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Jorge Viegas reeleito 
como Presidente da FIM

Manuel Marinheiro
Presidente  da FMP

Editorial
Na revista deste mês damos a 
conhecer os calendários para 2023 das 
principais competições internacionais 
de motociclismo – os calendários 
nacionais ficarão para a próxima edição 
-, e não podemos deixar de salientar a 
quantidade e qualidade das grandes 
provas de campeonatos do mundo e 
de outros eventos internacionais que 
passarão por Portugal no próximo ano.
O destaque vai, naturalmente, para 
o Grande Prémio de Portugal, com o 
Autódromo Internacional do Algarve 
a ter, desta vez, as honras de acolher a 
ronda de abertura do Campeonato do 
Mundo de Velocidade já em março. Mas 
há (muito) mais: Águeda volta a receber 
o MXGP no final de abril, Portimão tem 
novamente o Mundial de Superbike 
em outubro, Gouveia está de volta ao 
calendário do Campeonato do Mundo 
de Trial e, no Mundial de Enduro, 
Portugal recebe nada menos do que as 
duas últimas provas do campeonato, 
em fins de semana consecutivos, em 
Valpaços e em Santiago do Cacém 
/ Santo André. Tal como em anos 
anteriores, o Junior GP também faz duas 
visitas ao nosso país, passando pelo 
Estoril e Portimão, e assinala-se ainda 
um regresso e uma novidade absoluta: 
o Mundial de Sidecar Cross estará em 
Alqueidão – uma pista que já acolheu 
esta espetacular competição há algumas 
décadas – e a estreia da Taça do Mundo 
FIM de Corridas na Areia tem a última 
das suas três jornadas agendada para 
Monte Gordo. Finalmente, contamos 
ainda com a Baja do Oeste a integrar a 
Taça do Mundo FIM de Bajas.
Tudo isto não surge por acaso, resulta 
do trabalho dos nossos representantes 
na Federação Internacional de 
Motociclismo e da qualidade das 
organizações dos nossos clubes, pois 
Portugal já há muito que se revela, 
invariavelmente, uma aposta segura 
para as entidades oficiais e promotores 
internacionais. 

Eleito em 2018 depois de ter sido vice-
presidente entre 1996 e 2014, Jorge Viegas não 
deixou, no momento da reeleição realizada em 
Rimini, Itália, de enaltecer a sua equipa de trabalho. 
“Estou muito grato pelo apoio recebido. Estes 
primeiros quatro anos foram incríveis, e só foram 
possíveis graças à equipa que trabalha comigo.”

Jorge Viegas tem sido um autêntico 
‘revolucionário’ no seio da instituição e, com 
a sua visão de ex-piloto e também jornalista, 

tem quebrado muitas barreiras e ajudado ao 
crescimento do motociclismo a nível global. A 
caminho dos seus 120 anos de existência, a FIM tem 
em Jorge Viegas a sua ‘cara’ para mais quatro anos, 
que serão certamente de sucesso.

A Direção da Federação de Motociclismo de 
Portugal e todos os seus colaboradores deixam aqui 
os votos de sucesso e também de agradecimento 
por todo o trabalho feito pelo ex-presidente e 
fundador da FMP.
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Foi de forma arrebatadora que Jorge Viegas foi 
reconduzido no cargo de Presidente da FIM. Com 99% 
dos votos, Viegas viu ser reconhecido de forma unânime 
o excelente trabalho que tem feito aos comandos do 
organismo maior do motociclismo mundial.

NOTICIÁRIO
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Após uma bem animada temporada em vários kartódromos nacionais, 
foram dois os pilotos lusos que estiveram presentes na final mundial do 
FIM MiniGP, competição que pelo segundo ano se realizou em Valência e 
onde estiveram quase quatro dezenas de pilotos oriundos de 16 de nações.

O kartódromo do Circuito Ricardo Tormo foi o cenário para o evento 
e, durante dois dias, recebeu as equipas de diversas nações, compostas 
por dois elementos cada. A defender as cores nacionais estiveram em 
pista Pedro Matos e Tiago João, eles que foram os dois primeiros no 
campeonato português.

Com tratamento semelhante a uma prova de MotoGP em termos de 
cobertura mediática, Pedro Matos aproveitou da melhor forma a sua 
experiência – esteve também na final em 2021 – e fechou os treinos 
cronometrados em 6º lugar, sendo o estreante Tiago João o 26º colocado, 
prestações que valeram o apuramento direto para as finais a Pedro Matos e 
a possibilidade de o conseguir nas repescagens a Tiago João.

Com duas corridas e uma Super Final – que valia o dobro dos pontos 
–, Pedro Matos fechou todas as corridas entre os dez primeiros, tendo 
conseguido na primeira delas o 7º posto, melhorando para um fantástico 
4º lugar na segunda corrida e uma 6ª posição na Super Final, resultados 
que lhe valeram o 6º lugar na classificação global.

Com menos experiência a este nível, o brigantino Tiago João alinhou 
nas duas corridas de repescagem para assegurar o 10º e o 8º lugar em cada 
uma delas, posições que não garantiram o acesso às corridas principais. 

Nota para o segundo melhor tempo em corrida conseguido pelo jovem 
piloto no primeiro confronto, espelhando todo o seu potencial e evolução 
ao longo de uma competição totalmente distinta daquelas com que está 
mais familiarizado.

No final os dois jovens receberam ainda a visita de Fabio Quartararo, o 
Campeão do Mundo de MotoGP em título, que mais uma vez esteve presente 
e, junto de Jorge Viegas, Carmelo Ezpeleta e Manuel Marinheiro, se mostrou 
como um verdadeiro embaixador deste campeonato.

