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Mais uma para Oliveira!

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Ao longo do mês de outubro 
o motociclismo nacional viveu 
alguns momentos memoráveis. 
Começámos o mês da melhor 
forma, com Miguel Oliveira a 
conquistar a sua segunda vitória 
do ano em MotoGP, desta vez na 
Tailândia e novamente à chuva, 
como havia sucedido no início 
da temporada. Quase a terminar 
um capítulo da sua carreira 
desportiva com a marca que tem 
representado ao mais alto nível há 
vários anos, parte agora para uma 
nova etapa, com outro construtor 
e ambições renovadas. Como 
sempre, aqui ficam os nossos 
votos de grandes sucessos.
Nova etapa inicia também o 
Gonçalo Reis, que se despede de 
uma carreira no Enduro recheada 
de grandes conquistas nacionais 
e internacionais, terminando 
este percurso precisamente com 
mais um título, vencendo pela 
quarta vez a Taça do Mundo de 
Enduro Open, agora na classe 4T. 
Enfrenta agora novos desafios, ao 
lado de Hélder Rodrigues como 
navegador, a alinhar de SSV já no 
próximo Dakar. Felicidades e boa 
sorte Gonçalo!
No extremo oposto deste 
carrossel de sentimentos, vivemos 
a perda de um jovem, Victor 
Steeman, num fim de semana 
que deveria ter sido de festa, em 
Portimão, e, alguns dias depois, 
durante o Africa Eco Race em 
que participava, deixou-nos 
o Armindo Neves, um piloto 
bem conhecido e querido do 
motociclismo nacional. Às famílias 
e amigos endereçamos os mais 
sentidos pêsames.

No início de outubro, o regresso do MotoGP 
à Tailândia traduziu-se em mais uma vitória para 
Miguel Oliveira, a sua segunda da época e, tal como 
havia sucedido quando do triunfo na Indonésia, 
também conseguido em piso molhado, o que o 
confirma como um dos principais especialistas 
de pilotagem à chuva. “Acredito que sou bom 
em entender as condições de aderência da pista 
bastante depressa. As sensações são mais cruas. Há que 
ser muito suave em abordar travagens e acelerações 
e velocidade em curva. Sou bastante suave e, quando 
chove, consigo tornar essas minhas capacidades mais 
evidentes.”

Esta foi a quinta vitória de Miguel Oliveira na 
classe rainha, a que se somam seis em Moto2 e 
outras tantas em Moto3, num total de 17 triunfos em 
Grandes Prémios do Mundial de Velocidade.
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Depois da Indonésia no início da temporada, Miguel Oliveira 
voltou às vitórias no G.P. da Tailândia.

NOTICIÁRIO
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Naquela que foi a última corrida na sua bem-
sucedida carreira como piloto de Enduro, Gonçalo 
Reis conseguiu na derradeira ronda do Mundial de 
Enduro 2022, em Szchopau, Alemanha, conquistar 
de novo a Taça do Mundo de Enduro Open 4T. Aos 
comandos da sua GasGas o piloto luso assegurou 
dois segundos lugares e, assim, a pontuação 
para fechar de forma brilhante o seu percurso na 
disciplina como vencedor global da competição.

“Foi um dia muito emocional para mim. Acabo a 
minha carreira como piloto profissional satisfeito e 
no mesmo dia em que alcanço a minha quarta Taça 
do Mundo de Enduro. Estes resultados não vêm de há 
um ano atrás, mas sim de 17 anos de muito trabalho, 
sofrimento, alegrias e poucas tristezas, felizmente. 
Consegui sempre correr onde queria, Erzberg, 
GNCC, Mundial de Enduro, vários ISDE, campeonato 
espanhol, Rally Raid e Dakar. Não pensem que foi fácil, 

porque não foi, e por isso mesmo quero agradecer a 
todos os que me patrocinaram durante estes 17 anos, 
amigos e à minha família. Esta taça é para todos nós!”

Após duas décadas de ausência, as cores de 
Portugal voltaram a estar representadas no MX 
das Nações Europeias, prova que se realizou no 
traçado espanhol de Talavera de La Reina. Com 
quatro pilotos a vestir a camisola lusa, Sandro Lobo 
e Martim Espinho nas 125 cc e Tomás Santos e 
Gonçalo Cardoso nas 85 cc, a equipa lusa fechou a 
competição na oitava posição final.

Individualmente, Sandro Lobo mostrou todo o seu 
potencial entre os pilotos das 125, discutindo lugares 
de pódio em ambas as corridas. Na primeira foi quarto 
e na segunda foi mesmo o terceiro. Martim Espinho foi 
quinto em ambas as corridas e também ele mostrou 
o seu valor depois de ter sido chamado à equipa no 
lugar do lesionado Fábio Costa, uma escolha que se 
revelou mais que acertada.

Nas 85, o Campeão Nacional Tomás Santos foi 
12º na primeira corrida, repetindo o resultado no 
derradeiro confronto depois de uma manga de 

altos e baixos. Gonçalo Cardoso foi o 15º nas duas 
mangas realizadas no traçado espanhol.

A equipa portuguesa foi assim oitava classificada, 
sendo a única seleção que contou com dois pilotos 
de 125 cc, uma clara aposta nos jovens com enorme 
potencial que alinham aos comandos das ‘oitavo de 
litro’ nos campeonatos nacionais.

N A Q U I N TA e penúlt ima ronda do 
Campeonato Nacional de Velocidade 2022 - 
a quarta visita do ano ao Estoril - Romeu Leite 
(Yamaha) revalidou o título de Superbike, 
ao vencer ambas as corridas da sua classe 
no fim de semana. Após a vitória no sábado 
face a Ricardo Lopes (Honda) e a Vítor Barros 
(Yamaha), no domingo o piloto da R1 entrou 
ao ataque para assumir a liderança e as 
despesas da corrida logo na primeira volta. 
Com o objetivo claro de dar por concluída 
a luta pela renovação da placa nº1, Romeu 
Leite não deu qualquer hipótese aos rivais, 
assinando a oitava vitória da época e a sexta 
consecutiva, desta vez à frente de André 
Gonçalves (Yamaha) e Ricardo Lopes.

