães (Kawasaki) SX1

14º  Manuel Amado (Honda) SX2
15º  José Iglésias (Kawasaki) SX1
16º  Óscar Rodriguez (Kawasaki)

SX50
1º/1º  Edgar Salustiano (KTM)
3º/2º  Diego Loureiro (KTM)
2º/4º  Edgar Póvoa (KTM)
4º/3º  Duarte Machado (KTM)

SX65
1º/1º  Duarte Pinto (KTM)
2º/2º  Tiago Cotrim (Yamaha)
3º/3º  Rafael Ribeiro (KTM)
4º/4º  Inês Madanços (Husqvarna)

Campeonato Nacional 
de Super Enduro – Moto Espinha
3ª prova – Portalegre

ELITE
1º/1º/1º  Diogo Vieira
3º/2º/2º  Paulo Esteves
2º/3º/3º  Joel Vieira
4º/4º/4º  Tomás Clemente
5º/5º/5º  Ruslan Yefremian
6º/6º/6º  Rita Vieira

OPEN
1º/4º/5º  Diego Rodrigues
6º/2º/2º  José Ferreira
2º/5º/3º  Ricardo Silva
3º/3º/4º  Daniel Branco
5º/6º/1º  Marco Ferreira
4º/1º/8º  Norberto Teixeira
7º/7º/6º  João Moreira
10º/8º/7º  Abel Carreiro
9º/9º/9º  Albano Mouta Jr.
8º/10º/10º  Fernando Pereira

Ag
os

to



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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