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Prefácio 2007
Como já vem sendo hábito, o Notícias de Viana volta acompanhar de perto todas as emoções do Rali de
Portugal. Este ano publicamos a 14ª edição de um suplemento alusivo ao regresso da prova ao Mundial de
Ralis.
Voltamos ao modelo do
suplemento de 2001, mas
com um novo conceito, onde
se destaca desde logo, o
editorial assinado pelo jorna-

EDITORIAL

Paulo Homem
www.ralis.online.pt

lista Paulo Homem – recentemente premiado pela Fpak,
em virtude do seu profissionalismo e desempenho na
direcção do melhor site do
nacional de ralis –
www.ralis.online.pt e da entrevista exclusiva ao secretário geral de edição 2007 do
Vodafone Rali de Portugal –
João Passos.
O Notícias de Viana,
tenta desta forma manter viva
a “chama”, desta vibrante

modalidade junto de todos
os amantes.
Em relação aos pilotos
do Alto Minho, o destaque
maior vai para dupla destaque Miguel Silva/Carlos Carvalhos, ao volante do “Ford
Fiesta St” da Auto Rabal Viana Competições, inseridos
no Troféu Internacional Ford
Fiesta (Classe N3) onde vão
competir com pilotos de outras nacionalidades.
Outros vianenses pre-

sentes, Pedro Fins e Alexandre Pires, ambos ao volante
de uma viatura da marca francesa Citroen - CHALLENGE
CITRÖEN C2 / Total.
Finalmente uma palavra
de reconhecimento para todos aqueles que se associaram a este suplemento. Mais
uma vez, também o nosso
apreço e agradecimento a
todos os anunciantes.

Miguel Silva

Rali de Portugal
Após seis anos de ausência o Mundial de Ralis
está de regresso ao Portugal. Foram seis anos em que
tudo mudou, desde a localização dos troços, ao conceito dos próprios ralis bem
como os seus principais protagonistas.
O Mundial de Ralis
profissionalizou-se, padronizou as provas mas infelizmente perdeu interesse desportivo, mantendo-se contudo a espectacularidade inerente aos próprios ralis.
Tempos houve em que
o Rali de Portugal tinha mais
de 40 troços e quatro dias de

prova, percorrendo nessa
época (década de 80) cerca
de dois terços do país.
Actualmente o rali está
muito concentrado (apenas
em parte do Algarve), pois
cada dia tem no máximo três
troços percorridos por duas
vezes, vai haver duas superespeciais dentro do Estádio
Algarve e vai ainda existir
todo um conjunto de eventos, paralelos ao próprio rali,
que permitem animar as pessoas que não pensam acompanhar o rali nos troços.
Estas provas do Mundial de Ralis são também medidas pelo impacto que ge-

ram nas regiões onde se disputam. O Estado português
investiu cerca de um milhão
de Euros na prova, tendo a
Universidade do Algarve avaliado que o impacto económico do Rali de Portugal na
região do Algarve é de 27
milhões de Euros.
Desportivamente falando, vão estar presentes no
Rali de Portugal os melhores
pilotos do Mundo, com destaque para Sebastien Loeb,
actual tri-campeão Mundial,
Marcus Gronholm e Petter
Solberg (ambos campeões
do Mundo).
Serão estes três os pilo-

tos que deverão discutir a
vitória à geral, embora Daniel Sordo, e Mikko Hirvonen
possam ser considerados
“outsider´s” na luta pelos primeiros lugares.
Ao todo vão estar presentes 21 carros WRC, que
são os melhores carros de
ralis do momento, o que só
por si é uma garantia de espectáculo. Um deles, um Mitsubishi Lancer WRC, será
conduzido por Armindo Araújo, que é o actual tetra Campeão Nacional, que assim
tem uma oportunidade de
ouro, para se estrear ao mais
alto nível.
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BREVE HISTORIA DO MELHOR
RALI DO MUNDO
Desde os seus primórdios, em 1900, o Automóvel
Club de Portugal (ACP) é o
mais importante clube nacional de desporto motorizado que organiza corridas de
automóveis e Rallys em Portugal.
Foi em 1967 que o maior clube português, o Automóvel Club de Portugal
(ACP) e após um elevado
número de eventos nacionais, decidiu organizar um

