
Dois candidatos  
ao título numa 
luta que envolve 
três concorrentes

A decisão do campeão absoluto de 
ralis açoriano da época 2017 ficou 
reservada para os últimos 80,30 
quilómetros de troços cronome-
trados ao segundo do Campeo-
nato de Ralis dos Açores (CRA). 
Coisa rara nos tempos de hoje já 
que é preciso recuar até 2008 para 
encontrar idêntica situação.  

Há nove anos a decisão acon-
teceu no Rallye Lagoa; desta fei-

VVI Pico Play/Autoaçoreana Rali decide o campeão açoriano. 
Luta é travada por Luís Miguel Rego e Ricardo Moura mas 
Ruben Rodrigues promete baralhar as contas do campeonato

ARTHUR MELO COORDENAÇÃO 
ajmelo@acorianooriental.pt ta, a ‘final’ está marcada para o VI 

Pico Play/Autoaçoreana Rali e a 
consagração do vencedor vai acon-
tecer sob a majestosa montanha, 
ponto mais alto de Portugal.  

Luís Miguel Rego lidera o CRA 
e na prova do Pico Automóvel 
Clube (PAC) apenas terá de re-
petir os resultados conseguidos 
no Azores Airlines Rallye, Rallye 
Além Mar Santa Maria e Rali 
Além Mar Ilha Lilás: vitória! To-
davia, o segundo lugar à geral 

também basta para que Rego 
consiga colocar um ponto final 
ao reinado de Ricardo Moura no 
panorama dos ralis açorianos 
mas, este resultado, teria de ser 
complementado com a vitória 
em quatro das nove provas espe-
ciais de classificação que com-
põem o itinerário do VI Pico 
Play/Autoaçoreana Rali.  

Ricardo Moura, que no tal 
Rallye Lagoa de 2008 destronou 
Fernando Peres do título de cam-

Ruben Rodrigues procura no Pico chegar ao título de vice-campeão absoluto de ralis dos Açores

ANTÓNIO BETTENCOURT

tendo ainda que vencer seis das 
nove provas especiais do rali pi-
coense.  

Estes são apenas alguns dos ce-
nários que se colocam na prova 
do PAC para a luta pelo título re-
gional absoluto mas, diretamen-
te ligada com estas contas está a 
matemática de Ruben Rodrigues 
que aspira ao título de ‘vice’ em 
2017. O piloto da Play/Autoaço-
reana Racing já deu provas que 
consegue rivalizar com Rego e 
Moura na luta pelas vitórias e no 
primeiro rali apoiado pelo seu 
principal patrocinador, as ambi-
ções de Rodrigues são as mesmas 
que as dos concorrentes dos Ford 
Fiesta R5. Os irmãos Rodrigues 
querem colocar no lugar mais alto 
do pódio o Citroen DS3 R5 e a sua 
presença na luta pela vitória no VI 
Pico Play/Autoaçoreana Rali 
acrescenta mais pressão sobre os 
rivais, ao mesmo tempo que agu-
ça ainda mais o apetite para a úl-
tima prova do CRA 2017 que vai, 
com toda a certeza, ficar para a 
história do automobilismo aço-
riano. �

AA última vez que a 
decisão do campeão foi 
conhecida na última 
prova aconteceu em 
2008 no Rallye Lagoa

Ricardo Moura tem de fazer um rali à moda antiga: vencer e ser o mais rápido em seis troços

Luís Miguel Rego será campeão se ganhar o rali ou for segundo classificado e vencer quatro troços

peão dos Açores de ralis, procu-
ra ‘salvar’ uma época que não lhe 
correu de feição, devido aos mui-
tos azares mecânicos que afeta-
ram o seu Ford Fiesta R5. O enea-
campeão dos Açores venceu o Rali 
Sical, Rali Ilha Azul Além e o Ra-
li Lotus e na ‘ilha montanha’ pre-
cisa obter um resultado idêntico 
aos que caracterizaram o seu do-
mínio no panorama da modali-
dade na Região: vencer o VI Pico 
Play/Autoaçoreana Rali à geral, 

Entrevistas com 
os protagonistas 
Luís Miguel Rego, 
Ricardo Moura e 
Ruben Rodrigues
PÁGINA 1

Presidente do 
Pico Automóvel 
Clube quer 
alargar o rali aos 
três concelhos
PÁGINA 1