COM UMA LONGA e bem-sucedida carreira 
iniciada em 1989, Armindo Neves foi vítima 
de uma queda no decorrer da segunda etapa 
da Africa Race, acidente em virtude do qual 
veio a falecer.
Com história no Enduro, TT e Motocross, 
Armindo Neves destacou-se pelas suas 
participações na Baja de Portalegre, tendo 
igualmente passado pelas pistas do Nacional 
de Velocidade mais recentemente. Empresário 
de sucesso, o piloto alentejano passou 
igualmente pelos ralis em quatro rodas, 
antes de regressar ao motociclismo, a sua 
verdadeira paixão. A participação na Africa 
Race foi um sonho adiado durante dois anos 
por força da pandemia que assolou o mundo, e 
em 2022 Armindo estava finalmente a cumprir 
esse sonho.
À família, amigos e seguidores de Armindo 
Neves, a Federação de Motociclismo de 
Portugal, respetiva direção e colaboradores, 
endereça as mais sentidas condolências.

 ROMEU LEITE RENOVA 
 TÍTULO DE SBK 

 FALECEU ARMINDO NEVES 

Portugueses no Mundial em Portimão

MX das Nações Europeias

Gonçalo Reis vence Taça do Mundo

NOTICIÁRIO

Tal como tinha acontecido na ronda do 
Estoril, a passagem do Campeonato do Mundo 
Superbike pelo Autódromo Internacional do 
Algarve voltou a contar com a presença de 
Tomás Alonso e Dinis Borges na grelha de 
partida do Mundial de Supersport 300.

Ronda final do campeonato, a prova de 
Portimão serviu mais uma vez para que os dois 
rápidos pilotos lusos integrassem o pelotão 
mundialista e, no final das duas corridas 
realizadas, Dinis Borges foi o único a conseguir 
terminar ambas, a primeira na 19ª posição e a 
segunda no 17º posto.

Tomás Alonso viu a corrida inaugural ser 
condicionada por uma penalização (Long Lap) 
devido a falsa partida e, mesmo sem cumprir 
as duas passagens de penalização impostas 
pela organização – efetuou apenas uma 
devido à corrida ter sido interrompida por uma 
queda – terminou na 22ª posição. No domingo 
chegou a rodar em sexto mas, na derradeira 
volta – já mais atrasado na classificação –, caiu 
em sequência da queda de outro piloto e não 
terminou a corrida.
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NOTICIÁRIO

Vencedor na ronda 
inaugural realizada em 
Cantanhede, Diogo Ventura 
voltou a ser o primeiro 
classificado na segunda prova 
do Campeonato Nacional 
de Enduro Sprint – Motoni, 
realizada em Vilar de Mouros.

Aos comandos da sua 
Beta, o campeão em título 
fechou a competição com 
pouco mais dois minutos de 
vantagem sobre Gonçalo 
Sobrosa e Renato Silva, os 
seus companheiros de equipa. 

A quarta posição foi para 
Tomás Clemente na frente de 
Fernando Sousa, que fechou o 
lote dos cinco primeiros.

Nos Verdes 1 o primeiro foi Eloy 
Rodriguez, o mesmo alcançando 
Filipe ‘Taniko’ nos Verdes 2. Entre 
os 13 Veteranos foi Pedro Oliveira 
o vencedor, em Supe -Veteranos 
o degrau mais alto do pódio foi 
de Paulo Miranda e nas Senhoras 
Rita Vieira repetiu igualmente 
a vitória da primeira corrida. 
João Coutinho foi o vencedor na 
Promoção.

Com nove pilotos presentes, Portugal foi 
um dos 13 países que marcou presença na 
50ª edição da ‘Coupe de l’Avenir’, competição 
destinada a jovens promessas do motocross.

Pelo sexto ano consecutivo a Federação de 
Motociclismo de Portugal levou as suas cores até 
à localidade belga de Quievrain e, entre os cerca 
de 100 pilotos com idade inferior aos 21 anos, 
estiveram nove esperanças lusas.

Nas MX65 alinharam Duarte Pinto, Francisco 
Fernandes e Leonardo Gaio; nas MX85 a seleção 
nacional contou com Bernardo Pinto, Gonçalo 
Cardoso e Tomás Santos e na Open foram 
Alexandre Marques, Fábio Costa e Sandro Lobo 
os ‘mosqueteiros’ de Portugal.

O dia de corridas foi antecedido por uma noite 
de intensa chuva que deixou a pista em condições 
bastante exigentes para todos os pilotos, levando 
mesmo ao cancelamento das corridas reservadas 
às MX65 por questões de segurança.

Nas MX85 a seleção nacional terminou a sua 
participação na 8ª posição e, na Open, o 11º lugar foi 
em muito condicionado depois de Fábio Costa ter 
sofrido uma lesão nos treinos e, por força da mesma, 
ter sido impossível o seu contributo para a equipa.

Individualmente, Sandro Lobo foi 15º em 
ambas as mangas Open e Alexandre Marques 

foi 13º na primeira corrida e 20º na segunda. Nas 
MX85 Tomás Santos foi o 21º na corrida inaugural 
- marcada por uma queda e problemas com a 
sua moto – brilhando na segunda ao assinar 
um fantástico 4º posto. Gonçalo Cardoso foi 17º 
na primeira corrida e não terminou a segunda 
devido a uma queda, o mesmo se passando com 

Bernardo Pinto na primeira corrida, aqui devido 
a problemas técnicos, terminando depois a 
segunda corrida na 22ª posição.

Portugal acabou assim por, mais uma vez, 
dignificar as suas cores numa competição histórica 
e que tem revelado nomes maiores do Motocross 
mundial, como Stefan Everts ou Jeffrey Herlings.

Ventura bisa 
em Vilar de Mouros

Trial em Paços de Ferreira

Coupe de l’Avenir na Bélgica

Num dia mais invernoso que outonal, a caravana do Campeonato 
Nacional de Trial levou até ao Monte do Pilar, em Paços de Ferreira, 33 
pilotos divididos pelas sete categorias em competição.

