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Já perdi a conta ao número de vezes que vou assistir ao vivo ao Rali de Portugal, como também já não
me recordo bem quantos
anos o fiz como profissional
da comunicação social.
Recordo-me, isso sim,
que o Rali de Portugal tinha
até finais dos anos 90 uma
imensa capacidade de se
renovar, o que infelizmente
já não sucede este ano.
O ACP optou por voltar
a utilizar basicamente os
mesmos troços das últimas
edições, como não aproveitou as novas regras para
montar um esquema de rali

um pouco diferente do habitual.
É certo que a aposta
num esquema já conhecido
permite que a organização
vá apurando de ano para ano
as questões da segurança.
Por isso, a edição de 2010
esta pensada ao ínfimo detalhe para que o público num
mesmo dia tenha possibilidade de ver apenas por duas
vezes os pilotos do Mundial
de Ralis.
De qualquer maneira o
ACP foi “amigo” do público e
montou o Rali de Portugal
Revival, que permitirá que
entre cada passagem no 2º e

3º dia de provas (para além
das super-especiais), possa
ver velhas glórias (carros e
pilotos) a percorrer os mesmos troços que Loeb e companhia irão fazer.
Em termos desportivos
pouco se pode esperar ”infelizmente” da edição 2010 do
Rali de Portugal. A questão
está em saber se alguém
conseguirá bater Sebastien
Loeb. De facto apenas Mikko
Hirvonen parece estar em
condições técnicas de o fazer, porque animicamente o
finlandês também já entra
para qualquer rali derrotado
tal a superioridade que Loeb

tem vindo a evidenciar.
Porém, a vantagem que
os ralis têm em relação a
outras modalidades do desporto automóvel é precisamente o espectáculo que
poderá ser proporcionado
pelos pilotos na estrada. E
neste aspecto a Lista de Inscritos do Rali de Portugal dá
as garantias de que vamos
assistir a um excelente espectáculo nos troços do Algarve e do baixo Alentejo.

Bons ralis, mas em segurança!!!

O TITULO DO MELHOR RALI DO MUNDO
A FIA voltou a implantar
entre os organizadores do
mundial de ralis, o TITULO
DE MELHOR RALI DO MUNDO. Mais um incentivo para
as organizações evoluírem e
lutarem pela candidatura ou
manutenção das suas provas no mundial de ralis. O
ACP Sport volta a apresentar todos argumentos para
reconquistar com êxito esse
título. Mas, para isso, todos
temos que colaborar, órgãos
de comunicação social, patrocinadores, autoridades e
principalmente o publico.
O jornal vianense NOTICIAS DE VIANA quer fazer
parte desse êxito e assim
volta a publicar numa data
especial para todos os católicos, 13 de Maio, a sua 13ª
edição do Suplemento Especial Vodafone Rally de Portugal. Um motivo de orgulho
para todos os vianenses
amantes desta modalidade.
A organização está pa-

rabéns, pois consegui reunir
uma lista com mais de 75
inscritos em representação
de 33 países dos cinco continentes. O número de inscritos em relação as 5 provas
realizadas até a data, provam o prestígio internacional
do Rali de Portugal: Suécia
teve 55; México: 30; Jordânia: 33; Turquia: 40 e Nova
Zelândia: 56 inscritos. E não
podemos esquecer o facto
de já sermos considerados
internacionalmente como a
melhor prova do mundial em
termos da relação preço/qualidade para os espectadores.
O Vodafone Rally de
Portugal 2010, será disputado entre os próximos dias 28
e 30 de Maio, terá 3 etapas e
um total de 1223,07 km, integrando 18 provas de classificação que perfazem um total
de 355,32 km. A prova vai
pontuar para sete campeonatos: WRC (Absoluto - Marcas e Pilotos), S-WRC (para
viaturas S2000) e J-WRC
(Júnior), para além do Cam-