Lista de inscritos  
e itinerário  
do VI Pico  
Play/Autoaçoreana 
Rali 1
PÁGINA 1
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RRuben Rodrigues aspira 
ao vice campeonato e, 
desta forma, vai 
interferir na decisão do 
futuro campeão de ralis



Candidatos ao 
pódio na prova 
picoense 
prometem lutar 
pela vitória
LLuís Miguel Rego e Ricardo Moura lutam pelo 
título de campeão açoriano de ralis. Os pilotos  
do Team Além Mar estão empenhados em dar  
o máximo na prova do Pico Automóvel Clube. 
Ruben Rodrigues, que se estreia no asfalto 
picoense, encara a prova como as restantes.  
O piloto da Play/Autoaçoreana Racing  
quer continuar a evoluir e imiscuir-se na luta  
pela vitória no rali.
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Com que expectativas 
parte para o VI Pico 
Play/Autoaçoreana 
Rali? 

 Esta será mais 
uma prova de gran-
de interesse. O 
Team Além Mar 
tem dois carros na 
luta pelo titulo, do 
qual fazemos parte. 
Estamos muito satisfei-
tos por chegar à última 
prova do campeonato nesta 
posição, pois é fruto de todo o traba-
lho da equipa ao longo do ano. 

Estamos cientes das dificuldades que 
vamos encontrar, pois será um rali mui-
to competitivo onde tudo está em aber-
to. Vamos encarar esta prova como te-
mos encarado todas as outras, com o 
mesmo profissionalismo e dedicação, 
cientes da oportunidade que temos en-
tre mãos, mas ao mesmo tempo tran-
quilos e com os pés bem assentes na ter-
ra pois os ralis não acabam aqui! 
Independentemente do desfecho desta 
última prova, na minha opinião, há que 
realçar o nosso trabalho de equipa e a 
nossa capacidade em dar a volta aos 
momentos mais difíceis, como aqueles 

que passamos no início da 
época. Esta, sincera-

mente, é a nossa gran-
de vitória este ano! 

Quais são as 
principais dificul-
dades que espera 
encontrar na prova 
picoense? 

Os ralis no Pico 
têm condições muito 

particulares. É um rali 
completamente diferente 

de todo o campeonato, o que 
ao mesmo tempo se torna em um de-

safio e motivo de interesse para todos os 
pilotos. Acredito que o maior desafio 
será a variação das condições meteoro-
lógicas, pois nesta altura do ano o tem-
po já é mais inconstante, aliado aos tro-
ços ficarem em zonas mais altas o que 
pode dar origem a nevoeiro e a chuvas, 
dificultando assim as escolhas de pneus. 

O figurino competitivo do VI Pico 
Play/Autoaçoreana Rali agrada-lhe 
enquanto piloto e participante? 

Apenas tivemos acesso aos mapas 
dos troços que irão compor o rali, mas 
do que vi não parece haver muitas al-
terações face aos figurinos dos anos 
anteriores. �

Luís Miguel Rego Piloto promete encarar  
a prova com profissionalismo e dedicação 

Com que expectativas 
parte para o VI Pico 
Play/Autoaçoreana 
Rali? 

As expectativas 
são as de quem vai 
encarar uma final e 
está a preparar-se 
para estar na sua 
máxima força. Por-
tanto, são ótimas as 
expectativas.  

Quais são as principais 
dificuldades que espera en-
contrar na prova picoense? 

As dificuldades são, sobretudo, o fac-
to de isto ser uma final. Portanto, não 
há margem para erros. Quem for mais 
rápido e quem tiver a sorte do seu lado 
com certeza terá o melhor resultado.  

É evidente que não posso deixar de 
salientar que durante o campeonato 
exercemos um domínio bastante signi-
ficativo mas, infelizmente, por via das 
avarias que tivemos no Azores Airlines 
Rallye e no Rali Ilha Lilás, ficamos 
numa posição de não sermos os líderes 
do campeonato e de termos que, no fun-
do, protagonizar uma excelente presta-
ção se quisermos revalidar o título no 
próximo Rali do Pico.  

O figurino competitivo 
do VI Pico Play/Autoa-

çoreana Rali agrada-
lhe enquanto piloto 
e participante? 

Não conheço o fi-
gurino. Conheço 
alguns troços. Sei 
que houve troços 

que na sua íntegra já 
os fizemos antes. Sei 

também que há outros 
que têm várias partes de 

outros troços de anos ante-
riores. Só vou perceber na realidade 

o figurino depois de fazer os reconhe-
cimentos.  