Na classe Infantis as zonas acessíveis permitiram a progressão e 
evolução dos pilotos em segurança, sem surpresas na classificação.

A classe Iniciados, com quatro zonas muito mais técnicas que aquelas 
que os pilotos da classe estão habituados a encontrar, demonstrou que 
Manuel Inês está lá para vencer e não dá hipóteses aos seus mais diretos 
concorrentes. Mas a 
evolução de todos eles 
tem sido notória e talvez 
nas próximas provas 
venhamos a ter surpresa.

Sem surpresa foi 
também a vitória de 
Afonso Araújo em TR4, 
com Francisco Magalhães 
a trilhar o caminho certo 
para num futuro próximo 
poder estar a discutir 
a vitória na classe. Em 
TR3, nas zonas técnicas 
e escorregadias Vitor 
Caçador viu em quase 
todas as voltas a vitória a escapar para Miguel Pereira, acabando ambos 
com a mesma pontuação, mas com a vitória a favor de Vitor Caçador. 
Os manos Garcia estão cada vez mais perto dos lugares cimeiros. Em 
TR2, com falta sentida de Rita Vieira, foi João Silva o grande vencedor da 
classe, ele que este ano ainda não tinha conseguido ir ao pódio.

A classe rainha do Trial, TR1, única pontuável para Campeonato 
Nacional, demonstrou que Diogo Vieira, em todas as zonas técnicas 
e difíceis, está num patamar ainda bem acima da concorrência. Paulo 
Gonçalves continua a seu desenvolvimento e com Filipe Paiva a registar a 
pontuação máxima possível.



OFERTA EXCLUSIVA ONLINE

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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DESCONTO
NAS PORTAGENS
EXCETO NA PONTE VASCO DA GAMA

ADIRA JÁ E TENHA
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A fechar o Campeonato Nacional de Todo-o-terreno, a Baja Portalegre 500 teve emoção e 
incerteza até aos quilómetros finais, com António Maio a bater Martim Ventura por 0,1s... 
após 414,21 quilómetros! 

A  ntónio Maio nem queria acreditar. 
Com os dois filhos bebés nos braços, 
em plena Herdade das Coutadas, um 
dos palcos emblemáticos da Baja 

Portalegre 500, o heptacampeão nacional recebeu 
a notícia de que tinha acabado de vencer a prova 
das motos pela oitava vez, mas esta… por 0,1s! A 
poucos metros, Martim Ventura ainda recuperava 
o fôlego, após uma exibição notável, dedicada ao 
pai, onde atacou como nunca para tentar ‘roubar’ 
a vitória a um dos ídolos de infância.

Era Portalegre a ser Portalegre: emoção e in-
certeza até ao último metro, até à última gota de 
suor e lágrimas. Porque o verdadeiro espírito da 
Baja Portalegre 500 vai muito além de vencedores 
e vencidos. É um microcosmos de emoções, feito da 
paixão dos adeptos – aos milhares, como sempre – e 
da superação dos pilotos, homens e mulheres, de 
diferentes gerações e proveniências.

Pouco antes, no parque de assistência, uma piloto 

dos SSV, oriunda da Arábia Saudita, já se mostrava 
rendida na estreia em Portalegre: “Estou a adorar! 
Há mesmo muito público e aqui temos vários SSV 
em prova. Parece que isto já faz parte da cultura!”, 
afirmava Mashael Alobaidan, que espera ser um 
exemplo para as pilotos femininas do seu país.

Ao longo de 35 anos, o apelo de Portalegre atraiu 
grandes nomes do desporto motorizado mundial, 
em duas e quatro rodas: de Colin McRae a Carlos 
Sainz, de Stéphane Peterhansel a Ari Vatanen, de 
Thierry Magnaldi a Richard Sainct, entre tantos ou-
tros. Este ano, os pilotos portugueses assumiram o 
protagonismo e produziram novas histórias, dentro 
da História. Além da mais curta margem de vitória 
de sempre na Baja Portalegre 500, nas motos, a 
prova dos automóveis ficou marcada pela vitória 
do campeão nacional e europeu João Ferreira que, 
aos 23 anos, se tornou o mais jovem vencedor de 
sempre de um evento da Taça do Mundo FIA de Bajas.

Verdadeiramente incrível o final da prova das 
motos. Foi por uma escassa décima de segundo 
que António Maio (Yamaha) conquistou a oitava 
vitória na Baja Portalegre 500… depois de 414,21 
quilómetros! “Já perdi esta prova e o campeonato 
por um segundo. Já me aconteceu de tudo nesta cor-
rida!”, lembrou o piloto e major da Guarda Nacional 
Republicana. “Ganhar por uma décima é sempre uma 
vitória, ainda para mais quando estou a festejar 20 
anos de carreira. Quero agradecer à minha família, 
aos meus amigos e aos patrocinadores que me têm 
acompanhado ao longo destes 20 anos, alguns deles 
desde o início. E quero dedicar a vitória ao Armindo 
Neves (n.d.r. - piloto que recentemente faleceu no 
Africa Eco Race).”

Apesar de ter ficado a apenas 0,1s da estreia no lu-
gar mais alto do pódio, Martim Ventura (Yamaha) não 
conseguiu disfarçar emoções contraditórias: “Não 
sei o que dizer… Tenho de ficar feliz pelo ritmo e por 
mostrar que consigo ‘dar cartas’ nos próximos anos. 

MAIO POR UMA DÉCIMA!

TODO-O-TERRENO
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António Maio (1), Martim Ventura (84), Gustavo Gaudêncio (2), João Vale (161), Luís Fernandes (152), (Gonçalo 
Guerreiro (805) e João Monteiro (802), alguns dos pilotos em destaque nesta Baja de Portalegre

Texto e fotos: A2 Comunicação

Ontem, fui o mais rápido na pista claramente, mas 
levei uma penalização de dois minutos… é o que é, mas 
estou orgulhoso de estar aqui a lutar com o Maio, que 
acompanho desde os meus 7, 8 anos. Há 10 anos nunca 
pensei que isto pudesse acontecer, mas trabalhei e por 
uma decimazinha não consegui. Mas estamos cá para 
o ano e vamos ver o que vai acontecer.” Um duelo de 
dois talentos de diferentes gerações, que entrou 
na História da Baja Portalegre 500. O lugar mais 
baixo do pódio foi ocupado por Gustavo Gaudêncio 
(Honda), enquanto Miguel Castro (KTM) e Daniel 
Jordão (Husqvarna) fecharam o quinteto da frente.