peonato de Portugal de Ralis, Ford Fiesta Sporting International Trophy e da iniciativa Pirelli Star Driver.
As principais novidades
na edição de 2010, relacionam-se com a prenda que a
organização ofereceu ao público do nortenho. No dia 23,
podemos assistir na Avenida
dos Aliados, uma demonstração automobilística com
os principais pilotos e carros
da edição deste ano do Vodafone Rally de Portugal,
com o Porto Road Show. E
nos dois últimos dias oficias
da prova, seremos brindados, com o RALLYE DE PORTUGAL REVIVAL, uma passarela para as viaturas históricas do mundial de ralis.
Outro destaque louvável,
relaciona-se com a parceria
que já dura a alguns anos,
entre o ACP e o Instituto Geográfico do Exército. Uma
garantia de qualidade em termos de mapas para a organização do Vodafone Rally de
Portugal e para as equipas e

pilotos, num trabalho que tem
sido amplamente elogiado por
todos os intervenientes directos. Para ver esta animação e
sentir de alguma forma a
emoção do rali, basta aceder
ao site do Instituto Geográfico do Exército, em
www.igeoe.pt, e clicar no
destaque dedicado ao Vodafone Rally de Portugal. Depois é só navegar pelas classificativas, começando logo
com o esquema do Porto
Road Show. A não perder!
A prova tem organização do Automóvel Club de
Portugal, com os apoios da
Vodafone Portugal, Turismo
de Portugal, BP Ultimate,
Hertz, Essilor, Sagres Zero,
Brisa, Delta Cafés, Fonte
Viva, Vila Sol Algarve, Instituto Geográfico do Exército e
das Câmaras Municipais de
Almodôvar, Faro, Loulé, Ourique, S. Brás de Alportel e
Silves. A RTP, Antena 3, A
Bola, Auto Foco, Diário de
Notícias e Jornal de Notícias
são os “média partners”.

Rally Pass – VODAFONE RALLY DE PORTUGAL - 2010
RALLY PASS foi criado para que os espectadores possam desfrutar deste grande evento
nas melhores condições possíveis. As vantagens e benefícios deste formato são as seguintes:
• Bilhetes para às duas Super especiais no Estádio do Algarve (5ª feira - 27.05 e Domingo
- 30.05)
• Acesso e estacionamento em 3 zonas espectáculo exclusivas, totalmente equipada, na
6ª feira, dia 28.05, no sábado, dia 29.05 e no Domingo, dia 30.05..
• Estacionamento exclusivo no Estádio do Algarve durante os 4 dias do Rally
• Acesso ao Service Park durante os 4 dias do Rally
• Acesso à Tenda VIP ACP em pleno Rally Village (service park) durante os 4 dias do Rally
O Rally Pass será vendido exclusivamente através deste site, na sua loja online. O Rally
Pass será enviado (sem custos adicionais) para a morada fornecida pelo cliente no acto da
compra.
O preço de venda ao público é de 175 €, sendo que para os sócios do ACP existirá um
desconto de 25 €, ficando assim em 150 €.
Para mais informações utilize o email hospitality@acp.pt
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Horários da Prova
SHAKEDOWN
Quinta-feira, 27 de Maio
Vale de Judeu – Loulé – entre as 08h00 e as 13h00