O Rali do Pico é um rali que tem o 
seu lugar, por mérito próprio, no Cam-
peonato de Ralis dos Açores, principal-
mente pela diversidade que apresenta 
em relação às restantes provas do cam-
peonato. É um rali de asfalto totalmen-
te diferente dos outros e segundo me 
consta vão ser quatro R5 no Rali do 
Pico e com certeza vai haver vários mo-
tivos de interesse. Relativamente à nos-
sa participação, só espero que a sorte 
que nos tem faltado este ano nos acom-
panhe agora nesta última e decisiva 
etapa do campeonato. � 

Ricardo Moura Campeão em título está  
a encarar a prova como uma autêntica final

Com que expectativas 
parte para o VI Pico 
Play/Autoaçoreana 
Rali? 

Partimos com se-
renidade para o últi-
mo rali do campeo-
nato, com a mesma 
expectativa e objeti-
vos de todos os ante-
riores, isto é de conti-
nuar a ganhar 
experiência e conhecimen-
to mais profundo sobre este 
carro e também conhecer estes tro-
ços que para nós serão também uma es-
treia. No fundo, queremos cumprir 
aquilo que foi o objetivo traçado pela 
equipa para 2017, que foi essencialmen-
te ganhar experiência, mas sempre ten-
tando discutir os lugares cimeiros da 
classificação. Este rali é de certa forma 
especial para a nossa equipa, contudo, é 
um rali 100% novo para nós. Será mais 
um grande desafio, mas iremos dar o 
nosso melhor. 

Quais são as principais dificulda-
des que espera encontrar na prova pi-
coense? 

A principal e grande dificuldade será 
mesmo o facto de ser a primeira vez que 

disputamos um rali na ilha 
do Pico. Sabemos que é 

um rali com caracte-
rísticas próprias e es-
peramos adaptar-
mo-nos bem aos 
troços e suas parti-
cularidades. 

O figurino com-
petitivo do VI Pico 

Play/Autoaçoreana 
Rali agrada-lhe en-

quanto piloto e partici-
pante? 

Sim, só pelo nome podemos já 
adiantar que será o melhor rali do CRA. 
É com muito orgulho que participamos 
no VI Pico Play/Autoaçoreana Rali 
como piloto da equipa Play/ Autoaço-
reana Racing. Como já referi é um rali 
especial para nós por diversos fatores 
nomeadamente por ser piloto e perten-
cer a esta excelente equipa, ser o pri-
meiro rali patrocinado pelo nossa equi-
pa e também por ser a nossa primeira 
vez na ilha do Pico. 

Estão reunidas todas as condições 
para que este seja um excelente rali. Ire-
mos certamente dar o nosso melhor e 
proporcionar o melhor espetáculo pos-
sível ao público. � 

Rúben Rodrigues Piloto do Citroen DS R 
faz a sua estreia em ralis na ilha do Pico



““O formato ideal será,  
como já fizemos  
há três anos, correr a ilha 
toda. Este sim seria  
o formato ideal”
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Rali do Pico vai ser  
“o rali dos ralis este ano 
nos Açores e queremos 
estar à altura”

Quais são as expectativas da organi-
zação para o VI Pico Play/Autoaçorea-
na Rali? 

As expectativas são as melhores e espe-
ro contar com a maior participação de sem-
pre nos ralis do Pico por parte dos pilotos 
dos Açores.  

O facto da prova decidir o campeão de 
ralis dos Açores de 2017 traz algum tipo 
de responsabilidade acrescida para o 
Pico Automóvel Clube? 

Todos os ralis que fazemos são sempre 
com a maior das responsabilidades. Mas 
este não deixa de ser especial porque este é 
o rali dos ralis este ano nos Açores e que-
remos estar à altura. Queremos receber 
bem, que tudo corra bem e que os pilotos 
que estão a lutar pelo primeiro lugar deem 
o seu melhor, tal como vamos dar o nosso 
máximo para que tudo corra pelo melhor.  

Para o interesse da modalidade e do 
próprio Campeonato de Ralis dos Aço-

Carlos Marcelo Goulart Presidente do Pico Automóvel 
Clube mostra-se satisfeito pelo facto da decisão do 
campeão acontecer na ‘ilha montanha’. Dirigente 
pretende, no futuro, colocar na estrada uma prova  
que abranja os três concelhos picoenses

Entrevista

res, o facto do campeão apenas ser co-
nhecido na última prova é importante? 