Sidecar Cross e Corridas na Areia

Final Mundial de MiniGP

NOTICIÁRIO

Um regresso e uma estreia, são alguns 
dos destaques entre as várias provas 
internacionais que Portugal acolhe em 2023: o 
espetáculo do Mundial de Sidecar Cross volta 
a Alqueidão - que visitou esta pista por quatro 
vezes, no final da década de ‘80 e início dos 
anos ‘90 - e Monte Gordo recebe uma das três 
rondas de uma nova competição, a Taça do 
Mundo FIM de Corridas na Areia (FIM Sand 
Races World Cup).

Assim, é nos dias 1 e 2 de abril de 2023 
o Campeonato do Mundo de Sidecar Cross 
regressa a Portugal para a realização da 
segunda etapa do calendário. Com 14 rondas 
agendadas, a passagem do Mundial de 
Sidecar Cross por Portugal será, com toda a 
certeza, um dos momentos da disciplina no 

próximo ano.
Outro evento a não perder será a nova 

Taça do Mundo de Corridas na Areia, que a 
FIM lançou em conjunto com as federações 
portuguesa, francesa e argentina. Esta estreia 
conta apenas com três rondas, iniciando-se 
de 3 a 5 de fevereiro com o célebre Enduro 
do Touquet e, de 24 a 26 do mesmo mês, 
com o Enduro del Verano na Argentina, uma 
das corridas mais populares da América do 
Sul, com mais de um milhar de participantes. 
Finalmente, em dezembro, com data exata 
ainda por definir, a competição terminará nos 
areais de Monte Gordo, no Algarve.

Esta competição estará aberta a motos de 
off-road de várias classes, quads, máquinas 
‘vintage’ e, no futuro, aos SSV.
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NOTICIÁRIO

Em verdadeiro dia de 
inverno, decorreu em Viana 
do Castelo, com organização 
do Moto Clube Foz do Lima, 
a 6ª prova pontuável para 
o Campeonato e Troféus 
Nacionais de Trial 2022. Com o 
maior número de participantes 
dos últimos anos (43 pilotos), 
fruto de afluência de 21 pilotos 
na classe Hobby, a prova 
desenrolou-se com sete classes 
em competição, num terreno 
misto de granito e terra super 
escorregadia, o que dificultou 
muito a progressão dos pilotos. 
A elevada pontuação em todas 
as classes (incluindo as classes 
Infantis e Iniciados) demonstra 

bem a dureza da prova que 
terminou já quase às escuras.

Paulo ‘Ballas’ foi o vencedor 
na classe principal, TR1 (onde 
esteve ausente Diogo Vieira), 
somando assim o seu primeiro 
triunfo nesta categoria, 
levando a melhor sobre a 
concorrência ao longo de oito 
zonas que desafiaram pilotos e 
mochileiros, onde a tração era 
quase nula e a chuva não deu 
tréguas. Rogério Castro venceu 
em TR2, Miguel Pereira em TR3, 
Afonso Araújo em TR4, Manuel 
Inês nos Iniciados e Madalena 
Cruz nos Infantis. (Resultados 
completos no final desta 
edição)

Para preparar o lançamento da época de 2023, 
vários foram os elementos da FIM Europa que se 
reuniram em Fiumicino, Itália, para elaborar os 
calendários europeus do próximo ano e também 
alinhar regulamentos e alterações nas diversas 
disciplinas do motociclismo de competição e não só.

Com a quase totalidade dos membros a marcar 
presença nos arredores da cidade de Roma e um 
intenso programa de trabalhos, o dia revelou-se 
bastante produtivo para todas as comissões.

“Terminámos estas reuniões de outono das 
Comissões Desportivas da FIM Europa com 
novidades e importantes decisões em relação a 
diversas modalidades, nomeadamente E-Bike, 
Motoball, Motocross, Snowcross, Road Racing, 
Supermoto, Track Racing e Vintage. Reuniões muito 
produtivas para decidir o presente e o futuro destas 
disciplinas e motivar os membros das comissões 
para que continuem a desenvolver o seu importante 
trabalho em prol deste desporto”, comentou 
Manuel Marinheiro, o primeiro Vice-Presidente da 
instituição. Em breve serão anunciadas as novidades 
em termos de regulamento e os calendários para os 
campeonatos europeus em 2023.

Paulo Ballas vence em Viana

FIM Europa reunida em Roma

A cumprir a sua penúltima ronda da época 2022, o Troféu Nacional 
de Hard Enduro esteve no cénico ambiente da Serra da Boneca, em 
Sebolido. Nos arredores de Penafiel e com passagens de rara beleza, a 
prova acolheu 71 pilotos divididos pelas seis categorias que integram a 
competição, pilotos que foram presenteados não apenas com o fantástico 
‘palco’, mas igualmente abraçados por um Sol radioso que aqueceu ainda 
mais a jornada.

O percurso mostrou-se de nível elevado de dificuldade e, mesmo 
sendo curto – apenas 19 quilómetros –, os mais rápidos apenas 
conseguiram cumprir duas voltas ao mesmo no tempo máximo permitido 
pelo regulamento.

Diogo Vieira venceu pela quarta vez esta temporada e relança a 
vitória no troféu para a última jornada. Neste momento Tiago Oliveira – 
vencedor da edição de estreia do TNHE - lidera a classe PRO com mais 10 
pontos que Vieira. Ni Esteves foi segundo e Oliveira terceiro classificados, 
respetivamente.

