
 

CAMPEONATO NACIONAL DE MOTONÁUTICA (PR 750, T 850 e 

F4) 

GRANDE PRÉMIO DA FIGUEIRA DA FOZ  

Rio Mondego – 18 e 19 de Junho 

 

As honras de abertura do Campeonato Nacional de Motonáutica são feitas nas águas do Rio 

Mondego, com a realização do Grande Prémio da Figueira da Foz, nos próximos dias 18 e 19 de 

Junho. 

Numa organização da Figueira Grande Turismo EM e da Federação Portuguesa de Motonáutica, 

com o apoio do Clube Náutico da Figueira da Foz, esta jornada marca o regresso desta 

competição ao Concelho, após um interregno de seis anos, e espera-se a participação de cerca de 

três dezenas de pilotos, nas classes: F4 (catamarans); PR 750 (semi-rígidos) e T 850 

(monocascos).  

Esta iniciativa confirma a prioridade da F.P.M. em recuperar competições, que no passado foram 

marcantes para a modalidade, e que representa um enorme estimulo, não só pelo retorno a uma 

Região com excelentes condições para a prática do desporto náutico motorizado, mas também por 

poder voltar a aliar-se ao Clube Náutico da Figueira da Foz, com fortes tradições na motonáutica, 

que remontam à década de 60, e cujas organizações sempre primaram pelo bom nível. 

Por todas estas razões, é justo destacar o apoio do Município, fundamental para a concretização 

deste evento. 

 

Nos F4, saliente-se a presença dos Internacionais, Pedro Fortuna, actual detentor dos Títulos de 

Campeão Nacional e Vice-Campeão do Mundo, e Luis Miguel Ribeiro, vencedor do Nacional de 

2006 a 2009.  

Aos dois experientes pilotos juntam-se as jovens promessas, Paulo Raposo, que na época 

transacta concluiu no terceiro lugar do pódio e deu mostras de poder estar entre os melhores, ao 

arrecadar também a vitória no G.P. de Resende, uma das jornadas do Campeonato do Mundo 

realizadas em Portugal, e que foi considerada uma das mais competitivas, e ainda, Diogo 



 

Gonzaga, que, durante três temporadas, foi Campeão Nacional dos PR 750, e que tem tido um 

bom desempenho na transição para os catamarans. Ainda a engrossar a lista de inscritos, Luis 

Vila Verde, Rui Pinhão, João Garcia e Andreia Matos, a única presença feminina nesta classe de 

competição. 

 

Já nos T 850, Tiago Évora que conquistou o ceptro a época passada, um ano depois de se ter 

iniciado na modalidade, irá certamente tentar manter a supremacia, não obstante a forte 

concorrência que terá que enfrentar: António Feu, Vice-Campeão Nacional, Sebastião Rodrigues 

que se sagrou Campeão do Mundo da Fórmula Futuro em 2010 e terminou na terceira posição do 

Campeonato em época de estreia nesta classe, Paulo Gago, Rui Oliveira, António Couto, André 

Silva e Luis Guerra, que se irá estrear nesta classe, vindo dos semi-rigidos.  

Saliente-se, ainda, a participação dos pilotos espanhóis Guillermo Fiol e Santiago Casas que, na 

temporada passada, participaram em vários Grandes Prémios, e contribuíram para o aumento da 

competitividade nos T 850.  

 

Quanto aos PR 750, destaque-se que a maioria dos participantes são oriundos da Fórmula Futuro, 

como são os casos de Inês Correia, Andreia Pereira, Miguel Moutinho, Diogo Câmara, João Nobre 

e André Correia, actual Campeão Nacional, que poderá na Figueira da Foz marcar a sua estreia 

nos T850. 

 

Do programa do Grande Prémio faz ainda parte uma Acção de Formação da Fórmula Futuro, 

agendada para sábado (dia 18), e destinada a jovens do Concelho, dos 8 aos 16 anos, 

nomeadamente, o Grupo de Escuteiros da Figueira da Foz, proporcionando-lhes um primeiro 

contacto com a motonáutica. 

Numa forte aposta da F.P.M, a Fórmula Futuro, tem como objectivo dinamizar a modalidade, 

privilegiando a Iniciação / Formação de jovens na modalidade, para que possam tornar-se em 

futuros pilotos das categorias de competição. 

As embarcações utilizadas são semi-rigidos, com 3,4 metros de comprimento e motor de 8 a 15 

cavalos. Para participar as regras básicas passam por saber nadar e ter gosto pelas actividades 



 

náuticas, sendo que nas classes 1, 2 e 3, os pilotos são sempre acompanhados por um monitor 

credenciado da F.P.M., enquanto estiverem em prova. 

 

Programa-Horário 

 

Sábado, 18 de Junho 2011 

 
09:00 / 10.00 Inscrições Fórmula Futuro 
 
10:30/13:00 Acção de Formação Fórmula Futuro 
 
14:00/16:00 Prova Fórmula Futuro 
 
18:00 / 19:00 Treinos Livres PR 750 / T 850 / F4 
 
 
Domingo, 19 de Junho 2011 

 

08:00/10:00 Inscrições e verificações técnicas 
10:30  Reunião de Pilotos 
 
11:00/11:30 Treinos Livres e Cronometrados PR 750 
11:45/12:30 Treinos Livres e Cronometrados T 850 
12:45/13:30 Treinos Livres e Cronometrados F4 
 
14:30  1ª Manga PR 750  
15:00         1ª Manga T 850                      
15:30   1ª Manga F4 
 
 
16:00  2ª Manga PR 750 
16:30                       2ª Manga T 850 

                                  17:00  2ª Manga F4 
 
18:00  Cerimónia de Entrega de Prémios 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Características 
F4 

Tipo: Catamaran 

Comprimento mínimo: 3,90 mts 

Peso (incluindo Piloto): 330 Kg 

Motor: 850 cc., com 70 Hp 

Velocidade: 170 Km/h 

 

T 850 

Tipo: Monocasco 

Comprimento mínimo: 4,25 mts 

Peso (incluindo Piloto): 330 Kg 

Motor: 850 cc., com 70 Hp 

Velocidade: 140 Km/h 

 

PR 750 

Tipo: Semi-Rigido 

Comprimento mínimo: 4,00 mts 

Peso (incluindo Piloto): 330 Kg 

Motor: 750 cc., com 60 Hp 

Velocidade: 130 Km/h 
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