Traz uma animação especial aos ralis dos 
Açores. Não tirando o mérito ao Ricardo 
Moura que nos últimos anos, em Santa Ma-
ria, resolvia o campeonato, acho que os ou-

tros têm oportunidade de ver 
que ninguém é imba-

tível e isso cria um 

novo espírito entre os pilotos para compe-
tirem e ver se chegam mais longe. 

Em relação ao figurino da prova, quais 
são as grandes novidades que a prova 
apresenta em 2017? 

A superespecial. Principalmente a su-
perespecial que é completamente diferente 
das outras cinco edições. Tivemos que al-
terar o percurso citadino porque o centro 
da vila vai estar em obras e tivemos de nos 
deslocar mais para o sul da vila, pelo que o 
percurso é agora todo em asfalto. Antes tí-
nhamos empedrado com asfalto e agora 
é completamente todo em asfalto. 

Acaba por ser um mal menor? 
Sim, um mal menor e tirando o espetá-

culo do empedrado do centro da vila, a ní-
vel de segurança – em caso de chuva – ofe-
rece mais segurança o piso em asfalto. 

No sábado vamos ter oito provas es-
peciais de classificação. Este é o figuri-
no ideal ou é possível inovar e conseguir 
novos traçados para o VI Pico Play/Au-
toaçoreana Rali? 

Este é o formato possível. O formato ideal 
será, como já fizemos há três anos, correr a 
ilha toda. Este sim seria o formato ideal. Mas 
para tal teria que haver a participação de to-
dos os municípios da ilha. Neste caso só te-
mos a participação do município da Mada-
lena e daí termos este formato mais 
concentrado. É apenas na Madalena devi-
do a este apoio. No futuro, não sei! Vamos 
ter de falar com a Associação de Municípios 
da Ilha do Pico para ver se conseguimos alar-
gar o rali para os três concelhos mas até à 
data nunca consegui resposta deles. Todos 
os anos mandamos um pedido e nunca ti-
vemos resposta. Até lá vamos continuar com 
este formato, praticamente no concelho da 
Madalena, esperando que no futuro eles 
abram as suas portas e nos recebam para 
pensarmos num formato melhor.  

Pelo sexto ano consecutivo o Pico Au-
tomóvel Clube tem a sua prova maior ins-
crita no Campeonato de Ralis dos Aço-
res. Nestes cinco anos, quais foram as 
mais-valias para o clube e para o auto-
mobilismo picoense e até mesmo para a 
economia do Pico? 
Para a economia da ilha julgo que é o lado 
mais positivo. Para o clube, através dos ra-
lis conhecemos muita gente, outras formas 
de trabalhar, conseguimos alargar os nos-
sos horizontes. Mas basicamente o maior 
ganho foi para a economia da ilha e, nesta 
altura do ano, em outubro, época baixa do 

turismo, a prova dá uma nova 
envolvência à ilha e, neste 

caso, ao concelho da Ma-
dalena. Esta prova mexe 
com a restauração, mexe 

com unidades hoteleiras 

e este é talvez o lado mais positivo, o da eco-
nomia. 

O Carlos Marcelo Goulart assumiu re-
centemente a presidência do clube. Que 
projetos e ideias têm o Pico Automóvel 
Clube para implementar no futuro? 
Continuar o trabalho que vinha sendo des-
envolvido. Temos as nossas Comissões a 
trabalhar em força. A nossa Comissão de 
Ralis, não tendo sido totalmente renova-
da, apresenta uma alma diferente no tra-
balho, com novas ideias. Temos uma Co-
missão de TT (todo-o-terreno) que este ano 
já fez várias provas na ilha e, futuramen-
te, pensam atravessar o canal e fazer algu-
mas provas no Faial. Temos também a Co-
missão de Clássicos que também tem a sua 
agenda, embora seja uma comissão mais 
restrita porque nem toda a gente tem car-
ros clássicos. Mas está a trabalhar e nota-
se, desde junho, uma grande unidade en-
tre as comissões. Para este rali, por exemplo, 
temos as três comissões a trabalhar para 
o Rali do Pico, uma situação que há muito 
não se registava. Neste momento as co-
missões trabalham em conjunto para o bem 
e para o desenvolvimento do clube. 

Quais são as principais dificuldades 
com que o Pico Automóvel Clube se de-
bate no seu dia-a-dia? 
Principalmente as financeiras. São as finan-
ceiras e as instalações. Temos um teto, é ver-
dade, mas precisávamos de um espaço mais 
amplo, com melhores condições para traba-
lhar. Enquanto isso não acontece, temos de 
nos contentar com aquilo que temos e tra-
balhar no espaço atual. A nível financeiro te-
mos os apoios que nos são atribuídos nas can-
didaturas que fazemos e depois realizamos 
alguns eventos que nos vai dando alguma re-
ceita para mantermos as portas abertas. 