Entre os pilotos da Expert, o primeiro classificado foi Tiago Sousa, que 
terminou na frente de Emílio Sousa; Marco Ferreira venceu na frente de 
João Miguel entre os Juniores; Daniel Branco bateu Álvaro Mouta pela 
vitória na Open; José Ferreira foi o melhor Veterano, terminando a prova 
na frente de António Vieira.

Hard Enduro a Norte
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Em novembro terminou o Campeonato do Mundo de Velocidade 2022 e, dois dias depois, 
arrancou a época de 2023 com os primeiros testes oficiais. Para Miguel Oliveira, foi o fecho de 
um capítulo na sua carreira e o começo de uma nova etapa.

A temporada de 2022 foi a 12ª época 
de Miguel Oliveira no Campeonato 
do Mundo de Velocidade, ou a 11ª 
primeira completa, uma vez que no 

seu ano de estreia, 2011 em 125 cc, não competiu 
em todo o campeonato. Foi também a época 
que marcou o final da sua longa ligação à KTM, 
após quatro anos em MotoGP (dois na Tech3 e 
dois na equipa de fábrica), antecedidas de dois 
anos na formação oficial da marca em Moto2 – e, 
claro, não nos esqueçamos da fantástica época 
de 2015 em Moto3 com a KTM, em que ficou a 
somente seis pontos do título mundial.

Um período em que deu à marca austríaca 
nada menos do que 17 vitórias – 6 em Moto3, 
6 em Moto2 e 5 em MotoGP, as duas últimas já 
nesta temporada de 2022. De facto, a época finda 
não foi fácil para Miguel Oliveira, apesar de ter 
conseguido dois fantásticos triunfos, ambos à 
chuva, nas rondas da Indonésia e da Tailândia. No 
final, o 10º lugar do campeonato com 149 pontos, 

a somente 3 pontos do 9º lugar de Jorge Martín, 
não expressa o potencial que todos reconhecem 
ao piloto português, que parte agora para uma 
nova etapa da sua carreira com a RNF Aprilia.

No final do Grande Prémio da Comunidade 
Valenciana, o último da temporada, em jeito de 
balanço e em declarações à SportTV, o piloto 
português afirmou-se “orgulhoso do percurso 
que fiz com a KTM. Muitas vezes fiquei aquém 
daquilo que sei que sou capaz de fazer, tal como 
hoje, mas, saindo de 14º, não podia esperar muito 
mais. Qualquer vida desportiva é feita de altos 
e baixos, mas eu não deixei nenhuma gota de 
suor por gastar”. Miguel Oliveira admitiu ainda 
que, após ter chegado às boxes após a corrida, 
se viveu um momento emotivo, uma despedida 
“de vários anos de colaboração com a KTM, de 
muitas conquistas, muitas emoções partilhadas, 
boas e más, mas o desporto é feito disso mesmo”. 
Sobre o 10º lugar final na tabela do Mundial de 
MotoGP, o balanço foi de que “neste grupo de 

UMA NOVA ETAPA

MOTOGP
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Num ano difícil, os magníficos triunfos na Indonésia e na Tailândia foram os pontos mais 
altos da temporada de 2022 para Miguel Oliveira e para a KTM

Texto: Gab. Imprensa Miguel Oliveira / MP Fotos: Equipas

elite, com a nossa moto e com todos os altos e 
baixos que tive este ano, acho que o décimo lugar 
não é mau de todo. O balanço é positivo.” Miguel 
Oliveira salientou também que os responsáveis da 
KTM referiram que ele voltaria em breve às boxes 
da marca austríaca, que tinha a sensação de que 
queriam que ele voltasse rapidamente ao seio 
da KTM. Um pedido que, neste momento, não se 
justifica. “Para já, à meia-noite o meu foco muda, e 
estou muito entusiasmado com o que aí vem!”

E foi logo dois dias depois da última corrida 
do ano que a temporada de 2023 se iniciou 
em Valência, com os primeiros testes oficiais, 
tradicionalmente o momento em que os pilotos 
testam pela primeiras vez as novas motos ou se 

estreiam com outras marcas, como foi o caso de 
Miguel Oliveira, a subir pela primeira vez para 
a Aprilia RS-GP da sua nova equipa, a RNF, com 
quem estará em 2023 e 2024.

Foram realizadas duas sessões – FP1 e FP2 – 
pela manhã e após o almoço, sob temperaturas 
amenas e com piso seco. Miguel Oliveira fez P9 na 
sessão de testes matinais, rodando nos 1m30,936s, 
a apenas +0,611s do líder da sessão, Maverick 
Viñales, para assinalar de forma impressionante 
a sua estreia na Aprilia, terminando o dia como 
o quarto mais rápido, tendo registado a sua me-
lhor marca em 1m30,367s, a apenas +0,335s de 
Luca Marini, que estabeleceu o melhor tempo 
absoluto ao final do dia. Além de ter recolhido 
elogios de forma generalizada pelo seu impres-

sionante ritmo em pista e pela empatia inegável 
com a sua nova moto, o português foi o mais 
bem sucedido piloto do dia tendo em conta os 
demais pilotos estreantes em novas equipas, o 
que faz vislumbrar uma nova época promissora 
envergando novas cores.

Recorde-se que a nova época será a mais longa 
de sempre, com 21 corridas agendadas – cujo 
calendário podem consultar na íntegra noutro 
local desta revista -, a primeira das quais a acon-
tecer em Portugal, no Autódromo Internacional 
do Algarve, a 25 e 26 de março. Antes disso, nova 
ronda de testes oficiais terá lugar em Sepang, na 
Malásia, já no final de fevereiro.