1º DIA – 1ª SECÇÃO: Quinta-Feira, 27 de Maio de 2010
Partida: 20h00m
1ª Pec – Estádio Algarve I (2,03 kms): 20h05m
Chegada: 20h15m
2º DIA – 2ª SECÇÃO: Sexta-Feira, 28 de Maio de 2010
Assistência – Estádio do Algarve: 08h10m
2ª Pec – Santa Clara I (22,72 kms): 09h30m
3ª Pec – Ourique I (20,21 kms): 10h18m
4ª Pec – Silvas I (21,36 kms): 11h16m
Assistência – Estádio do Algarve: 12h35m
2º DIA – 3ª SECÇÃO: Sexta-Feira, 28 de Maio de 2010
5ª Pec – Santa Clara II (22,72 kms): 14h10m
6ª Pec – Ourique II (20,21 kms): 14h58m
7ª Pec – Silvas II (21,36 kms): 15h56m
Assistência – Estádio do Algarve: 17h00m
3º DIA – 4ª SECÇÃO: Sábado, 29 de Maio de 2010
Assistência – Estádio do Algarve: 08h10m
8ª Pec – Almodôvar I (26,20 kms): 09h27m
9ª Pec – Vascão I (25,23 kms): 10h20m
10ª Pec – S. Brás de Alportel I (16,12 kms): 11h25m
Assistência – Estádio do Algarve: 12h35m
3º DIA – 5ª SECÇÃO: Sábado, 29 de Maio de 2010
11ª Pec – Almodôvar II (26,20 kms): 14h07m
12ª Pec – Vascão II (25,23 kms): 15h00m
13ª Pec – S. Brás de Alportel II (16,12 kms): 16h05m
Assistência – Estádio do Algarve: 17h00m
4º DIA – 6ª SECÇÃO: Domingo, 30 de Maio de 2010
Assistência – Estádio do Algarve: 06h50m
14ª Pec – Felizes I (21,28 kms): 07h18m
15ª Pec – Loulé I (22,51 kms): 08h09m
Assistência – Estádio do Algarve: 09h35m
4º DIA – 7ª SECÇÃO: Domingo, 30 de Maio de 2010
16ª Pec – Felizes II (21,28 kms): 10h48m
17ª Pec – Loulé II (22,51 kms): 11h39m
Assistência – Estádio do Algarve: 12h53m
18ª Pec – Estádio Algarve II (2,21 kms): 13h55m
Chegada ao Estádio do Algarve: 14h05m

NOTICIAS
de VIANA
o seu semanário
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Rali de Portugal
Breve história do evento
Fundado em 1900, o
Automóvel Clube de Portugal (ACP) desde sempre
deu especial atenção ao
Desporto Motorizado em
Portugal, sendo responsável pela organização dos
mais importantes eventos
(provas) do calendário internacional.

Nos anos 80, a prova
ganhou uma reputação de
ter as classificativas mais
difíceis do mundial, os troços mistos de terra e asfalto, permitiam espectáculos
únicos, ao qual se juntava
um publico verdadeiramente apaixonado.

Depois de ter sido excluído pela FIA do calendário WRC, os novos quadros
do ACP, após a eleição do
Presidente Carlos Barbosa, trabalharam arduamente desde 2004 para colocar
de novo o Rali de Portugal
no calendário WRC, que foi
conseguido em 2007, tendo como cenário o Algarve.

UM REGRESSO AO NORTE
PORTO ROAD SHOW –
VODAFONE RALLY DE
PORTUGAL 2010
Como o presidente do ACP destacou: “ não podemos
esquecer o apoio que sempre encontramos no Norte”. Foi

Foi sem surpresa que,
em 1967, o ACP organizou
a primeira edição do Rali
TAP, uma competição que
num curto período de tempo atingiu enorme prestígio internacional e, apenas
seis anos depois, integrou
o primeiro Campeonato
Mundial de Ralis.

O Rali TAP, mais tarde Rali de Portugal, foi responsável por gloriosas páginas de sucesso na história do Campeonato do Mundo de Ralis, tendo sido coroado por cinco vezes “O
Melhor Rali do Mundo” e foi
considerado em 2000 “O
Melhor Rali do Ano”.
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Como consequência
da rotação de provas no
calendário WRC, o Rali de
Portugal esteve fora do
Campeonato, mas regressa este ano, contando para
os três Campeonatos do
Mundo.

em 2008 mas, voltou em
2009 ao convívio dos grandes eventos internacionais,
num evento que recebeu
os elogios unânimes de participantes, autoridades desportivas e Comunicação.