Também nos Quads, dois pilotos travaram, desde 
o primeiro quilómetro, uma animada luta pela vitória. 
Após ter sido o mais rápido no ‘Prólogo’, João Vale 
(Yamaha) entrou no dia seguinte com um ritmo 
bastante forte, que lhe permitiu recuperar a liderança 
e manter, ao longo dos mais de 300 quilómetros de 
percurso, uma vantagem relativamente confortável 

para Luís Fernandes (Yamaha). No final, o campeão 
nacional não disfarçou a emoção pela estreia no 
lugar mais alto do pódio: “Eu e a minha equipa já 
tentávamos vencer há algum tempo. Não foi à primeira, 
não foi à segunda, mas como diz o ditado, à terceira é 
de vez. Fomos inteligentes, os mais fortes e foi mesmo 
uma época extraordinária”, numa referência ao facto 
de ter juntado o título nacional à vitória na Baja 
Portalegre 500.

Vítima de um motor pouco colaborante em 
algumas fases e de uma queda, Luís Fernandes 
(Yamaha) foi o segundo classificado, enquanto Filipe 
Silva (Suzuki) subiu ao degrau mais baixo do pódio. 
Fernando Cardoso e Rafael Carvalho (ambos em 
Yamaha) fecharam os cinco primeiros no final.

Finalmente, nos SSV, pelo segundo ano consecu-
tivo Gonçalo Guerreiro, com Fernando Mendes como 
navegador, conquistou a vitória na Baja Portalegre 
500. Um sucesso que lhe permitiu sagrar-se campeão 

nacional. Duas razões suficientemente fortes para 
justificar ser um dos mais emocionados no controlo 
final, mas com outras emoções à mistura: “Não sei o 
que dizer. Estou mesmo muito feliz, mas foi uma prova 
difícil. Dedico esta vitória e o título… à minha avó, que 
faleceu recentemente.”

A dupla João Monteiro / Nuno Morais foi a principal 
adversária. “Começámos mal, depois viemos a atacar, 
mas a 15 quilómetros do final partiu-se uma correia. É 
inglório, mas é assim mesmo. São as corridas!”, desa-
bafou o piloto do Can-Am. Nos lugares imediatos 
classificaram-se Marco Pereira / Eurico Adão, Ricardo 
Sousa / Jorge Brandão e Ruben Rodrigues / Rui Paulo, 
que fecharam o quinteto da frente.

Registo, também, para Roberto Borrego, o líder 
do campeonato à partida da Baja Portalegre 500, 
mas que hoje ficaria arredado da discussão dos 
lugares cimeiros devido a problemas técnicos. O 
nono lugar foi insuficiente para impedir Gonçalo 
Guerreiro de chegar ao título.
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7º PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS OFF-ROAD

Três dias de aventura e descoberta até Vila Real de Santo António, com partida de Mirandela e 
paragens em Tábua e Arronches, foi o menu deste 7º Portugal de Lés-a-Lés Off-Road!

M uita condução, subidas de respeito 
e descidas de arrepiar. A primeira 
etapa do 7º Portugal de Lés-a-Lés 
Off-Road deixou fortes marcas de 

cansaço, mas, em boa parte, esbatidas pelo prazer 
da superação. E por momentos de puro deleite 
com paisagens de imponência arrebatadora a gerar 
sentidos sorrisos. De Mirandela a Tábua foram 277 
quilómetros de pisos variados, com o calor a dificultar 
a tarefa aos participantes e a pedir água. Muita água! 

Um dia que ajudou a perceber (ou a recordar) 
porque é que a paisagem do Alto Douro Vinhateiro 
merece ser considerada Património da Humanidade 
e entender o apego de Miguel Torga à sua terra, ao 
contemplar a sublime vista do Vale do Tua oferecida 
desde o Miradouro do Ujo. Serpenteando por entre 
vinhedos do Douro foi possível perceber, ali mesmo 
no terreno, as enormes dificuldades vividas pelos 
homens e mulheres que moldaram a paisagem 
desde há centenas de anos. Socalcos de sofrimento 
também para os menos expeditos nestas coisas de 
conduzir motos grandes em pisos de terra, num 
esforço pago em suor e… vistas inesquecíveis. Mas 
as dificuldades estavam longe de ter terminado, 
com alguns trilhos bem empinados rumo à estação 

de comboios do Tua, onde o Oásis Honda matou a 
sede que começava a apertar. E, com fruta, café e 
barras energéticas, reforçou alento para algumas 
descidas bem íngremes, antes de atravessar o Douro 
na Barragem da Valeira.

Ponto que marcou o primeiro terço da jornada, 
antes de rumar às paisagens beirãs, gradualmente 
mais inóspitas, marcadas pelo granito, pela invasão 
do eucalipto e por algumas chagas abertas pelos 
incêndios que teimam em não sarar. Pisos ora ro-
lantes, ora mais enduristas, bem entrecortados por 
indispensáveis ligações em estrada que serviam 
também para ajudar a descansar um pouco. Percurso 
que mereceu muitos elogios por parte dos partici-
pantes, como a lenda do TT luso Paulo Marques, com 
“as dificuldades a fazerem lembrar alguns troços 
de enduro, enquanto, logo a seguir, surgiam tro-
ços típicos de um raide”. O antigo pluricampeão 
nacional de modalidades off-road é participante 
assíduo no Portugal e Lés-a-Lés Off-Road “para 
descobrir paisagens que é impossível conhecer de 
outra forma e para passar três dias com os amigos a 
passear de moto”. Ideias trocadas no Oásis montado 
em Trancoso, com o castelo como pano de fundo, e 
um delicioso caldo verde como aperitivo para uma 

refeição variada, antes de cumprir mais de uma 
centena de quilómetros para até Tábua. 