Que mensagem gostaria de deixar aos 
adeptos do automobilismo que este fim 
de semana vão visitar a ilha do Pico? 
Apelo aos amantes do desporto automóvel 
que venham para a estrada ver o rali que vai 
ser muito interessante. Tenho a certeza que 
vamos assistir a uma disputa incrível. Mas, 
acima de tudo, respeitem os conselhos de 
segurança, não se aventurem, sigam o rali 
com cuidado para que não estraguem o es-
petáculo. Se cumprirem as regras de segu-
rança que temos estabelecidas, de certeza 
que tudo correrá bem. �

“Esta prova mexe com a 
restauração, mexe com 
unidades hoteleiras e este  
é talvez o lado mais positivo, 
o da economia”

Lajes do Pico

Madalena

São Roque  
do Pico

Carlos Marcelo 
Goulart gostaria  
de estender o rali  
aos três concelhos  
da ilha do Pico,  
à semelhança  
do que acontecia  
no passado



Classificações CRA
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1         Ricardo Moura                  Sancho Eiró                                 Ford Fiesta R                         RC              R 
         Luís Miguel Rego              Jorge Henriques                         Ford Fiesta R                         RC              R 
         Ruben Rodrigues              Estevão Rodrigues                      Citroen DS R                        RC              R 
        Rafael Botelho                  Nuno R. Silva                               Citroen DS RT                      RC              RT 
        Tiago Azevedo                  Mário Castro                               Skoda Fabia R                        RC              R 
        João Faria                          António Olas                               Peugeott  RC                     RC              N 
          Carlos Andrade                Tomás Pires                                 Peugeot  MI1                  VSH              
        Bruno Tavares                   Pedro Castro                               Peugeot 1 XSI                      VSH              
        João Correia                      Paulo Jesus                                 Peugeot 1 XSI                      VSH              
1       Marco Soares                    Tomás Vultão                              Citröen Saxo 1v                     RC              A 
11        Mário Jorge                      Marco Silva                                 Hyundai Getz 1.D                  D                  D 
1       Paulo Santos                     André Barras                               Subaru Impreza WRX             RCN           N 
1       Pedro Lança                      Paulo Marques                           Citroen Saxo Cup                    RC              A 
1       Tiago Valadão                   Humberto Castelo Branco          Citroen Saxo Cup                    VSH              
1       João Torres                        João Rego                                    Toyota Rav                            VSH              
1       David Paiva                       Marcelo Andrade                       Toyota Starlet 1.                    VSH             1 
1       Carlos Oliveira                  Flávio Mota                                 Citroen Saxo Cup 1.               RC              A 
1       Ana Castro                        Ivone Rodrigues                         Toyota Yaris 1.                       RC              A 
      Mário Nunes                     José Borba                                   Nissan Micra                           VSH             1 
1       Jorge Sousa                       Adriano Rosa                              Toyota Starlet 1.                    H                  H 
       Rúben Sousa                     Nuno Pereira                              Peugeot 1 1.                      VSH              
       Carlos Miguel                   João Miguel                                Suzuki Swift GTI 1.                 VSH             1 
       Telmo Riqueza                  Rui Silva                                       Ford Escort MK .               H                  H 
       Pedro Mendonça              José Melo                                    Peugeot  GTI 1.                VSH             RM 
      Paulo Renato Silva            Pedro Macedo                            Renault Clio 1. 1v                 VSH              
       Alexandre Aguiar             Hélio Inácio                                 Renault Clio 1.                       X                   
      Teófilo Pires                      Ricardo Fagundes                       Citroen Saxo Cup 1.               RC              A 
      Ricardo Silva                     Carla Silva                                   Citroen Saxo Cup 1.               RC              A 
      Luís Lopes                         Sandra Lobão                              Toyota Starlet 1.                    VSH             1 
1       Tânia Vargas                     Erik Theodoro                             Citröen AX Sport 1.                VSH             1 
       Paulo Silva                        Sérgio Rosa                                 Toyota Starlet 1.                    VSH             1

Nº       1º PILOTO                            º PILOTO                                     VIATURA                                  GRUPO        CLASSE

