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O Diogo Ribeiro é considerado o grande impulsionador do Freestyle 
Motocross em Portugal, sendo considerado o mais promissor e actual talento 
português da modalidade. 
Aos 33 anos, o seu compromisso e determinação são as características 
fundamentais que lhe permitiram alcançar a visibilidade e sucesso de que 
beneficia hoje. 

O gosto pelas rodas começou no Trial-Bike. Desde muito cedo, demonstrou 
um talento inato para a prática deste género de modalidades. 
Com o correr do anos … “rodando dos pneus de bicicleta para os pneus de 
motos”… passou do trial para o Freestyle Motocross. 
Foi uma evolução natural, sendo que, desde 2007, se dedicou por completo 
ao Freestyle.
Em 2012 começou a sua internacionalização, realizando o Campeonato de 
Espanha de Freestyle Motocross e diversas acções de duplo de cinema a 
nível mundial. 

BIOGRAFIA DIOGO



O grande passo foi dado em 2015 quando partiu para a Ásia e integrou o 
maior espectáculo do mundo “The House of Dancing Water”, sediado em 
Macau e realizado sob a direcção artistica de Franco Dragone, reconhecido 
pela direcção do Cirque Du Soleil.

Aí passou 3 anos, partilhando o palco com os melhores atletas da modalidade 
e realizando 1230 shows, para mais de 2 milhões de espectadores (entre as 
quais Celine Dion, Leonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger 
e David Beckham). 

Regressado a Portugal em 2018, retomou os espectáculos pela Europa, o 
que realizou durante praticamente um ano.
Em 2019 foi convidado para desenvolver um novo espectáculo “Elekron” e 
torna-se Stunt Coordinator para a Stufish Hong Kong, no maior espectáculo 
do mundo de veículos 100% Electricos, onde coordenou e realizou cerca de 
127 espectáculos.

Ainda em 2019 regressa à Europa, onde realiza vários espectáculos pela 
peninsula ibérica, e alia-se à BagJump, passando a ser o project coordinator 
da empresa líder do mercado mundial de absorbing technology para 
extreme sports.





HISTORIAL EVENTOS
Até 2007
- 15º Lugar Campeonato Mundial 
Bike Trial

- Bike Trial 5x Campeão Nacional

2007 até 2014
- 84 shows de Freestyle Motocross pela 
peninsula ibérica.

- 2º lugar Fmx Winter Jam

2014
- 20 eventos na Península Ibérica

- 5º lugar no Campeonato de Espanha 
de Freestyle Motocross

- 1º Freestyle Motocross International 
Show, Forum Altice Braga

 

2015 a 2018
- 1230 shows em Macau no “The House 
Of Dancing Water” by Franco Dragone.

- Hong-Kong Master “trial vs dance” by 
Dragone.

- 7  eventos em Espanha

- 1º Freestyle Motocross International 
Show, Campo Pequeno

- 2º Freestyle Motocross International 
Show, Forum Altice Braga

2019
- 127 espectaculos no “Elekron” by 
Stufish em Macau

- 8 eventos em Espanha.





O propósito é ir mais longe... 

Depois de quebrar fronteiras, o objectivo é regressar ao país de origem e trazer 
o know-how adquirido com os melhores criativos na área de espectáculos e 
riders da modalidade. 

O objectivo passa por dar continuidade ao forte e requisitado mercado 
espanhol onde tem uma parceria com o vencedor da edição do Red-Bull 
X-Fighters, Dany Torres.
 
Passa também pela participação e realização de grandes eventos como o 
“Freestyle Motocross International Show” de norte a sul do país.
Não descartando outros projectos pelo Mundo.

A inovação é constante e a adaptação necessária. Um dos objectivos é a 
aquisição de um dos insufláveis recepção da BagJump, empresa da qual é 
responsável por um departamento e tem parceria para futuros eventos.

PROJECTO  2021





No presente ano, com o objectivo de simplificar e evoluir a organização de 
show´s de Freestyle Motocross, apresenta uma novidade.
Uma infra-estrutura de transporte para a mota e rampa de salto, que dispõe 
também de uma recepção na parte traseira de um camião, viabilizando um 
espectáculo na sua totalidade. 

O camião permite colocar vários pontos de publicidade, estando estes 
categorizados por áreas e disponíveis para possíveis interessados. O camião 
irá participar em eventos fortes por toda a Península Ibérica e também 
alguns outros pontos da europa, tendo uma visibilidade enorme em todos os 
espéctaculos e mesmo na sua circulação. 

O Freestyle Motocross sendo recente em Portugal, tem como vantagem a 
inexistência de concorrência directa. Por ser uma modalidade de espectáculo, 
proporciona momentos de interação com o público, de formanão só 
presencial, mas também de forma digital através de redes sociais elevando 
o brand awareness.

VISIBILIDADE

Pontos de activação de marcas:
- Camião
- Kit gráfico personalizado
- Rampas
- Redes Sociais
- Insuflável
- Carrinha de apoio 
- Material de merchandising







IMPRENSA

Mercedes Class A - Anúncio televisivo Jornal Das 8 - TVI

SportTV - Entrevista Fuel TV - Comentador

MotoJornal SPOT Magazine



IMPRENSA

Freestyle Internacional Podium

Trial Rising Turbo - Anúncio TV 
de videojogo

Campeonato de Espanha - CEFMX Elekron - Espetáculo Macau

Entrevista Macau - The House 
Of Dancing Water

Sic Radical - Entrevista
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