evento internacional, apoiando o interesse da TAP, a
transportadora aérea nacional.
No seguimento do sucesso alcançado, o TAP
Rally de Portugal foi admitido no Campeonato Mundial
de Rallys em 1973, o primeiro ano desta competição.
Desde essa data e entre várias designações ao
longo dos anos, o Rali de
Portugal esteve entre os

melhores eventos do mundo, conquistando por cinco
vezes o título de “Melhor
Rally do Mundo” e, em 2000,
um outro prémio importante:
“Melhor Rally do Ano”.
Depois disso, infelizmente, a FIA decidiu retirar
o Rali de Portugal do Mundial.
Em 2004 a nova Direcção do ACP, com Carlos Barbosa como Presidente, investiu durante 2 anos no re-

gresso do rally de Portugal
ao mundial de ralis, tendo a
FIA reconhecido a qualidade
da organização, colocando
de novo o Rally de Portugal
no Campeonato Mundial de
Rallys.
E assim a melhor prova
do mundo regressa, agora
com a designação de Vodafone Rally de Portugal 2007,
tendo por cenário as ímpares paisagens da região sul
do país.

Horários da Prova
1ª ETAPA/1ª SECÇÃO
(5ª Feira, 29 de Março de 2007)
Estádio Algarve / Estádio Algarve
Partida Kms 17h50m
1ª Pec Super-Especial
Chegada 18h10m

2,03 18h00m

1ª ETAPA/1ª SECÇÃO
(6ª Feira, 30 de Março de 2007)
Estádio Algarve / Estádio Algarve
Partida Kms 09h30m
2ª Pec Tavira 1 19,92
10h27m
3ª Pec Serra de Tavira 1 24,38
11h27m
4ª Pec S. Brás de Alportel 1
16,08
12h15m
Assistência 13h27m
1ª ETAPA/2ª SECÇÃO
(6ª Feira, 30 de Março de 2007)
Estádio Algarve / Estádio Algarve
5ª Pec Tavira 2 19,92
14h44m
6ª Pec Serra de Tavira 2 24,38
15h44m
7ª Pec S. Brás de Alportel 2
16,16
16h32m
Assistência 17h30m
2ª ETAPA/3ª SECÇÃO
(Sábado, 31 de Março de 2007)
Estádio Algarve / Estádio Algarve

Assistência

Kms 08h30m

8ª Pec Silves / Ourique 1 30,69
09h48m
9ª Pec Ourique 1
24,88
10h37m
10ª Pec Almodovar 1 20,89
11h32m
Assistência 13h12m
2ª ETAPA/4ª SECÇÃO
(Sábado, 31 de Março de 2007)
Estádio Algarve / Estádio Algarve
11ª Pec Silves / Ourique 2 30,69
14h50m
12ª Pec Ourique 2
24,88
15h39m
13ª Pec Almodovar 2 20,89
16h34m
Assistência 18h00m
3ª ETAPA/5ª SECÇÃO
(Domingo, 1 de Abril de 2007)
Estádio Algarve / Estádio Algarve
Assistência Kms 06h45m
14ª Pec Loulé / Almodovar 1
17,60
07h52m
15ª Pec Loulé 1 22,08
08h24m
Assistência Kms 09h54m
16ª Pec Loulé / Almodovar 2
17,60
11h21m
17ª Pec Loulé 2 22,08
11h53m
Assistência 13h57m
18ª Pec Super-Especial
2,03 13h45m
Chegada Estádio Algarve (13h55m)