Fruto da rotação das
provas no calendário do
Mundial, o Rally de Portugal esteve ausente do WRC

A edição de 2010,
mantêm basicamente o
mesmo esquema e o Algarve volta a ser o centro nevrálgico de toda a prova.

desta forma que a organização da prova, em parceria com a
Câmara Municipal do Porto e da Porto Lazer, brindou todos os
nortenhos. Um regresso, 34 anos depois e que vai entusiasmar todos os nortenhos.
Domingo, dia 23 de Maio, na Avenida dos Aliados,
disputa-se a Porto Road Show, uma demonstração automobilística com os principais pilotos e carros da do Vodafone Rally
de Portugal 2010. Na zona adjacente à Câmara Municipal do
Porto, o espaço será transformado numa verdadeira super
especial, com uma extensão de aproximadamente 950 metros. Saltos, “chicanes”, piões, derrapagens controladas, de
tudo haverá um pouco nesta pista improvisada.
O programa começará pelas 14h30, com uma sessão de
autógrafos dos pilotos presentes, e uma hora depois, pelas
15h30, os participantes irão para a pista para iniciarem a sua
fase de adaptação ao traçado. A verdadeira demonstração com apenas um piloto em pista - terá início pelas 17h00 e
durará uma hora, com transmissão directa na RTP 1, estando
a organização a estudar outras formas de poder elevar ainda
mais o nível espectacular do evento, soluções que serão a seu
tempo divulgadas.
Os nomes que confirmaram a presença são:
- Sébastien Loeb (Citroen C4 WRC)
- Dani Sordo (Citroen C4 WRC)
- Kimi Raikkonen (Citroen C4 WRC)
- Petter Solberg (Citroen C4 WRC)
- Mikko Hirvonen (Ford Focus WRC)
- Jari-Matti Latvala (Ford Fo WRC)
- Bernardo Sousa (Ford Fiesta S2000)
- Vitor Pascoal (Peugeot 207 S2000)
- Nasser Al-At. (Skoda Fabia S2000)
- Xavi Pons (Ford Fiesta S2000)
- Armindo Araújo (Mit. Lancer Evo X)
- Nick Georgiou (Mit.Lancer Evo X)
- Peter Horsey (Mit. Lancer Evo X)
- Hayden Paddon (Mits.Lan. Evo X)
- Alex Raschi (Mit. Lancer Evo X)
- Ott Tänak (Mits. Lancer Evo X)
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Traila quer chegar ao fim da prova
Notícias de Viana (N.V.) - Quem é o
Filipe Traila?
Filipe
Traila
(F.T.) - Sou um jovem vianense, residente na freguesia da
Meadela em Viana do
Castelo. Iniciei-me no
desporto motorizado
com 13 anos. Felizmente, sempre vive
perto da adrenalina
do automobilismo,
tendo sido o meu tio
Luis Cambão o principal responsável
pelo meu baptismo.
Ele é e continuará a
ser meu primeiro ídolo, com ele iniciei-me
neste maravilhoso
desporto, através
com Kartcross, onde
atingi o 1º lugar no
troféu Kartcross/Popcross
N.V. - No corrente ano,
saudamos o regresso do jovem piloto vianense Filipe
Traila ao nacional de Ralis. O
que o motivou?
F.T. - Saudade e paixão.
Actualmente estou a trabalhar
na empresa da minha família,
querendo dar continuidade
aos projectos dos meus pais e
tios. Esse facto, permitiu estabilizar-me profissionalmente e
embarquei num novo projecto
automobilístico. Se hoje regressei aos ralis, a eles o devo,
pois reuniram as condições
para eu fazer o que mais gosto: pilotar carros de rali.
N.V. - O Rally Portugal
2010, será uma estreia absoluta? Desejos e metas?
F.T. - A minha estreia em
ralis foi no ano de 2000 com
apenas 18 anos na Catalunha
(Mundial) ao volante de um
peugeot 106 GTI.
Desejos? Agora vivo a