Com a paisagem a variar entre a rispidez graní-
tica, os intermináveis eucaliptais que secam a terra 
e criam tanto pó, e zonas fluviais, de maior frescura 
graças às árvores de espécies autóctones, foi tempo 
de mais um esforço para cumprir uma etapa que, já 
se antevia, foi fisicamente exigente. 

A segunda etapa do 7.º Portugal de Lés-a-Lés 
Off-Road levou centenas de aventureiros de Tábua 
a Arronches, num dia que começou fresco, com 
o céu encoberto a reduzir o ímpeto do sol, facili-
tando assim a tarefa na passagem das Beiras para 
o Alentejo, através de Vila Velha de Ródão. Onde, 
num magnífico enquadramento, em espaço verde 
junto ao Rio Tejo, foi montado um acolhedor Oásis. 
Tempo (e espaço) para retemperar forças, com uma 
bem nutritiva sopa, ovos mexidos ou bifanas, muita 
fruta e água, enquanto se debatiam as peripécias 
da primeira parte da tirada.

Bastou passar o Tejo para descobrir caminhos 
mais rolantes, onde alguns estradões rápidos escon-
diam várias armadilhas sob a forma de buracos que 

AVENTURA DE NORTE A SUL
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Texto e fotos: Gab. Imprensa L.a.L. Off-Road

exigiam muita atenção. Tal como os corta-fogos uti-
lizados nos últimos quilómetros, como muita pedra 
solta e grandes regos, deveras exigentes sobretudo 
para as grandes trail. Nada que os participantes não 
estivessem à espera num passeio onde a descoberta 
das mais cativantes paisagens se junta ao desafio e 
à capacidade de superação.

Tudo numa ponta final marcada pela passagem 
no Parque Natural da Serra de S. Mamede e que dei-
xou marcas no equipamento e nos rostos, tanto era 
o pó. Quase irreconhecíveis na chegada a Arronches, 
depois de 268 km muito exigentes com muito pó, 
os participantes foram recebidos com os sorrisos e 
a alegria contagiante da Lynn, Luísa, Inês e Andreia 
as hospedeiras que animam os palanques com 
muita dança e diversões a condizer com a situação. 

Enganou-se quem pensou que, depois da du-
reza nos dois primeiros dias, a terceira etapa do 7º 
Portugal de Lés-a-Lés Off-Road eram ‘favas contadas’. 
A planície alentejana e a serra algarvia proporciona-
ram uma ligação muito exigente, entre Arronches e 
Vila Real de Santo António, ao longo de quase 400 
quilómetros de pó, calor e asfalto em demasia. Dia 
intenso, com muito trabalho para a ‘equipa zero’, 

encarregue de antecipar na estrada e em tempo 
real os problemas que possam surgir à caravana. 
Logo nos primeiros quilómetros, pouco depois da 
passagem em Campo Maior, ainda com a fábrica da 
Delta fechada e sem hipótese para um sempre agra-
decido café matinal, Flávia Rolo e Vasco Rodrigues 
encontraram as primeiras contrariedades. Desde 
um portão fechado que impedia toda e qualquer 
passagem até às alterações ditadas pelas obras de 
construção da maior obra ferroviária em Portugal 
levada a cabo no último século. E se, no primeiro 
caso, foi rápida a resolução, com a chegada do en-
carregado da herdade, já a transposição da futura 
linha que ligará o porto de Sines com a fronteira 
em Espanha, obrigou a descobrir e assinalar um 
caminho alternativo.

Tudo muito rápido, sem tempo a perder, por-
que os primeiros participantes estavam a chegar 
a esta zona de plantação superintensiva de olival, 
cultura que vai ganhando terreno às searas e mu-
dando, de forma paulatina, a paisagem alentejana. 
Sempre com a fronteira de Espanha por perto e 
com estradões rápidos, descansaram um pouco 
os condutores das grandes trails depois da ‘tareia’ 
dos dois primeiros dias. Até porque foram ajudados 
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pelas muitas ligações em estrada, motivadas pela 
necessidade dos agricultores, proprietários das 
herdades, evitarem roubos de gado que se têm 
multiplicado nos últimos tempos e até, imagine-se, 
de azeitona e outras frutas.

Mas, sempre que o asfalto terminava, podia 
surgir um caminho com muita pedra, verdadeira-
mente massacrante e causador de um sem número 
de furos. Como aconteceu até ao Convento de 
Orada, onde o Oásis Honda ocupava o lugar onde 
D. Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável, rezou 
antes das batalhas contra os exércitos castelhanos. 

Espaço de descanso e dois dedos de conversa, 
onde se encontraram Miguel Farrajota e António 
Oliveira. Grandes rivais no motocrosse como no 

enduro e nos raides, onde somam total de 35 títulos 
nacionais, são agora grandes amigos. Como não 
podia deixar de ser, enduristas de altíssimo nível 
que foram, elogiaram “os trilhos muito exigentes da 
primeira etapa, com subidas que não ficavam mal 
numa prova do Nacional de Enduro, e os caminhos 
bastante técnicos e fluídos do segundo dia”. E, em 
uníssono, reconheceram que “mesmo sabendo das 
dificuldades existentes no Alentejo, foi demasiado 
asfalto, sobretudo para motos enduristas”.  Vá lá 
que, pouco depois, ainda conseguiram usufruir de 
momentos de grande gozo de condução, em pleno 
Parque Natural do Vale do Guadiana.

Local que reforçou o drama da escassez de 
água já visível no Alqueva, onde os 3 ou 4 metros 
abaixo no nível máximo multiplicados pela área do 

maior lago artificial da Europa deixam bem clara a 
dimensão da seca que atravessamos. Pensamentos 
que acompanharam boa parte das centenas de 
participantes nesta maratona aventureira até Serpa, 
onde estava montado o Oásis da FMP, organizador 
do evento que atrai motociclistas de toda a Europa.