Mal podemos esperar por ver o Miguel com 
as suas novas cores! Força #MO88!
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CALENDÁRIO INTERNACIONAL 2023
 Campeonato do Mundo de MotoGP
24/26 de março G.P. de Portugal A.I.A. – Portimão
31-3/2 de abril G.P. Argentina Termas de Rio Hondo
14/16 de abril G.P. Américas C.O.T.A. – Austin
28/30 de abril G.P. Espanha Jerez
12/14 de maio G.P. França Le Mans (*)
9/11 de junho G.P. Itália Mugello (*)
16/18 de junho G.P. Alemanha Sachsenring (*)
23/25 de junho G.P. Países Baixos Assen (*)
7/9 de julho G.P. Cazaquistão Sokol (**)
4/6 de agosto G.P. Grã-Bretanha Silverstone (*)
18/20 de agosto G.P. Áustria Red Bull Ring – Spielberg (*)
1/3 de setembro G.P. Catalunha Barcelona – Catalunha (*)
8/10 de setembro G.P. S. Marino Misano (*)
22/24 de setembro G.P. Índia Buddh (**)
29-9/1 de outubro G.P. Japão Twin Ring Motegi
13/15 de outubro G.P. Indonésia Mandalika
20/22 de outubro G.P. Austrália Phillip Island
27/29 de outubro G.P. Tailândia Chang – Buriram
10/12 de novembro G.P. Malásia Sepang
17/19 de novembro G.P. Qatar Losail
24/26 de novembro G.P. Com. Valenciana Ricardo Tormo – Valência
(*) em conjunto com o Campeonato do Mundo de MotoE – 2 corridas por evento
(**) sujeito a homologação

 Campeonato do Mundo de Superbike
24/26 de fevereiro Austrália Phillip Island
3/5 de março Indonésia Mandalika
21/23 de abril Países Baixos Assen
5/7 de maio Espanha Catalunha
2/4 de junho Itália Misano
30-6/2 de julho Reino Unido Donington Park
28/30 de julho Rep. Checa Most
8/10 de setembro França Magny-Cours
22/24 de setembro Espanha MotorLand Aragón
29-9/1 de outubro Portugal Portimão
13/15 de outubro Argentina San Juan Villicum
Mais uma prova por definir

 Campeonato do Mundo de Resistência
13/16 de abril 24 Horas de Le Mans França
16/18 de junho 24 Horas de Spa Bélgica
4/6 de agosto 8 Horas de Suzuka Japão
14/17 de setembro Bol d’Or França

 Campeonato do Mundo JuniorGP
7 de maio Portugal Estoril
21 de maio Espanha Valência
4 de junho Espanha Jerez
2 de julho Portugal Portimão
16 de julho Espanha Catalunha
8 de outubro Espanha Aragón
5 de novembro Espanha Valência

 Campeonato do Mundo MXGP
12 de março Argentina Villa La Angostura
26 de março por definir
10 de abril por definir
16 de abril Itália Pietramurata
30 de abril Portugal Águeda
7 de maio Espanha Intu Xanadu - Arroyomolinos

21 de maio França Villars sous Ecot
4 de junho Letónia Kegums
11 de junho Alemanha Teutschenthal
25 de junho Indonésia Sumbawa
2 de julho Indonésia Lombok
16 de julho Rep. Checa Loket
23 de julho Bélgica Lommel
6 de agosto Finlândia por definir
13 de agosto Suécia Uddevalla
20 de março Países Baixos Arnhem
3 de setembro Turquia Afyonkarahisar
17 de setembro Vietname Thanh Hoa
1 de outubro por definir
15 de outubro Grã-Bretanha Matterley Basin
9 de julho Mundial FIM MX  (Roménia, Bucareste)
 Júnior 125/85 cc
22 de outubro Motocross das Nações – Ernée (França) 

 Campeonato do Mundo de Supercross
1 de julho         Inglaterra         Birmingham
22 de julho       França  Lyon
30 de setembro            por definir  (sudeste asiático)
14 de outubro  Alemanha         Düsseldorf
28 de outubro  Canadá             Vancouver
24/25 de novembro      Austrália          Melbourne

 Campeonato do Mundo de Sidecar Motocross
26 de março Espanha Talavera de la Reina
2 de abril Portugal Alqueidão
7 de maio Rep. Checa Kramolin
14 de maio Países Baixos Heerde (*)
28 de maio França Brou
11 de junho Estónia Lange Motokeskus
18 de junho Polónia Gdansk (*)
25 de junho Bélgica Lommel
16 de julho Alemanha Strassbessenbach (*)
22 de julho Irlanda do Norte Red Brae
30 de julho Grã-Bretanha Cusses Gorse
20 de agosto Rep. Checa Kaplice
17 de setembro Alemanha Rudersberg
1 de outubro França Castelnau de Levis

 Campeonato do Mundo de Enduro
31-3/2 de abril Itália San Remo/A. di Taggia  
5/7 de maio Espanha Lalin
26/28 de maio Finlândia Heinola
1/3 de junho Suécia Skövde 
30-6/2 de julho Eslováquia Gelnica
29-9/1 de outubro Portugal Valpaços 
6/8 de outubro Portugal S. André/S. do Cacém
6/11 de novembro ISDE – San Juan (Argentina)

 Campeonato do Mundo de Super Enduro
10 de dezembro Polónia Cracóvia (*)
7 de janeiro Alemanha Riesa
4 de fevereiro Hungria Budapeste
2 de março Israel Jerusalém
18 de março Polónia Gliwice
(*) já realizado
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CALENDÁRIO INTERNACIONAL 2023