ansiedade e o nervosismo do
momento... o que quero alcançar? Quero é brilhar, mas
como uma estreia no Rally
Portugal é uma estreia, espero é conseguir o meu objectivo primordial, ou seja, chegar
ao fim. São três dias extremamente dolorosos, combativos,
onde tanto a viatura como a
equipa, vão sofrer imensas
dificuldades. Sendo a minha
estreia no Rali de Portugal,
que mais posso desejar, senão terminar a prova. Mas,
prometo que não vou passear. Quem me conhece, esta
consciente das minhas capacidades e assim, enquanto a
viatura o permitir, garanto que
não vou fazer nenhum passeio turístico. Vou enriquecerme e desfrutar ao máximo este
maravilhoso rali. Sou muito
novo e ainda tenho muito que
aprender e evoluir. E para isso,
também conto com o “professor” Duarte Costa, o grande
amigo e navegador “oficial”
da família Cambão.

N.V. - Porque o Mitsubishi Lancer Evo VIII - N4?
F.T. - Um magnífica viatura. O número de viaturas
idênticas a participar no Vodafone Rali de Portugal 2010,
responde à questão e justificam o porquê da nossa escolha. Estamos perante uma viatura com um fiabilidade ímpar. Logicamente que um Evo
VIII não tem as mesma capacidades de um Evo X, mas vai
permitir lutar, evoluir, desfrutar a prova e tentar alcançar
os objectivos definidos.
N.V. - Uma palavra para
os nossos leitores.
F.T - Já tenho alguns fás,
por isso tenho que justificar
muito bem o meu desempenho, junto deles e, obviamente, junto dos meus patrocinadores. Prometo o de sempre:
ser competitivo e tentar chegar ao fim desta “maratona”,
conhecida como o MELHOR
RALI DO MUNDO.

WRC: Rali de Portugal antecipado em cerca de dois
meses em 2011
O Rali de Portugal de
2011 foi antecipado em dois
meses em relação a 2010 e
passa a ser, em Março, o terceiro do calendário do Mundial de Ralis (WRC), anunciou
hoje a Federação Internacional do Automóvel (FIA).
O calendário do WRC,
que começa em Fevereiro
com o Rali da Suécia e termina em Novembro com o da
Grã-Bretanha, inclui 13 etapas, mas tem ainda em aberto uma ‘janela’ em Junho para
uma 14.ª prova.
O Rali de Portugal, que
este ano decorre de 28 a 30
de Maio, foi assim antecipado
em cerca de dois meses, uma

vez que decorre em finais de
Março, passando da sexta
para a terceira prova do calendário do WRC.
O calendário, que assinala os regressos dos ralis
de Itália, Argentina e Grécia,
vai ainda ser submetido a
aprovação pela direcção da
Federação Internacional do
Automóvel (FIA), a 23 de Junho.
Para a edição de 2011
do WRC, que, ao contrário
deste ano, inclui a realização
de etapas em todos os meses de Fevereiro a Novembro, estão previstos nove ralis em terra, três em asfalto e
um em neve e gelo.

- CALENDÁRIO WRC DE
2011 (A):
13 Fev. - Rali da Suécia.
06 Mar. - Rali do México.
27 Mar. - Rali de Portugal.
17 Abr. - Rali da Jordânia.
08 Mai. - Rali de Itália.
29 Mai. - Rali da Argentina.
19 Jun. - Rali da Grécia.
31 Jul. - Rali da Finlândia.
21 Ago. - Rali da Alemanha.
11 Set. - Rali da Austrália.
02 Out. - Rali da França.
23 Out. - Rali de Espanha.
13 Nov. - Rali da Grã-Bretanha.
(a) - A data reporta ao domingo de cada prova.
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NESTE NATAL OFEREÇA
UMA ASSINATURA