Como o alemão Marcel Driessen, Country 
Manager da Yamaha no mercado germânico que, 
depois de “muita diversão, alegria e também muito 
cansaço nos dois primeiros dias, não escondeu 
“algum aborrecimento” na travessia alentejana. 
“Mas é a paisagem que manda e, depois de dois 
dias de dureza recompensada pelas paisagens fa-
bulosas, com estas planícies era impossível grande 
sobe-e-desce”, rematou o estreante no Portugal 
de Lés-a-Lés Off-Road não se antes enaltecer as 

Por  estradas de asfalto ou caminhos de terra, ao cruzar o nosso país de 'lés-a-lés' somos 
sempre presenteados com paisagens inesquecíveis

7º PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS OFF-ROAD
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Reflorestar Portugal
de Lés-a-Lés

ÁRVORES E SORRISOS. Crianças e banda desenhada. Escolas e um 
futuro mais verde. Razão de ser da 4º Campanha de Sensibilização de 
Reflorestação de Portugal de Lés-a-Lés, parte integrante da 7ª edição da 
variante Off-Road do passeio mototurístico organizado pela Federação de 
Motociclismo de Portugal. De Mirandela a Vila Real de Santo António, com 
passagem em Tábua e Arronches, cerca de mil quilómetros de descoberta 
e aventura, em caminhos fora-de-estrada, e muitas centenas de árvores 
autóctones distribuídas pelos mais novos.

Para começar, Mirandela. Ponto de partida de duas aventuras. A dos 
motociclistas e a da reflorestação. Ou melhor, da sensibilização para 
os cuidados a ter com a floresta. Tarefa pensada para os mais petizes e 
concretizada junto de 617 crianças do Ensino Básico do concelho. Que 
receberam, em clima de festa, 362 medronheiros, 150 pilriteiros, 102 
pinheiros-mansos e três zelhas, além de uma aula sobre a importância 
da escolha das espécies de árvores próprias da região no momento da 
reflorestação.

Lições dadas pelos ‘professores’ Ernesto Brochado e Catarina Almeida, 
da Comissão de Mototurismo da FMP, nas escolas básicas de Pereira, 
Convento, Fomento, Luciano Cordeiro, Torre Dona Chama e no Colégio 
Nossa Sr.ª do Amparo. Aulas com animadas tertúlias e muitas perguntas, 
num ambiente de alegre descoberta, ampliada pela banda desenhada 
especificamente criada para a ocasião e entregue a cada aluno.

Árvores que cada um vai plantar no seu jardim, quintal ou terreno, 
juntando-se assim às 5285 árvores de 13 espécies autóctones, 
devidamente adaptadas às características dos 15 concelhos onde foram 
oferecidas nas três anteriores edições da Campanha Reflorestar Portugal 
de Lés-a-Lés. 

últimas curvas da serra algarvia, “escorregadias e 
muito divertidas”. 

Opinião partilhada por Márcia Monteiro, que 
esteve “sete vezes à partida da aventura ainda 
que nem sempre à chegada”. Desta feita chegou 
a Vila Real de Santo António, feliz, mas “bastante 
cansada, sobretudo depois da primeira etapa, entre 
Mirandela e Tábua, talvez a mais dura de todas as 
realizadas nestes sete anos”.

E as paisagens? “Sempre espetaculares, ainda 
que, aqui e ali, sejam notórias as marcas de incên-
dios e muitos eucaliptais”. Situação que a FMP quer 
ajudar a reverter com a campanha de sensibilização 
Reflorestar Portugal de Lés-a-Lés. Uma campanha 
que, tal como o Portugal de Lés-a-Lés Off-Road, 
promete voltar em grande, em 2023.
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MOTO-RALIS

Os passeios que constituem o 
Troféu Nacional de Moto-Ralis 
Turísticos são autênticos hinos 
ao convívio, camaradagem, 
muita aprendizagem, partilha 
e boa disposição. E a ronda do 
Moto Clube de Coimbra não 
faltou à regra.

O  Moto-Rali do Moto Clube de Coimbra 
anunciou, logo no seu cartaz de 
apresentação, que NÃO iriam ter 
palhaços, malabaristas, homem-

-bala, mágicos, faquires, artistas da rádio e da TV, 
mas sim um excelente e divertido ambiente de 
convívio ao longo de um passeio de moto pelo 
concelho de Coimbra e outros seis vizinhos – para 
gáudio dos 62 motociclistas, em 44 motos, vindos 
dos quatro cantos do país e até de fora, que se apre-
sentaram à partida na Cidade dos Estudantes para 
a 6º jornada do 25º Troféu de Moto-ralis Turísticos 
BMW/Dunlop da FMP.

Desta vez, sob a batuta dos homens e mulheres 
do Moto Clube de Coimbra, liderados pelo enge-
nhoso Zé Valença, a velha raposa dos Moto-Ralis, 
iniciou-se uma rota mirabolante, quase labiríntica, 
por localidades que já foram sedes de concelho há 
muito – estatutos comprovados pelos seus pelou-
rinhos – ou foram de grande importância devido 
à presença de antigos mosteiros, de nascentes de 
rios como o Anços, de locais de moagem, refúgios 
termais ou episódios históricos onde as invasões 
napoleónicas levam parte de leão. O gigantesco 
roadbook, num formato pouco usual para eventos 
turísticos, fez-nos mudar de direção centenas de 

vezes pelos concelhos de Coimbra, Miranda do 
Corvo, Penela, Soure, Pombal, Montemor-o-Velho 
e Condeixa-a-Nova.

 O Zé Valença adora dar a conhecer a sua região 
e, assim, os mototuristas foram apreciando desco-
nhecidos pontos de interesse, fora dos habituais 
círculos turísticos, num entra e sai de concelho em 
concelho tal que, a dada altura, já ninguém sabia 
onde estava. Com fartura de brincadeiras e jogos, 
este evento premiou os mais ágeis, habilidosos, 
concentrados e… sortudos, num carrossel de ma-
luqueiras que muito alegraram os participantes e 
foram mantendo a caravana muito bem-disposta.