Lista de Inscritos

CONDUTORES ABSOLUTO 
1.º       Luís Miguel Rego                                   1,1 
.º      Ricardo Moura                                       11, 
.º      Ruben Rodrigues                                   , 
.º      Rafael Botelho                                        
.º      Tiago Azevedo                                        
 
NAVEGADORES ABSOLUTO 
1.º      Sancho Eiró                                            11, 
.º      Jorge Henriques                                    1,1 
.º      Estevão Rodrigues                                 , 
.º      Nuno R. Silva                                           
.º      Mário Castro                                           
 
CONDUTORES ABSOLUTO L/RM 
1.º      Rafael Botelho                                       1,1 
.º      Carlos Andrade                                      ,1 
.º      João Faria                                                
.º      Ana Castro                                              
.º      Marco Soares                                          
 
NAVEGADORES ABSOLUTO L/RM 
1.º      Nuno R. Silva                                          1,1 
.º      António Olas                                           
.º      Ivone Rodrigues                                     
.º      Tomás Pires                                            ,1 
.º      Tomás Vultão                                          
 
CONDUTORES ABSOLUTO RCN 
1.º      Pedro Vale                                              , 
.º      Hugo Mesquita                                     , 
.º      Cláudio Bettencourt                              , 
 
NAVEGADORES ABSOLUTO RCN 
1.º      Rui Medeiros                                         , 
.º      Jorge Diniz                                             , 
.º      António Costa                                        , 

CONDUTORES VSH 
1.º      Bruno Tavares                                        ,1 
.º      João Correia                                           , 
.º      João Torres                                             ,1 
.º      David Paiva                                             
.º      Gilberto Ferreira                                     
 
NAVEGADORES VSH 
1.º      Paulo Coelho                                         , 
.º      Rui Ávila                                                 , 
.º      João Reis                                                ,1 
.º      Manuel Lemos                                        
.º      Filipe Moura                                          , 
 
CONDUTORES X 
1.º      Augusto Ferreira                                   , 
.º      Mário Jorge                                           , 
.º      Paulo Rocha                                           , 
 
NAVEGADORES X 
1.º      Marlene Ferreira                                   , 
.º      César Rosa                                              , 
.º      Marco Silva                                             
.º      José Alves                                               , 
 
CONDUTORES CLÁSSICOS 
1.º      Jorge Sousa                                            , 
 
NAVEGADORES CLÁSSICOS 
1.º      Adriano Rosa                                         , 
 
CONDUTORAS 
1.ª      Ana Castro                                             , 
.ª      Carla Costa                                             , 
.ª      Tânia Vargas                                          , 
 
NAVEGADORAS 
1.ª      Marlene Ferreira                                   , 
.ª      Carla Silva                                              , 
.ª      Sandra Lobão                                         1,1

Programa e Itinerário

Sexta-feira (1 outubro) 

PE 1  Areia Funda – Areia Larga (1, kms), h

Sábado (1 outubro) 
 

PE   Carregadouro – Gingeiras (11, kms), 1h 

PE   Candelária – Cabeço Grande (, kms), 1h 

PE   Carregadouro – Gingeiras (11, kms), 11h 

PE   Candelária – Cabeço Grande (, kms), 1h 

PE   Cabeço Chão – Alto do Barreiro (1, kms), 1h 

PE   Carregadouro – Monte (1, kms), 1h 

PE   Cabeço Chão – Alto do Barreiro (1, kms), 1h 

PE   Cabeço Chão – Alto do Barreiro (1, kms), 1h1 
 

Pódio  1h
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Que balanço faz a Auto Açoreana vol-
vidas seis provas do Campeonato de Ralis 
dos Açores, deste seu regresso aos ralis? 

O balanço é extremamente positivo. Para 
este primeiro ano, definimos como obje-
tivo em termos desportivos lutar pelos lu-
gares cimeiros, facto que conseguimos, com 
exceção do Rali de Santa Maria, devido ao 
acidente.  

Um outro objetivo era trazer competitivi-
dade ao Campeonato de Ralis dos Açores e 
o facto de pela primeira vez em muitos anos 
o campeonato partir para a última prova sem 
um campeão decidido, revela que conse-
guimos cumprir também este objetivo.  

Num primeiro ano tínhamos também o 
desafio de fazer com que as entidades envol-
vidas neste projeto cooperassem e funcio-
nassem enquanto equipa. Também neste as-
peto o balanço é extremamente positivo. 