 Campeonato do Mundo de Hard Enduro
17/20 de maio Xross Sérvia
8/11 de junho Red Bull Erzberg Rodeo Áustria
7/9 de julho Red Bull Abestone Itália
25/29 de julho Red Bull Romaniacs Roménia
26/27 de agosto Red Bull Outliers Canadá
28/30 de setembro Roof of Africa Lesoto
3/4 de novembro Getzen Rodeo Alemanha

 Campeonato do Mundo de Rally-Raid
31-12/15 de janeiro Rali Dakar Arábia Saudita 
25-2/2 de março Abu Dhabi Desert Challenge E.A.U.
22/28 de abril Sonora Rally México
26-8/1 de setembro Desafio Ruta 40 Argentina
12/18 de outubro Rali de Marrocos Marrocos

 Taça do Mundo FIM Corridas na Areia
3/5 de fevereiro Enduropale du Touquet França
24/26 de fevereiro Enduro del Verano Argentina
Dezembro (a definir) Monte Gordo Beach Algarve Portugal

 Campeonato do Mundo de Trial
14/16 de abril Espanha Arteixo
21/23 de abril Portugal Gouveia
19/21 de maio Japão Motegi
9/11 de junho S. Marino Baldasserrona
16/18 de junho Andorra Sant Julià de Lòria
21/23 de julho Itália Sestriere
1/3 de setembro França Vertolaye
9/10 de setembro Trial das Nações – Auron (França)

 Campeonato do Mundo de X-Trial
5 de fevereiro Espanha Barcelona
11 de março Áustria Wiener Neustadt
18 de março por definir
25 de março Espanha Pamplona
7 de abril França Bordéus
7 de outubro Andorra Andorra-a-Velha
4 de novembro por definir
17 de novembro França Saint Denis

Campeonato do Mundo de Supermoto S1GP
30 de abril Itália Busca
21 de maio Itália Tramatza
11 de junho Alemanha St. Wendel
16 de julho Bulgária Pleven
17 de setembro Espanha Alcarràs
8 de outubro Bélgica Mettet
15 de outubro Supermoto das Nações – C. di Branduzzo (Itália)
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No fecho de mais um ano desportivo o Campeonato Nacional de Velocidade visitou pela 
segunda vez em 2022 o exigente e espetacular traçado do Autódromo Internacional do Algarve.

C om títulos ainda por decidir em al-
gumas categorias bem competitivas, 
a chuva do primeiro dia na última 
ronda do CNV 2022 ajudou ao tem-

pero de um fim de semana recheado de bons 
momentos e muita ação em pista.

Com o título de SBK já entregue – pelo segundo 
ano consecutivo – a Romeu Leite, as duas corridas 
reservadas às classes de Superbike e Superstock 
600 foram marcadas, não apenas pelas condições 
climatéricas totalmente distintas, mas igualmente 
pela vitória em termos de classificação conjunta 
de Marco Diaz no sábado, aos comandos de uma 
Superstock 600, face aos adversários com motos 
de 1000 cc de capacidade.

O piloto da Kawasaki ZX6R fechou a dezena e 
meia de passagens pelos 4592 metros de perímetro 
do circuito algarvio com pouco mais de dois se-
gundos e meio de vantagem face a Ricardo Lopes, 
o vencedor entre as Superbike, terminando Romeu 
Leite no degrau mais baixo do pódio.

Na segunda corrida, a fechar o programa deste 
CNV 2022, Ricardo Lopes lutou até ao final com 
Romeu Leite pela primeira posição, trocaram de 
posição por várias vezes mas, no final, foi mesmo 
Lopes a assinar a segunda vitória do fim de se-
mana no que foi também o regresso da Honda aos 

triunfos absolutos no CNV. Romeu Leite fechou 
a corrida pouco mais de um segundo na frente 
de Marco Diaz que, com a pista com melhores 
condições de aderência – a segunda corrida foi 
cerca de três minutos mais rápida que a primeira 
–, não conseguiu bater os homens das 1000. Já 
com o título de Superstock 600 assegurado, Pedro 
Fragoso foi o quarto, depois de ter lutado durante 
metade das quinze voltas com Vasco Esturrado, até 
ao momento em que o algarvio se atrasou de forma 
irremediável. Estes dois, em conjunto com Diaz, 
foram os três primeiros nas 600, sendo o degrau 
mais baixo do pódio na corrida de domingo em 
SBK ocupado por Victor Barros, ele que tinha sido 
o quarto no primeiro dia atrás de André Gonçalves, 
o vice-campeão na frente de Barros.

Por decidir estava igualmente o título nas 
Supersport 300 e, logo no sábado, Tomás Alonso 
fechou as contas ao assinar mais uma vitória no 
campeonato e assegurou o seu terceiro título 
na categoria. O piloto de Odivelas terminou as 
12 voltas da corrida atrás de Martim Marco, mais 
uma vez o único a alinhar aos comandos de uma 
Pré-Moto3, batendo por mais de dez segundos 
Dinis Borges, envolvido numa intensa luta com 
Rafael Damásio pela segunda posição na classe 

e que acabou favorável ao primeiro por apenas 
três décimas de segundo, ambos destacados de 
Isaac Rosa, o quinto no seu derradeiro fim de 
semana na classe.

A segunda corrida foi quase uma cópia da 
primeira, com Martim Marco a vencer destacado 
na frente de Tomás Alonso, também a preparar 
uma nova categoria para o próximo ano, com 
Dinis Borges a ser, desta feita, batido por Damásio 
depois de, mais uma vez, ambos terem lutado de 
forma intensa ao longo de toda a corrida. Martim 
Jesus foi o quinto sobre a linha de meta, no final 
de um campeonato em que Martim Marco venceu 
nas Pré-Moto3, Tomás Alonso nas SS 300 e Vasco 
Camoesas foi o ‘rookie’ do ano nas 300.

