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Um ano em grande
São normalmente os grandes
pilotos que trazem o sal necessário às corridas de automóveis,
para que estas possam ser emotivas e competitivas.

dro Meireles com o Skoda Fabia
S2000 e do Campeão Nacional,
Ricardo Moura que irá tentar a
melhor performance possível com
o Lancer Evo IX.

No caso dos ralis a regra também se aplica, mas neste caso
com uma forte exceção, chamada Sebastien Loeb. Desde que o
Rali de Portugal foi para o Algarve
e que entrou no Campeonato do
Mundo, que nos habituamos a ver
Sebastien Loeb todos os anos na
nossa maior prova de estrada.

Mais uma vez o Algarve e o
Alentejo vão receber este imenso evento desportivo (assim como
Lisboa), mas o aperitivo será servido no Norte, em Fafe, com a segunda edição do Fafe Rally Sprint,
que qualquer verdadeiro adepto de
ralis não irá perder, com a esperança que em 2014 o Rali de Portugal regresse mesmo ao Norte e
Centro do país.

Contudo, a sua partida não deixa muitas saudades nos adeptos
portugueses, não só porque o francês nunca foi tão bem sucedido na
prova portuguesa (apesar de a ter
vencido mais do que uma vez)
como foi em muitos outros ralis,
mas também porque o piloto e/ou
a sua equipa nunca souberam (ou
não quiserem) mudar a imagem do
piloto.
Também por este facto, o 2013
será um ano em grande para o Rali
de Portugal, pois existem teoricamente mais candidatos à vitória final, mesmo se a supremacia já
evidenciada por outro Sebastien,
neste caso Ogier, tenha colocado
algumas certezas sobre a facilidade que o piloto da Volkswagen poderá conquistar o cetro de 2013.
No Rali de Portugal deste ano
não poderão existir mais dúvidas
sobre a real valia de Mikko
Hirvonen, sobre os progressos de
Jari Matti Latvalla ou mesmo sobre a evolução de Mads Ostberg,
que quer se queira quer não, ven-

ceu em 2012 e só por isso é candidato a vencer de novo este ano.
Também Daniel Sordo, agora integrado na Citroen, terá que mostrar
serviço, ele que foi uma dos pilotos em evidência em 2012 pelo
número de troços que ganhou ao
volante de um... Mini.
Gostava de acreditar que o Rali
de Portugal de 2013 vá
ser uma prova emocionante. Não faltam nem
pilotos nem carros à altura de um grande
espetáculo, que certamente será muito bom de
ver na estrada, até porque
para além das equipas
oficiais, existem muitos
outros atrativos, como
seja a estreia de Andreas
Mikkelsen ao volante de
um Volkswagen Polo
WRC ou a presença de
Juho Hanninen num Ford
Fiesta WRC.