Shakedown:
5ª feira, 29 de Março
08h00 – 10h30: Shakedown para os pilotos prioritários
FIA.
10h45m – 13h30: Shakedown para os restantes pilotos
Local:
Vale de Judeu - Loulé
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PALMARÉS
DA PROVA
1967 - Carpinteiro Albino
1968 - Tony Fall
1969 - F. Romãozinho
1970 - S. Lampinen
1971 - J. P. Nicolas
1972 - Achim Warmbold
1973 - J-L Therier
1974 - Rafaelle Pinto
1975 - Markku Allen
1976 - Sandro Munari
1977 - Markku Allen
1978 - Markku Allen
1979 - Hannu Mikkola
1980 - Walter Rohrl
1981 - Markku Allen
1982 - Michèle Mouton
1983 - Hannu Mikkola
1984 - Hannu Mikkola
1985 - T. Salonen
1986 - J. Moutinho
1987 - Markku Allen
1988 - Massimo Biasion
1989 - Massimo Biasion
1990 - Massimo Biasion
1991 - Carlos Sainz
1992 - Juha Kankkunen
1993 - F. Delecour
1995 - Carlos Sainz
1996 - Rui Madeira
1997 - Tommi Makinen
1998 - Colin McRae
1999 - Colin McRae
2000 - Richard Burns
2001 – Tommi Makinen
2002 – Dedier Auriol
2003 – Armindo Araújo
2004 – Armindo Araújo
2005 – Daniel Carlsson
2006 – Armindo Araújo
VITÓRIAS POR MARCAS:
BMW (1972)
Citroën – 3 (1969/03/04)
Mitsubishi – 3 (1997/01/06)
Peugeot - 2 (1985/2000)
Subaru - 3 (1995/98/05)
Ford - 3 (1979/93/99)
Toyota - 4 (1991/94/96/02)
Audi - 3 (1982/83/84)
Renault - 4
(1967/71/73/86)
Fiat - 6
(1974/75/77/78/80/81
Lancia - 8
(1968,/70/76/87/88/89
/90/92)
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Entrevista

Portugal precisa de pilotos de “primeira
água” para afirmar internacionalmente o rali
João Manuel do Rosário Passos é membro da organização do Vodafone Rali de Portugal 2007, fruto de um vasto currículo que o levou a
ocupar vários cargos, entre os quais se destaca o de Secretário Geral.
Este Consultor de profissão, de 47 anos, casado e pai de uma filha
tem como principal passatempo fazer viagens e como projecto maior
fazer do Rali de Portugal o melhor do mundo.
Notícias de Viana –
Como e quando nasceu
paixão pelos ralis?
… Passos – Quando
em criança via os treinos
do então “Rally Tap”
N.V. – A muitos
anos que mantêm fortes ligações a diversas
equipas que disputam
o mundial de ralis.
Constantemente é
requisitado por essas
equipas, de onde vem
esse reconhecimento
internacional?
… Passos – Por ter
colaborado várias vezes
no estrangeiro com a
maioria das equipas.
N.V. – Porquê esta
incerteza constante em
relação a integração do
Rali de Portugal no
Mundial de Ralis?
… Passos – Neste
momento o figurino do
mundial de rallies está a
sofrer alterações profundas. Não é só a sobre a
posição de Portugal que
pairam incertezas.

ção do Rali de Portugal, mudou-se definitivamente para o Algarve. Classificativas de
Fafe, Arganil, Montaria,
que levaram esta prova
a ser considerada a
melhor do mundo, vão
ficar esquecidas para
sempre?
… Passos – O
futuro a Deus pertence.
N.V. – Quais as
expectativas para este
regresso do Rali de
Portugal ao Campeonato Mundial de Ralis?
…Passos – Estamos todos empenhados
em realizar um grande
evento a todos os níveis.
N.V. – Qual a principal preocupação por
parte da organização
para esta prova e que
conselhos deixa aos
nossos leitores?
…Passos – Segurança, Segurança. Seguir
os conselhos da organização.

N.V. – Existindo a
hipótese de haver um
piloto português a
correr ao mais alto
nível nesta prova, qual
a sua importância em
termos de promoção da
prova, de jovens nacionais e até do próprio
pais? Principalmente
quando lá fora só conhecem Eusébio, Amália, Figo e Ronaldo…
…Passos – Será
novamente uma boa
oportunidade para tentarmos ter um piloto Português na alta roda do
Mundial de Ralis. Acho
que só pode trazer benefícios ao desporto automóvel em geral. Quanto
ao país, seria bom que
também começássemos
a ser referenciados como
capazes de ter bons
pilotos de rallies. Não
podemos nem devemos
viver só das pistas!
N.V. – Qual o Balanço que faz da temporada 2006 do Nacional e Ralis?
…Passos – Consi-

N.V. – A organiza-
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derando a famosa crise
em que vivemos e a
grande apatia das marcas em geral pelo desporto automóvel, o resultado até é positivo em
termos de afluência.
N.V. – Acha que se
esta a fazer o suficiente – como por exemplo
a criação do Open de
Ralis – para desenvolvermos mais a modalidade, para atrairmos
mais público, mais
patrocinadores?
…Passos – São
processos muito morosos e complicados. Já é
um principio.

