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Editorial
Duzentos números consecutivos de uma revista mensal, distribuída gratuitamente e que vem servindo de elo de ligação entre a Federação e os
seus agentes (pilotos, clubes, marcas, patrocinadores), a Administração
Pública, federações congéneres e ainda os nossos amigos lá de fora.
Em suma, a MOTOPORTUGAL é o nosso "correio" com a família que dura
já há 200 meses!
Neste número, por sinal um pouco mais "gordo", temos logicamente que
pôr em destaque o MotoGP no Circuito do Estoril e o Mundial de Enduro
em Vale de Cambra, mas também o facto de, pela primeira vez na história,
termos um piloto português a liderar um Campeonato do Mundo! Hélder
Rodrigues venceu o Rali da Tunísia e é o comandante do Mundial de Todoo-Terreno. Será ele o primeiro Campeão do Mundo português?
Neste número 200 damos ainda um natural destaque a mais um "Top
Rider", Rui Gonçalves, a fazer um excelente Mundial de MX1; a descrição
da excelente prestação de Miguel Oliveira no seu terceiro Grande Prémio
e primeiro em Portugal, e, finalmente, a reportagem do Dia Nacional do
Motociclista em Coimbra.
O Motociclismo português vai subindo de nível, mostrando o seu valor, em
patamares inimagináveis há bem pouco tempo...e não vamos parar.
O Mundial de Motocross em Águeda está aí à porta... mas a verdade é
que no dia em que escrevo estas linhas o Vando Duarte foi a enterrar.
O Motociclismo é um desporto com riscos, mas o Vando não merecia.
Ninguém merece acabar assim a vida. Todos estamos solidários com a
família e os amigos do Vando, mas a dor deles é insuperável.
Prometo continuarmos a trabalhar para que não hajam mais acidentes
mortais. É esse o nosso dever.
Os meus sinceros pêsames à família enlutada.
Jorge Viegas
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