Nas mais ‘pequenas’ do campeonato, a vitória 
em ambas as corridas foi para Pedrinho Matos, o 
único aos comandos de uma Moto4, que terminou 
o primeiro confronto na frente de Alexandre Cabá e 
Lourenço Vicente, estes no mais numeroso pelotão 
das Moto5. A segunda corrida viu exatamente os 
mesmos três nos lugares de pódio no final das nove 
voltas e, na entrega de prémios no final da jornada, 
Pedrinho Matos e Lourenço Vicente ergueram o 
troféu e o orgulho dos títulos aqui conquistados.

No Algarve estiveram igualmente os pilotos da 
Taça Luís Carreira e, no final das dez voltas da corrida 

FINAL DE ÉPOCA A SUL

VELOCIDADE
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A última ronda do ano, no Autódromo Internacional do Algarve, consagrou os Campeões Nacionais e Vencedores de 
Troféus Nacionais que faltava ainda conhecer

Texto: Gab. Imprensa FMP Fotos: Hellofoto

de sábado, o vencedor na LC Open foi João Curva 
na frente de Carlos Pinheiro e Fernando Mercier. 
Na Open/R foi Augusto Machado o primeiro, ao 
bater Rodrigo Amaral e Bernardo Villar, enquanto 
André Capitão venceu nas LC SBK. Márcio Marques 
foi melhor que Alex Laranjeira nas LC SS/R. No 
igualmente presente Troféu das Naked Bike, o 
primeiro sobre a linha de meta nas ZCup foi Frédéric 
Bottoglieri, Sebastien Lager venceu nas Tuono e 
Duarte Amaral foi o mais veloz nas BMW S1000R.

No domingo, o vencedor nas LC Open foi Carlos 
Duarte na frente de Fernando Mercier, Rodrigo 
Amaral venceu e vingou a derrota do dia anterior 
face a Augusto Machado nas LC Open/R e André 
Capitão repetiu o primeiro lugar nas LC SBK, tal 
como Márcio Marques nas LC SS/R. Entre as Naked, 
foram novamente os mesmos vencedores na linha 
de meta, Frédéric Bottoglieri, Sebastien Lager e 

Duarte Amaral.
A Copa Dunlop Motoval realizou igualmente no 

Autódromo Internacional do Algarve a sua derra-
deira prova do ano, com Miguel Romão a vencer 
na classe 1 na frente de Bernardo Aguiar e Tiago 
Aguiar. Na classe 2, Hugo Lopes levou a melhor 
sobre João Rego e Rui Palma. No domingo, Miguel 
Romão voltou a vencer perante Bernardo Aguiar e 
Henrique Gouveia na classe 1 e João Rego cruzou 
a linha de meta na frente de Nelson Cruz e Rúben 
Macuá na classe 2. Nota ainda para a presença 
dos pilotos da BMW Cup SBK com vitória de Abián 
Romero em ambas as corridas.

O campeonato terminou com a habitual entrega 
de prémios realizada no circuito, consagrando os 
três primeiros de cada classe antes da habitual 
Gala dos Campeões do final do ano, que premeia 
apenas os Campeões Nacionais 2022.
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MOTO-RALIS

Em mais um ‘moto-rali das folhas caídas’ o Conquistadores Moto Clube de Guimarães 
fechou o 25º Troféu Nacional de Moto-Ralis Turísticos BMW/Dunlop e, desta vez, para uma 
enorme comitiva de 200 participantes em 125 motos!

F  oram 170 km muito metropolitanos 
que, entre a sua cidade berço e a ri-
val de Braga, deram a conhecer bem 
melhor a região fabril do Vale do Ave 

e pormenores rurais e bucólicos que vão sobrevi-
vendo numa zona fabril e industrializada. Mas o 
que ficou na retina foi a festa constante de inúme-
ras paragens para encher a pança, as surpresas e 
brincadeiras à boa moda de um moto-rali turístico!

As Bodas de Prata do mais turístico troféu da 
FMP tinham de encerrar com chave do mesmo 
metal precioso. Os Conquistadores de Guimarães 
sabem cativar e estão sempre a inventar. Desta 

vez, a tarde de sábado terminou com um ‘Baby 
Shower’ (está bem escrito?), pois uma das habituais 
meninas da desorganização está de esperanças…

E o fim de semana, brindado com Sol de ou-
tono, levou-nos a percorrer os quelhos de sete 
concelhos: Guimarães, Vizela, Felgueiras, Fafe, 
Póvoa de Lanhoso, Braga e Vila Verde, orienta-
dos por longo, preciso e informativo roadbook. 
Regra geral por caminhos desenfiados, rurais, 
pouco utilizados e mais interessantes. Também 
se atravessou terras importantes como Moreira 
de Cónegos, mas foi em Vizela que os autarcas 
locais nos honraram nos Paços do Concelho. Foi 

em Barrosas que vimos uma das mais espanto-
sas coleções de motos antigas de Portugal. Uma 
autêntica caverna de Ali Babá onde as 1000 (mil!) 
motos de José Pereira fazem abrir a boca a qual-
quer um. Não tirámos fotos respeitando o pedido 
do proprietário. Com muita pena nossa, pois não 
se consegue descrever em palavras o vastíssimo 
património exposto em salão bem iluminado, 
com motos, ciclomotores, bicicletas e sidecars 
que, em vida útil, foram utilizados para todos e 
mais qualquer um serviço, desde o militar ao dia 
a dia. Impressionante!