NESTE NATAL OFEREÇA
UMA ASSINATURA
N.V. – Qual a solu-

ção para tornarmos o
campeonato mais
competitivo?
…Passos – Gostava de ter a fórmula mágica para poder responder
à pergunta!...
N.V. – Acha que os
S2000 deverão ser
mais evoluídos? Estarão estes em desvantagem em relação as
outras viatura de grupo
N (Subaru/Mitsubishi)?
…Passos – Neste
momento parece-me
haver algum equilíbrio.
Ainda é muito cedo para
opinar mais em detalhe
sobre as possíveis vantagens dos Gr-N. Continua-me sim a preocupar
a escalada de custos
dos WRC.
N.V. – Pessoalmente, acha que temos
jovens promessas?
…Passos – Algumas.
N.V. – Situações
polémicas, como a que
aconteceu recentemente no Rali Torrié – onde
equipas, apesar de

experientes, limitaramse a seguir indicações
orais e não aditamentos (documento escrito
e regulamentado), tem
que ser punidas? As
equipas alcançaram
com todo o mérito os
resultados finais, mas
existem regulamentos.
A punição deverá ser
aplicada a quem?
…Passos – Tem de
haver maior rigor por
parte da autoridade
desportiva Nacional em
relação às organizações.
Não se pode brincar com
os concorrentes, correndo o risco de começarem
a optar por outras modalidades.
N.V. – A nível local,
quando poderemos ter
uma estrutura, capaz
de organizar um prova
de ralis. O distrito de
Viana do Castelo tem
infra-estruturas e pisos
para realizar excelentes
ralis. O que nos falta?
Para quando uma super-especial nocturna
nas ruas de Viana? O
problema esta na mentalidade dos n/autarcas?

…Passos – Começa
pelo total desinteresse
do poder político em
relação ao fenómeno do
desporto automóvel. A
seguir há o problema
económico… As condições estão cá todas há
largas dezenas de anos!
N.V. – Actualmente
só existem três pilotos
do Alto Minho a disputar o nacional de Ralis.
Também estão inscritos no Rali de Portugal
2007, são eles, Miguel
Silva (Ford Fiesta),
Pedro Fins (Citröen C2)
e Alexandre Pires
(Citröen 2). Qual a sua
opinião sobre estes
jovens pilotos?
…Passos – São três
maneiras diferentes de
estar e encarar o desporto automóvel. Qualquer
uma delas de louvar.
N.V. – Projectos
para 2007?
…Passos – Voltar a
ter o Rali de Portugal no
lugar do melhor Rali do
Mundo!
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O primeiro ano do Ford Fiesta ST em Portugal foi
uma aposta ganha. Um saldo bastante positivo, pois
adquirimos experiência e conhecimentos necessários, para em 2007, enfrentarmos uma época que se
antevê de muita competitividade e dificuldade
Dando seguimento às nossoas aspirações, na
prova inaugural do Campeonato Nacional de Ralis
2007 – Rally Tórrie, a equipa, apresentou-se na
máxima força, posicionando-se rapidamente no 1º
lugar da classe (N3) com larga vantagem e mantendo-a até ao final da prova para conquistar como
prémio final a melhor classificação de sempre à geral,
o 19ºlugar.
Entendemos portanto ser uma aposta ganha, a
que todos os anos fazemos nesta modalidade, para
todos os envolvidos nesta equipa, sejam elementos
da mesma, patrocinadores ou amigos.
O nosso objectivo principal e para o qual nos
empenharemos de forma responsável e profissional,
será terminar todas as provas, pois só assim poderemos promover todos os que apoiam esta equipa.
A próxima prova é o Vodafone Rali de Portugal,
que conta para o Campeonato do Mundo de Ralis, na
qual estamos oficialmente inscritos com o nº 98. Esta
prova é sem dúvida a mais emblemática que se
realiza em Portugal, em termos de desporto motorizado e à semelhança do passado, certamente que
movimentará milhões de pessoas.
Estamos empenhadíssimos na preparação do Fiesta ST e de toda a equipa, para que nada falhe e
possamos terminar este Rali do Campeonato do
mundo, que será uma prova duríssima e muito extensa.
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