A Auto Açoreana e a FTM, peças chave 
neste projeto, conseguiram desenvolver um 
trabalho conjunto perfeito. Não podemos 
falar deste projeto sem passar pela aposta 
na nossa dupla de pilotos, Ruben e Estê-
vão, que se tem revelado a escolha verda-
deiramente acertada. Quer pela sua rápi-
da adaptação a uma viatura R5, totalmente 
desconhecida para eles até ao início do pro-
jeto, quer por todo o empenho e dedicação 
que demonstram ao projeto nas suas va-
riadas vertentes. 

Uma peça também fundamental, da vas-
ta equipa que compõe este projeto, é tam-
bém a Sports & You. Era fundamental para 
a Auto Açoreana que o carro utilizado fos-
se de uma marca por nós representada. De 
todas as marcas que representamos, a Ci-
troën destacou-se nos últimos anos pela 
mão do José Pedro Fontes. A Sports & You 
é, para além do fornecedor do nosso carro, 
estamos convictos, a melhor equipa a nível 
nacional em termos de preparação e afi-
nação. Em termos estratégicos temos con-
tado com um empenho e dedicação profis-
sionais e pessoais do José Pedro Fontes e 
do Sr. Abel Fernandes, que em muito têm 
ajudado o Ruben e o Estêvão na sua apren-
dizagem ao longo deste ano competitivo. 
Todas estas entidades conseguiram unir-
se e formam uma verdadeira equipa, com 
uma imagem e espírito que temos a certe-
za só vieram beneficiar o Campeonato de 
Ralis dos Açores.    

Por tudo o que já referi e pelas mensa-
gens positivas que nos têm chegado do pú-
blico adepto dos ralis e não só, o balanço 
ultrapassa amplamente o expectável para 
uma primeira época.  

 Que tipo de notoriedade conseguiu 
a empresa conquistar com uma forte 
presença nos ralis do campeonato aço-
riano? 

Quando se entra num projeto desta di-
mensão há que ter objetivos comerciais am-
plamente definidos, pois o investimento é 
extremamente elevado. Os nossos passam 
por promover o Grupo Auto Açoreana e 
consequentemente as marcas por nós re-
presentadas. Aguçar a curiosidade das pes-
soas sobre os nossos produtos e serviços, 
e isso ao longo deste ano foi evidente, uma 
vez que os nossos resultados o demonstram 
neste momento. Por isso, no âmbito co-
mercial também conseguimos cumprir os 
nossos objetivos para este primeiro ano. 

ARTHUR MELO 
ajmelo@acorianooriental.pt 

Catarina Câmara sublinha o espírito de união que reina no seio da Play/Autoaçoreana Racing
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Recentemente a Citroën Racing apre-
sentou o novo Citroën C3 R5. Há algu-
ma possibilidade de que a Play/Autoa-
çoreana Racing faça este upgrade de 
viatura? 

É verdade! A Citroën Racing apresentou 
o novo Citroën C3 R5, que ainda está em 
fase de testes nas mãos do Stéphane Le-
febvre, Craig Breen e Yoann Bonato e que 
promete ser uma viatura polivalente, adap-
tando-se aos pisos de terra e asfalto. Porém, 
a sua homologação está prevista para 2018, 
ainda sem data certa. Para já a Play/ Auto 
Açoreana Racing não tem prevista nenhu-

ma alteração de viatura. O nosso projeto 
a três anos é com o Citroën DS3 R5, via-
tura com a qual estamos muito satisfeitos. 

De toda esta nova experiência, o que 
realçaria como o melhor e o pior mo-
mento da equipa? 

Foi uma época repleta de muitos bons 
momentos, por isso é difícil realçar um 
como o melhor. Contudo, há um que tenho 
a certeza marca a todos os elementos da 
equipa e que realço como um dos melho-
res. O Azores Airlines Rallye foi o nosso co-
meço. Foi neste rali que vimos sair do pa-
pel o nosso projeto e que mostramos pela 

primeira vez a nossa força, enquanto equi-
pa, por termos tido um percalço logo na es-
treia e por o termos superado com uma gar-
ra e espírito de união tremendos. Neste rali 
soube logo que tínhamos pilotos e equipa 
para superar qualquer obstáculo.  