REVIRAVOLTAS NA SERRA DE SICÓ
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Texto e fotos: Comissão Mototurismo FMP

 Como pontos altos de sábado, a ronda a pé 
pelo castelo de planície e bonito centro histórico 
de Soure, as visitas ao baloiço de Degracias e 
Miradouro da Senhora da Estrela, passagem por 
várias termas do vale do Mondego e espreitadela 
à Igreja do Diabo em Samuel, templo que inspirou 
o moto clube local, importante no sucesso da 
almoçarada do passeio. Já agora, a freguesia tem 
duas curiosidades: o nome da sua Igreja Matriz 
e ainda o facto de a localidade que lhe dá nome 
ter zero habitantes.

Chegando ao final do dia, ainda tempo para 
a visita ao baloiço de Brunhós (pontos e constru-
ções turísticas muito em voga nos nossos dias) 
e à Reserva Natural do Paul de Arzila, antes do 
retemperador jantar dançante no Hotel D. Luís.

 Na manhã de Domingo, o passeio prosse-
guiu por excelente percurso serrano com troços 
deliciosos na Serra de Sicó até à Nossa Senhora 
do Círculo, entre muros brancos calcários e uma 
vegetação riquíssima. Mas que o tempo cinzento 
e sombrio arruinou a fotogenia… Que pena. Uma 
rota a repetir.

Antes ainda se passou pelo Miradouro do Vale 
do Inferno, em Coimbra, pela igreja manuelina 
de Ega e às nascentes de Arrifana e Alcabideque, 
terminando o passeio a calcorrear as ruínas da 
imponente cidade romana de Conímbriga.

 Após o almoço de chanfana no Polidesportivo 
da Amoreira, simples na apresentação, mas gi-
gante na hospitalidade, foi tempo de anunciar 
as classificações, revelando-se o João e Carla 
Krull do Moto Clube de Albufeira os mais atentos, 
secundados pelos estreantes Carlos Castanheira 
e a Marisa Martins do Góis Moto Clube e ainda 
a já habitué Susana Cardigos, dos Motards do 
Ocidente. Mas a verdade é que num moto-rali 
turístico todos ganham, e muito!

Curiosamente, com o 6º lugar, o brincalhão, 
mas competitivo Vítor Olivença, do MC Albufeira, 
garantiu virtualmente o tetra, quando ainda fal-
tava a última passeata do troféu, organizada pelos 
Conquistadores de Guimarães já em novembro! 
Parabéns, Olivença, pelo 4º Troféu consecutivo!

Nota final para a recordação a João Penão, 
organizador de muitos moto-ralis turísticos dos 
Motards do Ocidente, levado pela doença dias 
antes do evento.
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Internacionais
Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
17ª prova – G.P.  Tailândia – Chang, Buriram

1º  Miguel Oliveira (KTM)

18ª prova – G.P.  Austrália – Phillip Island
12º  Miguel Oliveira (KTM)

19ª prova – G.P.  Malásia - Sepang
13º  Miguel Oliveira (KTM)

Camp. do Mundo de Superbike – SSP300
8ª prova - Portimão

26º/17º  Dinis Borges (Kawasaki)
22º/-  Tomás Alonso (Kawasaki)

Mundial de Enduro – Alemanha
7ª prova – Alemanha – Zschopau

4º/4º  (Senhoras) Rita Vieira (Yamaha)
2º/2º  (Open 4T) Gonçalo Reis (GasGas)

MX das Nações Europeias
Espanha – Talavera de la Reina

8º  Portugal (S. Lobo, M. Espinho, 
 T. Santos, G. Cardoso)

Nacionais
Camp. Nacional de Enduro Sprint - Motoni
2ª prova – Vilar de Mouros

ELITE
1º  Diogo Ventura (Beta)
2º  Gonçalo Sobrosa (Beta)
3º  Renato Silva (Beta)
4º  Tomás Clemente (GasGas)
5º  Fernando Sousa Jr. (KTM)
6º  Gustavo Gaudêncio (Honda)

VERDES 1
1º  Eloy Rodriguez (KTM)
2º  Francisco Ferreira (Beta)
3º  Ricardo Mendes (Honda)

VERDES 2
1º  Filipe Oliveira (Sherco)
2º  Fábio Magalhães (Honda)
3º  Luís Gonçalves (Rieju)
4º  Marco Ferreira (KTM)
5º  Daniel Branco (KTM)
6º  João Rafael (GasGas)
7º  Marco Baltazar (GasGas)

VETERANOS
1º  Pedro Oliveira (GasGas)
2º  Miguel Fernandes (Honda)
3º  Bruno Freitas (GasGas)
4º  José Silva (Beta)
5º  Carlos Pedrosa (Fantic)
6º  Pedro Costa (RedMoto)
7º  Tony Carvalho (Beta)
8º  Celso Moreira (Husqvarna)
9º  Carlos Ferreira (GasGas)
10º  Marco Soares (Sherco)
11º  Arcélio Couto (Honda)
12º  Fernando Sousa (KTM)

SUPER VETERANOS
1º  Paulo Miranda (Yamaha)
2º  João Moreira (GasGas)
3º  Rafael Santos (KTM)
4º  Eduardo Correia (KTM)
5º  Diogo Graça (Husqvarna)

SENHORAS
1º  Rita Vieira (Yamaha)
2º  Mariana Afonso (Sherco)

PROMOÇÃO
1º  João Coutinho (Fantic)
2º  Gonçalo Duarte (GasGas)
3º  José Ferreira (Yamaha)
4º  Telmo Martins (Husqvarna)
5º  Paulo Ballas (Yamaha)
6º  João Cardão (KTM)
7º  Nuno Soares (KTM)
8º  Duarte Ferreira (GasGas)

9º  Lucas Cepa (Fantic)
10º  Fred Bernardo (Beta)
11º  Alexandre Lemos (GasGas)
12º  Fernando Pereira (Sherco)
13º  Lucas Espinha (Beta)
14º  José Araújo (GasGas)
15º  Miguel Ferreira (Fantic)