Foi nas margens do Ave que conhecemos o 

ENGORDAR, RIR E CONHECER 
COM OS CONQUISTADORES
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Texto: Comissão Mototurismo FMP Fotos: João Krull e Fábio Cordeiro

Parque de Lazer de Gondomar e foi pouco adiante 
que fizemos a festa aos futuros papás, rodeados 
dos automóveis de competição do piloto Renato 
Piairo, com que sobe os 5,2 km da Falperra em 
dois minutos e meio! Foi em Vila de Prado que 
três sexys ‘carrascas’ e um carrasco acorrentaram 
os participantes ao pelourinho, foi em Tibães 
que se coscuvilhou o mosteiro, foi na sede do 
MC Black Dog que se atiraram machadas, foi em 
Fafe que se subiu aos melhores miradouros e foi 
pelas terras de Póvoa de Lanhoso que se oxigenou 
nos melhores carvalhais. E foi um pouco por todo 
o lado que se engordou muito, muito mesmo!

Com quartel-general no frondoso parque do 
Bom Jesus, Braga ficou na retina deste evento, já 
que se andou um pouco por toda a cidade, desde 
o Estádio do Sporting de Braga à Sé. Que será 
ponto de partida para 2023.

Nesta passeata em que conhecemos os stands 
Motofundador e Normoto e ainda fomos sur-
preendidos com romanos, lavradeiras minhotas, 
cubanos e adeptos dos arsenalistas do Minho, 
Hélder Lima, Nuno Cunha e Catarina, José Augusto 
e Júlia, todos do clube da casa, foram as três 
equipas mais atentas e regulares do moto-rali.

E como este foi o derradeiro de 2022, a 
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Internacionais
Camp. do Mundo de Velocidade – MotoGP
20ª prova – G.P.  Com. Valenciana – Valência

5º  Miguel Oliveira (KTM)

Nacionais
Campeonato Nacional 
de Enduro Sprint - Motoni
3ª prova – Alcobaça

ELITE
1º  Paulo Alberto (Yamaha)
2º  Diogo Ventura (Beta)
3º  Renato Silva (Beta)
4º  Tomás Clemente (GasGas)
5º  Pedro Garcia (KTM)

VERDES 1
1º  Ruben Ferreira (GasGas)
2º  Francisco Ferreira (Beta)
3º  André Reis (KTM)
4º  Eloy Rodriguez (KTM)
5º  Marco Vicente (Beta)
6º  Tiago Rodrigues (Beta)
7º  Diogo Valença (Honda)
8º  Filipe Fragoso (Yamaha)
9º  Hugo Paulo (GasGas)
10º  Fábio Belo (Yamaha)
11º  José Casimiro (Kawasaki)

VERDES 2
1º  Filipe Oliveira (Sherco)
2º  Alexandre Silva (GasGas)
3º  Fábio Magalhães (Honda)
4º  João Rafael (GasGas)
5º  Daniel Gomes (KTM)
6º  João Afonso (Sherco)
7º  Bruno Gomes (KTM)
8º  Marco Baltazar (GasGas)
9º  Iuri Alves (Husqvarna)
10º  António Capitão (Beta)
11º  Emanuel Ribeiro (Beta)

VETERANOS
1º  Bruno Freitas (GasGas)
2º  Carlos Pedrosa (Fantic)
3º  Pedro Costa (RedMoto)
4º  Celso Moreira (Husqvarna)
5º  José Domingues (Husqvarna)
6º  Tony Carvalho (Beta)
7º  Mário Patrão (KTM)
8º  Nelson Reis (KTM)

SUPER VETERANOS
1º  Diogo Salema (Honda)
2º  João Moreira (GasGas)
3º  Paulo Miranda (Yamaha)
4º  Rafael Santos (KTM)
5º  Eduardo Correia (KTM)
6º  Diogo Graça (Husqvarna)

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

Federação de Motociclismo de Motociclismo 
entregou os prémios aos melhores do ano. 
Vítor Olivença, do MC Albufeira sagrou-se 
tetra vencedor do Troféu BMW/Dunlop, com 
109 pontos. Com 90 e do mesmo clube algar-
vio, ficou João e Carla Krull. E finalmente, em 
terceiro lugar, Iliana e Hélder Alexandre, de 
Fátima, com 75 pontos.

Com 70 presenças, o clube mais participa-
tivo voltou a ser o CMC Guimarães, seguido 
do MC Albufeira e Motards do Ocidente com 
35 e 32, respetivamente.

As equipas mais participativas deste 25º 
troféu foram os totalistas Paulo Anjos e Tiago 
Arsénio, ambos do Vespa Clube de Lisboa, 
desempatando pela quilometragem feita. E 
parabéns a todos os que fizeram de 2022 uma 
grande festa turística, cultural e divertida! 

MOTO-RALIS RESULTADOS DESP ORTIVOS
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PROMOÇÃO
1º  Gonçalo Duarte (GasGas)
2º  Artur Amorim (KTM)
3º  João Coutinho (Fantic)
4º  José Ferreira (Yamaha)
5º  Telmo Martins (Husqvarna)
6º  Nuno Soares (KTM)
7º  Gonçalo Gomes (Beta)
8º  João Cardão (KTM)
9º  Fred Bernardo (Beta)
10º  Ricardo Martins (n.d.)
11º  Alexandre Costa (GasGas)
12º  Luís Silva (KTM)
13º  Duarte Ferreira (GasGas)
14º  Lucas Cêpa (Fantic)
15º  Lucas Espinha (Beta)

4ª prova – Castelo Branco
ELITE
1º/1º  Diogo Ventura (Beta)
2º/2º  Renato Silva (Beta)
3º/3º  Tomás Clemente (GasGas)
5º/4º  José Borges (Honda)
4º/5º  Ricardo Wilson (TM)
6º/6º  Rui Fernandes (n.d.)