Bilhetes para as Super Especiais
no Estádio do Algarve
Estão à venda postos de abastecimento da BP ou no
site oficial do Vodafone Rally de Portugal, os ingressos
para as Super Especiais dia 27 de Maio às 20h30m e dia
30 de Maio as 13h55m.
O preço unitário é de € 20,00 e, no caso da compra de
dois bilhetes (para o mesmo dia ou dias diferentes) nos
postos de abastecimento, o seu valor total será de €
28,00, recebendo nesta hipótese um bónus de 1500
pontos no seu Cartão BP Premier Plus. No site oficial,
está disponível a venda online, sendo o preço unitário é
de €20.
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Memórias de um pendura vianense
Outro dos objectivos deste Suplemento Especial, relaciona-se com o destaque que
o Noticias de Viana pretende
dar a personalidades que contribuam para o desenvolvimento do desporto automóvel
na nossa região. Na edição
de 2010, a nossa selecção
recaiu sobre um piloto vianense aposentado, com currículo
e experiência únicas... Alberto Costa…

UM POUCO SE SI …
Noticias de Viana (N.V.)
– Como e quando nasceu paixão pelos desportos motorizados?
Alberto Costa (A.C.) –
Desde muito pequeno que a
paixão pelos carros é muita.
O barulho dos motores e as
passagens de caixa deixavam-me encantado. Sempre
gostei de tudo ligado a automóveis, como por exemplo
modelismo, sou até coleccionador. Eu sou um amante de
desportos motorizados mas
sou de facto um apaixonado
pelos ralis, cheguei a dormir
em Fafe Lameirinha dentro do
carro à espera que os concorrentes passassem nos famosos saltos e o mesmo em Arganil mas não pensem que
estava sozinho éramos muitos (milhares). Os desportos
motorizados tem disciplinas
fantásticas mas o jogo de equipa dentro do carro, o jogo de
equipa com a assistência técnica, o jogo de equipa de equipa com a organização, o jogo
de equipa com o público, tudo
isto junto com velocidade e
muita adrenalina faz com que
os ralis sejam uma disciplina
única.
N.V. – A nível de participações em provas automobilísticas, fale-nos das suas experiências.
A.C. – Muitas! Desde
colaborar com a organização
na estrutura de provas até
participar como navegador,

pendura ou 2º piloto como
queiram. Por exemplo, a convite do Dr. João Rangel e do
clube aventura colaborei na
preparação e realização daquela que foi e é uma das
maiores provas de todo o terreno em Portugal, o então
sonho de José Megre e Pedro
vilas Boas, a 1ª Maratona de
Portalegre. Nos Ralis fiz o meu
baptismo numa prova pontuável para o regional de ralis a
navegar o vianense Fernando Aires que conduzia um
Opel Ascona 2000. Em 1987
a convite de Viana Ferreira e
do Viana 100 Rali Team, integrei a equipa e fiz várias provas entre, elas o meu primeiro
Rali de Portugal com um Toyota Corolla. A convite de Fernando Santos em 1989, o então bicampeão de autocross,
fez a estreia nos ralis e podia
ter sido brilhante pois em
Aboboreira e no ultimo
quilometro, uma pequena saída de estrada acabou no
abandono, quando era 16º da
geral absoluto no Rali de Portugal. Em 1990 integrei um
novo projecto de iniciados de
ralis com Jorge Setas num
Renault 5 GT turbo e no ano

seguinte o 2º lugar da geral no
campeonato só foi interrompido na passagem do campeonato do asfalto para a terra e
na troca do 5 pelo 11.No ano
de 1993 voltei a navegar Fernando Aires agora no troféu
de clássicos ao volante de um
Datsum 260Z e também José
Manuel Sousa que guiava um
Alfa Romeo Giulia. Em 1994 o
último ano de actividade de
novo com Viana Ferreira e o
meu terceiro rali de Portugal
num Citroen AX GTI. A partir
daqui deixei de pôr o capacete e ouvir aqueles 5,4,3,2,1…
mas que o bichinho está cá
está!
N.V. – A paixão levou-o a
criar um programa radiofónico especializado em automobilismo, um dos mais antigos
da rádio vianense Geice. Falenos deste programa.
A.C. – Tudo Começou
numa brincadeira juntamente
com Vítor Roriz, Viana Ferreira, Luis Teixeira e Carlos Manuel. Vinte. 25 anos é a idade
do “Motor de Arranque”. Agora com três filhas os ralis são
há quinta e sábados.