Campeonato Nacional de Trial
5ª prova – Paços de Ferreira

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

TR2
1º  João Silva (Jgas)
2º  Rogério Castro (Vertigo)
3º  Mariana Afonso (Montesa)
4º  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  Henrique Ferreira (Oset)
4º  Francisco Schreck (TRRS)
5º  Teresa Schreck (Beta)
6º  Gonçalo Santos (Oset)

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

Campeonato Nacional de Todo-o-terreno
7ª prova – Baja de Portalegre

MOTOS
1º  António Maio (Yamaha) TT2
2º  Martim Ventura (Yamaha) TT2/Jun

RESULTADOS DESPORTIVOS
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3º  Gustavo Gaudêncio (Honda) TT2
4º  Miguel Castro (KTM) TT2
5º  Daniel Jordão (Husqvarna) TT2
6º  João Duarte (Fantic) TT1/Jun
7º  Diogo Ventura (Beta) TT2
8º  Fernando Ferreira (Fantic) TT1
9º  João Rato (Yamaha) TT1
10º  Paulo Santos (Honda) TT3/Vet
11º  Salvador Amaral (Honda) TT1
12º  Mário Patrão (KTM) TT2/Vet
13º  Tomás Dias (GasGas) TT2/Jun
14º  David Megre (KTM) TT2
15º  Tomás Clemente (GasGas) TT1

QUADS
1º  João Vale (Yamaha)
2º  Luís Fernandes (Yamaha)
3º  Filipe Silva (Suzuki)
4º  Fernando Cardoso (Yamaha)
5º  Rafael Carvalho (Yamaha)
6º  Paulo Fernandes (Yamaha)
7º  Fábio Ferreira (ATV Racing)
8º  Ricardo Caetano (Yamaha)
9º  Joni Fonseca (Yamaha)
10º  Daniel Santos (Yamaha)
11º  Marco Pedroso (Yamaha) Vet
12º  José Anselmo (Yamaha)
13º  João Santos (Yamaha)
14º  Rui Costa (KTM) Vet
15º  Fábio Pimenta (Suzuki)

SSV
1º  G. Guerreiro/F. Mendes (Can-Am) TT1/Jun
2º  J. Monteiro/N. Morais (Can-Am) TT1
3º  L. Cidade/P. Mendonça (Can-Am) TT1
4º  M. Pereira/E. Adão (Can-Am) TT1/Vet
5º  R. Sousa/J. Brandão (Can-Am) TT1
6º  André Carita (Can-Am) TT1
7º  R. Rodrigues/R. Paulo (Can-Am) TT1
8º  Nelson Caxias (Can-Am) TT1
9º  R. Borrego/N. Abrantes (Can-Am) TT1
10º  P. Ferreira/C. Mendes (Can-Am) TT1
11º  N. Inocêncio/H. Martins (Can-Am) TT1
12º  R. Serpa/N. Guilherme (Can-Am) Stock/Vet
13º  Herlander Araújo (Can-Am) TT1
14º  Pedro S. Mendes (Can-Am) TT1
15º  G. Reis/F. Pinheiro (Can-Am) TT1

Campeonato Nacional de Velocidade
5ª prova – Estoril IV

SUPERBIKE
1º/1º  Romeu Leite (Yamaha)
2º/3º  Ricardo Lopes (Honda)
4º/2º  André Gonçalves (Yamaha)
3º/4º  Vítor Barros (Yamaha)
5º/5º  Mário Alves (BMW)
6º/6º  Carlos Pereira (Suzuki)

SUPERSTOCK 600
1º/1º  Marco Diaz (Kawasaki)
2º/2º  Pedro Fragoso (Yamaha)
4º/3º  Gonçalo Ribeiro (Yamaha)
3º/4º  Vasco Esturrado (Kawasaki)
5º/6º  Hélder Bessa (Yamaha)
-/5º  Tomás Silva (Yamaha)

SUPERSPORT 300
1º/2º  Tomás Alonso (Kawasaki)
3º/1º  Rodrigo Valente (Kawasaki)
2º/3º  Dinis Borges (Kawasaki)
4º/6º  Isaac Rosa (Kawasaki)

5º/8º  Gonçalo Capote (Yamaha)
6º/7º  Vasco Camoesas (Kawasaki)
7º/9º  Gustavo Pinheiro (Kawasaki)
-/4º  Rafael Damásio (Kawasaki)
8º/11º Rafaela Peixoto (Kawasaki)
-/5º  Martim Jesus (Kawasaki)
-/10º  Bernardo Oliveira (Kawasaki)
-/12º  Bruno Salreta (Yamaha)

PRÉMOTO3
1º/1º  Martim Marco (Yamaha)

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

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

OPEN R
2º/1º  Augusto Machado (Suzuki)
1º/3º  Bernardo Villar (Honda)
-/2º  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
3º/2º  P. Vicente
2º/4º  A. Vilardebó
4º/3º  M. Sousa
5º/5º  L. Franco

TROFÉU ZCUP
1º/1º  R. Pires

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

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1 
5º/1º  Miguel Romão (Yamaha)
1º/9º  Ricardo Rodrigues (Yamaha)
4º/2º  Henrique Gouveia (Yamaha)
2º/3º  Bernardo Aguiar (Yamaha)
3º/6º  Sérgio Fajardo (Suzuki)
7º/5º  Tomás Pio (Yamaha)
6º/7º  Raul Felgueiras (Yamaha)
8º/6º  Manuel Silva (Suzuki)
-/4º  Jaime Gonzalez (Yamaha)
-/8º  Alexandre Melo (Yamaha)
-/11º  Gonçalo Fernandes (Honda)

CLASSE 2 
2º/1º  Filipe Brites (Yamaha)
1º/2º  João Rego (Yamaha)
4/3º  Hugo Lopes (BMW)
3º/5º  Rui Palma (BMW)
5º/4º  Fernando Henriques (Yamaha)
6º/7º  José Gafenho (Yamaha)
8º/6º  Nelson Cruz (Yamaha)
7º/8º  Victor Neira (Kawasaki)
9º/9º  Mário Simão (Yamaha)

Ou
tub

ro



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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