Setembro 2012
nº 216

ORGÃO OFICIAL da FEDERAÇÃO de MOTOCICLISMO de PORTUGAL

Federação de Motociclismo de Portugal, Largo Vitorino Damásio, 3 C - Pavilhão 1 - 1200 - 872 Lisboa
Tel: 213936030/Fax: 213971457
www.fmportugal.pt fmp-geral@netcabo.pt

Editorial
Setembro é sempre mês de Selecções
Nacionais! Este ano voltamos a ter uma
intensa actividade com as equipas que correm
com as cores de Portugal.
No Motocross das Nações voltamos a apostar
na mesma equipa do ano passado e, embora
Rui Gonçalves venha de uma lesão que o
fez faltar ao Grande Prémio da Alemanha,
a verdade é que o nosso melhor piloto de
todos os tempos nesta modalidade quer
provar que este foi um ano de transição para
grandes sucessos em 2013. Por outro lado,
a confiança em Luís Correia e Paulo Alberto é
total, pelo que almejamos um lugar entre os
dez primeiros.

Nos I.S.D.E. (Mundial de Enduro por Selecções
Nacionais), já a decorrer enquanto escrevo
estas linhas, a federação optou por apenas
estar presente com a Selecção Junior, que
tem como objectivo o "top 5", preparando
estes quatro jovens pilotos para no futuro
próximo nos representarem na equipa
principal. Para já estão mesmo no quinto
lugar...
Seguir-se-á o Trial das Nações, onde Portugal
tem como objectivo "apenas" melhorar a
sua classificação do ano anterior, o que vem
acontecendo lenta e regularmente, nesta tão
difícil modalidade.
Este ano poderemos ver entre nós os

melhores pilotos do mundo de Supermoto,
pois daqui a pouco terá lugar no kartódromo
de Portimão o SuperMoto das Nações, onde
a nossa Selecção vai concerteza melhorar a
prestação de 2011.
Finalmente, no QuadCross Europeu das
Nações (esta é uma competição que
apenas se realiza ainda na Europa), Portugal
trouxe um oitavo lugar que soube a pouco,
mas a verdade é que foi uma competição
extremamente renhida, e decerto no próximo
ano iremos voltar aos lugares que desejamos,
pois na primeira edição desta prova fomos
vice-campeões.
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