VERDES 1
2º/1º  Francisco Ferreira (Beta)
1º/2º  Eloy Rodriguez (KTM)
4º/3º  Filipe Fragoso (Yamaha)
3º/5º  Ricardo Mendes (Honda)
5º/4º  Afonso Figueiredo (n.d.)

VERDES 2
1º/1º  João Rafael (GasGas)
2º/2º  Filipe Oliveira (Sherco)
3º/3º  Alexandre Silva (GasGas)
4º/4º  Marco Baltazar (GasGas)
5º/5º  Carlos Moita (Sherco)

VETERANOS
1º/2º  Bruno Freitas (GasGas)
4º/1º  Carlos Pedrosa (Fantic)
2º/5º  Pedro Rafael (GasGas)
7º/3º  Pedro Costa (RedMoto)
5º/6º  Mário Patrão (KTM)
8º/4º  Miguel Saúde (GasGas)
3º/11º  Gonçalo Batista (n.d.)
6º/7º  Tony Carvalho (Beta)
9º/9º  Vítor Correia (n.d.)
11º/8º  Fernando Sousa (KTM)
10º/10º  Carlos Ferreira (Husqvarna)
12º/-  Luís Palma (n.d.)

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

SENHORAS
2º/1º  Vilde Maria (GasGas)
1º/3º  Rita Vieira (Yamaha)
3º/2º  Bruna Antunes (GasGas)
4º/4º  Mariana Afonso (Sherco)

PROMOÇÃO
1º/2º  João Coutinho (Fantic)
2º/3º  Gonçalo Duarte (GasGas)
4º/1º  Ruslan Yefremian (Husqvarna)
3º/8º  José Ferreira (Yamaha)
7º/4º  Telmo Martins (Husqvarna)

5º/7º  Nuno Soares (KTM)
8º/5º  Paulo Ballas (Yamaha)
11º/6º  Duarte Ferreira (GasGas)
10º/9º  Alexandre Costa (GasGas)
9º/10º  João Cardão (KTM)
6º/-  Lucas Cêpa (Fantic)
-/11º  João Salavessa (Husqvarna)
13º/14º  Ricardo Martins (n.d.)
-/12º  Luís Silva (KTM)
12º/-  Ruben Santos (n.d.)
14º/-  Lucas Espinha (Beta)

Campeonato Nacional de Trial
6ª prova – Viana do Castelo

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

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

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

TR4
1º  Afonso Araújo (GasGas)
2º  Francisco Magalhães (Beta)

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

INFANTIS
1º  Madalena Cruz (Oset)
2º  Miguel Santos (Oset)

Campeonato Nacional de Velocidade
6ª prova – Portimão II

SUPERBIKE
1º/1º  Ricardo Lopes (Honda)
2º/2º  Romeu Leite (Yamaha)
4º/3º  Vítor Barros (Yamaha)
3º/-  André Gonçalves (Yamaha)
-/4º  Carlos Pereira (Suzuki)

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

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

6º/-  Gustavo Pinheiro (Kawasaki)
9º/-  Bruno Salreta (Yamaha)

PRÉMOTO3
1º/1º  Martim Marco (Yamaha)

85GP/MOTO4
1º/1º  Pedro Matos (Mir)

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

TROFÉU SÉCULO XX – LUÍS CARREIRA
OPEN
2º/1º  Carlos Pinheiro (Yamaha)
3º/2º  Fernando Mercier (Yamaha)
1º/-  João Curva (Yamaha)

OPEN R
2º/1º  Rodrigo Amaral (Honda)
1º/2º  Augusto Machado (Suzuki)
3º/3º  Bernardo Villar (Honda)

SUPERBIKE
1º/1º  André Capitão (Suzuki)

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

TROFÉU NAKED BIKE
TNB1
1º/1º  S. Lager (Aprilia)
3º/2º  P. Bohdanov (Aprilia)
2º/4º  P. Vicente (Aprilia)
4º/3º  D. Amaral (BMW)
6º/5º  R. Almeida (BMW)
5º/6º  A. Vilardebó (Aprilia)
7º/9º  M. Perez (BMW)
-/7º  L. Franco
-/8º  M. Sousa

TNB2
1º/1º  F. Bottoglieri (Triumph/Kawasaki)
2º/3º  R. Berton (Triumph)
3º/4º  M. Leal (Kawasaki)
-/2º  R. Pires

COPA DUNLOP MOTOVAL
CLASSE 1 
1º/1º  Miguel Romão (Yamaha)
2º/2º  Bernardo Aguiar (Yamaha)
4º/3º  Henrique Gouveia (Yamaha)
3º/4º  Tiago Aguiar (Yamaha)
5º/6º  Sérgio Fajardo (Suzuki)
7º/5º  Ricardo Rodrigues (Yamaha)
6º/7º  Tomás Pio (Yamaha)
9º/8º  Raul Felgueiras (Yamaha)
10º/9º  Alexandre Melo (Yamaha)
11º/10º  Ivan Calle (Kawasaki)
8º/-  Manuel Silva (Suzuki)

CLASSE 2 
2º/1º  João Rego (Yamaha)
4º/2º  Nelson Cruz (Yamaha)
3º/5º  Rui Palma (BMW)
1º/-  Hugo Lopes (BMW)
5º/4º  Fernando Henriques (Yamaha)
6º/6º  José Gafenho (Yamaha)
7º/7º  Mário Simão (Yamaha)
-/3º  Ruben Macuá (Suzuki)



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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