N.V. – E os pilotos de
Viana do Castelo? Fale-nos
de quem o mais surpreendeu;
fale-nos dos que existem actualmente e dos que puderam
vir a despontar.
A.C. – Todos, uns pela
velocidade, outros pela condução de todos guardo muitas e boas recordações, quem
andou nestas andanças sabe
que as histórias são tantas
que davam para fazer um livro. A despontar temos Filipe
Traila e Renato Pita.

SOBRE O RALI DE PORTUGAL
N.V. – Durante anos, o
rali de Portugal, conhecido
como “Vinho do Porto” ou
“TAP” foi um ex-líbris do Alto
Minho e resultava numa romaria anual às serras. Que
recorda desses tempos?
A.C. – Bom, primeiro recuando no tempo, sinto-me
mais novo; depois quem é
que não gostava de tudo o
que envolvia o rali nos dias de
prova e nos dias que antecedia com treinos e tudo mais.
Normalmente a 2ª etapa do
Rali de Portugal Juntamente

com as passagens em Arganil
é que ditavam a classificação
do rali de Portugal a 2º etapa
Póvoa - Póvoa e as passagens pelas especiais de
Orbacem Santa Luzia, primeiro e depois Arcos - Portela
São Lourenço e Ponte de
Lima. As classificativas do Alto
Minho eram determinantes na
classificação final do rali. Se
as condições atmosféricas
fossem adversas todos os pilotos temiam não acabar a 2ª
etapa. Recordo também quando os concorrentes desciam
Santa Luzia e passavam pela
cidade na estrada da
“papanata” em ligação para a
segunda passagem das classificativas e depois eram milhares a vê-los subir a rampa
da ponte em direcção à Póvoa. Bons tempos!,o Toyota
de Ove Andersson o Escort
de Mikkola o Fiat de Markku
Alen.
N.V. - E comparativamente com o actual Rali de
Portugal? O que pensa em
relação à mudança? Na sua
óptica, qual é o melhor?
A.C. – Na minha opinião
não tem comparação antigamente era o rali de Portugal.
Eram quatro dias. Começava
no Estoril com 1ª etapa Estoril
– Póvoa (asfalto) depois a 2º
etapa Póvoa – Póvoa (terra)
seguia-se a 3ªetapa Póvoa –
Viseu (terra) e a fechar a 4ªetapa Viseu – Estoril (terra). Hoje
é o rali do Algarve. As novas
regras impostas pela FIA na
tentativa de reduzir custos
descaracterizou os ralis, mas
aceito que hoje é mais fácil
para todos acompanhar um
rali.

SOBRE A PRÓXIMA EDIÇÃO
RALI DE PORTUGAL
N.V. – Que expectativas
tem em relação à edição de
2010 do Vodafone Rali de
Portugal?
A.C. – A minha expecta-

continua na pág 15

14

1467
13 Maio 10

Emoções contínuas…
Todos os seguidores da edição 2010 do Vodafone Rally de Portugal vão ser brindados, nos dois
últimos dias de prova com o RALLYE DE PORTUGAL REVIVAL.
Uma prova destinada a carros clássicos, com
data de construção até 1982, exceptuando-se apenas s modelos de tracção às quatro rodas.
Emoções contínuas, sem permitir descanso
aos espectadores do melhor rali do mundo, a prova
desenrolar-se-á entre as duas passagens dos concorrentes participantes no WRC.
A primeira edição do Rally de Portugal Revival,
conta com cerca de três dezenas de concorrentes,
com nomes estrangeiros com palmarés firmado
neste tipo de competição e carros que marcaram

épocas importantes nos ralis mundiais, como o Ford
Escort RS ou o Lancia Stratos, entre outros. O piloto
finlandês Kankkunen será a cabeça de cartaz, pilotando um Ford Escort RS MKII da equipa catalã ASM
Motorsport.