Bons ralis, mas em segurança!
Paulo Homem

Do lado dos portugueses saúda-se o regresso
de Bruno Magalhães, ao
volante do Peugeot 207
S2000, a presença de Pe-
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1993/2013 - 20 anos – Uma paixão sem fim
Quando o som dos motores fazia eco na serra D’Arga, descendo até ao
vale do Lima, fugia de casa para ver os carros dos meus sonhos, a serem assistidos na EN305, após terem concluído a
classificativa de S. Lourenço da Montaria. Era impressionante a adrenalina da multidão junto do cruzamento da
ponte de Lanheses. Rodeavam as equipas de assistência, os carros de prova, todos queriam tocar nos ídolos,
nas viaturas. No fim dessas horas loucas, a tristeza invadia o meu espírito. Era o adeus, e, até ao próximo ano,
prometendo a mim mesmo que um dia ia fazer parte deste
maravilhoso desporto. Assim começou a minha paixão.
Os anos passaram e comecei a fazer o que fazem milhares de
portugueses, percorrendo Kms e mais Kms, por este Portugal fora a
acompanhar os ralis. Até que, em 1993, na véspera de mais um Rali de
Portugal Vinho do Porto, e, com o objetivo de dar o meu contributo a esta
modalidade, apresentei um projeto ao semanário Noticias de Viana e, em
conjunto, criamos o Suplemento Especial Rali de Portugal. Vinte anos passaram, sempre a evoluir, na qualidade, no conteúdo, não esquecendo os
pilotos minhotos e os intervenientes históricos. Hoje, é com orgulho especial que apresentamos este vigésimo suplemento, fruto do trabalho e de uma
dedicação especial, dos Padres Reis Ribeiro e Manuel Parente e, nos anos
mais recentes, do Padre Paulo Gomes, do “lutador” Augusto Portela, de
muitos outros colaboradores e, principalmente, de todos os patrocinadores,
muitos deles que nos acompanham desde o primeiro dia, bem hajam.
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MINHOTOS NO RALI DE PORTUGAL
Manuel Joaquim da Silva Matos, 48 anos, empresário, casado
com Daniela, pai do Diogo e da
Inês, foi o piloto convidado pelo
Noticias de Viana.
É um orgulho, colaborar com a
vigésima edição do suplemento especial Rali de Portugal, do semanário Noticias de Viana, apesar de
a minha passagem ter sido efémera, não podia recusar este convite.
A minha paixão pelos automó-

veis, nasceu logo em miúdo, de tal
forma que ainda hoje, estou ligado
empresarialmente ao sector automóvel. Mas, só aos 25 anos é que
dei os primeiros passos neste
espetacular desporto, começando
com as provas de perícia e corridas de karting. Os anos passaram,
participando em várias provas regionais, até o ano 2000. Nesse
ano, e como trabalhava na Auto
Rabal, fui convidado a integrar uma
nova equipa de ralis, constituída
exclusivamente por colegas de tra-
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balho e com a designação de Ford
Auto Rabal Viana Competições,
um projeto inovador com o Ford
KA, sob a orientação do Engº. Ranhada, Engº. Pedro e do meu amigo e navegador Luis Curinha. E
logo na estreia, no Rali Sopete do
Targa Clube, alcançamos um dos
melhores resultados desportivos
da minha carreira: o 1º Lugar da
Classe. E foi com eles, que tive o
privilégio de participar na última
edição da TAP Rally
de Portugal, concretizando o sonho de
qualquer piloto de ralis. Um rali inesquecível, com tudo a decorrer conforme as nossas expectativas, até
à classificativa de Cabreira, uma pec madrasta, tivemos um
despiste, capotamos
e danificamos a viatura de tal formar que
fomos obrigados a desistir. Ficou
a mágoa por não ter terminado a
prova, mas o orgulho de ter participado.
Os anos passaram, e face à minha atividade profissional, só esporadicamente consegui participar
em provas de ralis.
Hoje, vejo o Rali de Portugal a
ser disputado no Sul, com alguma
tristeza, pois a “catedral” dos ralis é
no norte e centro de Portugal, o sul
é só “show-off” e tudo muito “light”.
Os verdadeiros troços estão em

Arganil, Fafe,
Montaria entre
muitos outros.
Que saudades,
tenho, dos banhos de multidão que invadiam as classificativas, não só com portugueses,
mas também com os “nuestros
hermanos”. E a classificativa
espetáculo, que o ACP Sport organiza em Fafe, é a prova evidente
para o regresso do rali está para
breve… Outro assunto que lamento, é o facto da autarquia de Viana
do Castelo, continuar a virar as
costas ao Rali de Portugal. É incompreensível como não conseguem perceber que o retorno financeiro do regresso da prova ao concelho é muito superior ao investimento.
Em 2012, Viana do Castelo ainda teve o privilégio de ter uma prova de ralis a contar para o Regional Norte. Foi um regresso esporádico, pois este ano já não está
prevista a realização da prova,
para nossa tristeza. Infelizmente é
assim, continuam sem saber como
reunir as condições para envolver,
patrocinadores, empresas, pilotos
e o público em geral.
Muito mais tinha para contar,
histórias e aventuras, mas fica para
uma próxima. Desejo um rali
espetacular, e que todos sigam o
slogan: Perto da Emoção, Longe
do Perigo.