PROGRAMA da PROVA
Quinta-Feira, 27 de Maio de 2010
Verificações Técnicas
Shakedown – Loulé
1ª Pec – Estádio Algarve I (2,21 kms) - num
horário que antecederá o dos participantes no WRC
Sexta-Feira, 28 de Maio de 2010
Reconhecimento das classificativas
Sábado, 29 de Maio de 2010
Inicio: 09h55m
2ª Pec – Almodôvar (26,20
kms)
3ª Pec – Vascão (25,23
kms)
4ª Pec – S. Brás de
Alportel (16,12 kms)
Domingo, 30 de Maio de
2010
Inicio: 07h50m
5ª Pec – Felizes (21,28
kms)
6ª Pec – Loulé (22,51 kms)
7ª Pec – Estádio Algarve
II (2,21 kms)
Sem duvida, mais um argumento, para considerarmos o
Vodafone Rally de Portugal,
como o MELHOR RALI DO
MUNDO.
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tiva é que a Ford se consiga
impor para bem do campeonato. Peter Solberg está a
baralhar o campeonato entre
a Citroen e a Ford e em Portugal pode fazer história.
N.V. – Pensa que haverá
algum piloto nacional com
possibilidades de conquistar
um resultado de relevo nesta
prova?
A.C. – Bernardo Sousa
é neste momento o piloto com
ritmo de mundial, a sua adaptação ao Ford Fiesta ajuda,
pode surpreender.

SOBRE O FUTURO DOS RALIS
N.V. - Está prevista a breve prazo nova revolução nos
ralis a nível mundial. Novos
regulamentos, novos carros,
maior liberdade para os organizadores. Como vê toda esta
mudança? Parece-lhe positivo o fim dos WRC como categoria principal?
A.C. – No fim vai dar
tudo ao mesmo estas tentativas de redução de custos são
falaciosas, quando no final dos
anos 80 foram abolidos os
grupo B temia-se que fosse o
fim dos ralis, dois anos depois
os grupo A já batiam os tempos dos grupos B.
N.V. – Prevê-se que os
futuros World Rally Car sejam
carros equipados com motor
1.6 litros turbo. Na sua opinião, serão estes novos carros de rali capazes de manter
o nível de espectacularidade
dos WRC actuais?
A.C. – O desenvolvimento tecnológico é de tal forma

que a utilização de novos
materiais permite baixar significativamente o peso, logo a
história diz-nos que os resultados serão os mesmos, vejamos por exemplo quanto custa adquirir um Ford Fiesta S
2000.
N.V. O Open de Ralis, já
tem um maior destaque sobre
o C.N.Ralis, o porquê na sua
opinião?
A.C. –.A conjuntura económica actual não ajuda nem
quem quer participar nem
quem quer investir. A maior
abertura em termos de regulamentação senão alterarem
as regras rapidamente o C. N.
Ralis pode estar em perigo.
N.V. – O distrito vianense tem excelentes troços (terra e asfalto), para quando uma
prova de ralis? O que nos falta, para podermos ver um parque de assistência no “Campo da Sr.ª da Agonia”, uma
super-especial nocturna na

marginal da cidade e uma “invasão” dos milhares de amantes deste desporto? O problema contínuo na mentalidade
dos n/autarcas?
A.C. –. Bom com esta
pergunta…eu, ainda não parei de pensar no assunto, temos todas as condições, podem crer, e se pensarem um
pouco as nossas condições
são mesmo únicas. Antigamente diziam-me que Viana
precisava de um clube, também já temos. Temos também massa humana capacitada para o fazer, Vamos lá!
Conhecem cidade com mais
encanto que Viana do Castelo
Mar, rio e montanha. Só precisamos mesmo de um investidor e porque o dinheiro comanda a vida, poderia ser
mesmo Bill Gates.
N.V. – Uma palavra de despedida para os nossos leitores
A.C. – Tudo de Bom e
que”Noticias de Viana” continue a divulgar e apoiar os
desportos motorizados.
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