45 – Edições - Palmarés
1967 - Carpinteiro Albino – Silva Pereira - Renault 8 Gordini
1968 - Tony Fall – R. Crellin - Lancia Fulvia HF
1969 - Francisco Romãozinho – Jocames - Citroen DS Proto
1970 - Simo Lampinen – J.Davenport - Lancia Fulvia HS
1971 - Jean-Pierre Nicolas – J.Todt - Alpine Renault 1600
1972 - A.Warmbold – John Davenport - BMW 2002 Ti
1973 - Jean-Luc Thérier – J.Jaubert - Alpine Renault 1800
1974 - Rafaelle Pinto – A.Bernacchini - Fiat 124 Abarth
1975 - Markku Alen – I.Kivimaki - Fiat 124 Abarth
1976 - Sandro Munari – S.Maiga Lancia Stratos HF
1977 - Markku Alen – I.Kivimaki - Fiat 124 Abarth
1978 - Markku Alen – I.Kivimaki - Fiat 124 Abarth
1979 - Hannu Mikkola – A.Hertz - Ford Escort RS 1800
1980 - Walter Rohrl – C.Geistdorfer - Fiat 131 Abarth
1981 - Markku Alen – I.Kivimaki - Fiat 131 Abarth
1982 - Michèle Mouton – F.Pons - Audi Quattro S1
1983 - Hannu Mikkola – A.Hertz - Audi Quattro S2
1984 - Hannu Mikkola – A.Hertz - Audi Quattro S2
1985 - Timo Salonen – S.Harjanne - Peugeot 205 T16
1986 - Joaquim Moutinho – Edgar Fortes - Renault 5 Turbo
1987 - Markku Alen – I.Kivimaki - Lancia Delta 4WD
1988 - Massimo Biasion – C.Cassina - Lancia Delta Integrale
1989 - Massimo Biasion – T.Siviero - Lancia Delta Integrale
1990 - Massimo Biasion – T.Siviero - Lancia Delta Integrale
1991 - Carlos Sainz – Luis Moya - Toyota Celica GT Four
1992 - Juha Kankkunen – J.Piironen - Lancia Delta Integrale
1993 - François Delecour – D.Grataloup - Ford Escort
1994 - Juha Kankkunen – Nicky Grist - Toyota Celica GT
1995 - Carlos Sainz – Luis Moya - Subaru Impreza 555
1996 - Rui Madeira – Nuno Silva Toyota Celica GT Four
1997 - Tommi Makinen – Seppo Harjanne - Mitsubishi
1998 - Colin McRae – Nicky Grist - Subaru Impreza 555
1999 - Colin McRae – Nicky Grist - Ford Focus WRC
2000 - Richard Burns – Robert Reid - Subaru Impreza WRC
2001 - Tommi Makinen – Risto Mannisenmaki - Mitsubishi
2002 - Didier Auriol – Thierry Barjou - Toyota Corolla WRC
2003 - Armindo Araújo – Miguel Ramalho Citroen Saxo Kit
2004 - Armindo Araújo – Miguel Ramalho - Citroen Saxo Kit
2005 - Daniel Carlsson – Mattias Anderson - Subaru
2006 - Armindo Araújo – Miguel Ramalho - Mitsubishi
2007 - Sebastien Loeb – Daniel Elena - Citroen C4 WRC
2008 - Luca Rosseti – Matteo Chiarcossi - Peugeot 207
2009 - Sébastien Loeb – Daniel Elena - Citroën C4 WRC
2010 - Sébastien Ogier – Julien Ingrassia - Citroën C4 WRC
2011 - Sébastien Ogier – Julien Ingrassia - Citroën DS3
2012 – Mads Ostberg – Jonas Andersson – Ford Fiesta
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