O pior é inevitavelmente o azar em San-
ta Maria. Estávamos a ganhar classificati-
vas, com um andamento fantástico, mas os 
ralis são mesmo assim. Estamos sujeitos 
a adversidades, neste caso foi a jante que 
partiu dando origem ao despiste. Porém, 
até deste mau momento consigo tirar boas 
ilações. No mesmo dia, o José Pedro Fon-
tes colocou à nossa disposição a sua viatu-
ra para o restante campeonato, mostrando 
uma grande confiança na nossa dupla de 
pilotos e em todo o trabalho desta equipa 
e, mais uma vez, o seu empenho não só pro-
fissional mas pessoal, neste projeto. Os 
maus momentos contribuem, muitas ve-
zes, para aprendermos, crescermos, unir-
mo-nos e tornarmo-nos mais fortes.     

A equipa Play/Autoaçoreana Racing 
emprestou grande competitividade ao 
Campeonato de Ralis dos Açores de 
2017: a aposta está ganha ou esperava 
mais deste primeiro ano? 

Sinceramente, acho que seria impossível 
pedir mais para um primeiro ano. Confor-
me já referi, foram amplamente ultrapassa-
dos todos os objetivos que havíamos defi-
nido. Sem modéstia, acho que o surgimento 
da Play/AutoAçoreana Racing beneficiou 

o Campeonato de Ralis dos Açores e todos 
os seus intervenientes. Coincidência ou não, 
no ano da nossa constituição o campeonato 
será decidido na última prova. 

Num ano de aprendizagem para todos 
nós, em que não conhecíamos todas as pro-
vas, nunca os nossos pilotos haviam pilo-
tado uma viatura com estas características, 
conseguir ganhar classificativas e discutir 
os primeiros lugares e termos conseguido 
dotar o campeonato de um espírito de des-
portivismo e imagem francamente positi-
va, faz-nos, sem dúvida, considerar que to-
das as nossas apostas para este primeiro 
ano foram ganhas.  

Este foi um projeto apresentado para 
três anos e com apenas uma viatura. Os 
pressupostos da parceria mantêm-se 
para 2018 e 2019, ou seja, a equipa vai 
continuar a correr com apenas uma via-
tura/equipa nos Açores? 

Este projeto está concebido para ser o 
mais profissional possível, e quer a Auto 
Açoreana quer a FTM têm investido am-
plamente nele, no sentido de garantir que 
está dotado de todas as condições quer des-
portivamente, quer em termos de imagem 
de equipa. Este projeto envolve muita gen-
te, disponibilidade, dedicação e recursos fi-
nanceiros avultados. Fizemos uma aposta 
totalmente ganha na nossa dupla de pilo-
tos e no Citroën DS3 R5 e é exclusivamen-
te com eles que contamos e em quem de-
positamos todas as nossas esperanças e 
ambições nos próximos anos. � 

““Há que ter objetivos 
comerciais. Os nossos passam 
por promover o Grupo  
Auto Açoreana e as marcas  
por nós representadas”

“Surgimento da 
Play/AutoAçoreana 
Racing beneficiou 
o campeonato”

CCatarina Câmara Gestora  
do Grupo Auto Açoreana afirma 
que a aposta foi ganha e realça  
a competitividade que a equipa 
emprestou ao Campeonato  
de Ralis dos Açores em 2017

Entrevista
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GGonçalo Mota Diretor de Produção, Marketing 
e Vendas da Fábrica de Tabaco Micaelense 
destaca o conceito inovador que a equipa  
introduziu no panorama dos ralis açorianos, 
contribuindo para a sua competitividade 

Entrevista

“Génese do projeto 
Play/Autoaçoreana 
Racing está nos 
patrocinadores  
e não no piloto”

A Fábrica de Tabaco Micaelense, depois 
de vários anos afastada do automobilis-
mo, regressou em 2017 com uma equipa e 
um carro que ajudaram a elevar o nível de 
competitividade do Campeonato de Ralis 
dos Açores. Quando falta uma prova para 
terminar o campeonato, que balanço é que 
faz deste ano de regresso? 

O balanço é muito positivo em todos 
os aspetos. Diria mesmo que não fora a 
pedra no Azores Airlines e o azar no Ra-
li de Santa Maria, teria sido perfeito. Os 
objetivos e expectativas traçados foram 
largamente superados. Não nos passava 
pela cabeça que chegando à última pro-
va poderíamos ser vice-campeões. Não 
posso negar que cometemos erros pró-
prios da nossa inexperiência, mas era 
essa aprendizagem que buscávamos nes-
te primeiro ano. 

A nossa dupla de pilotos adaptou-se mui-
to bem e de forma inesperadamente rápi-
da a esta nova viatura e ganhou classifica-
tivas, discutiu com os nossos adversários 
os lugares cimeiros e de facto, acreditamos, 
sem falsas modéstias, que trouxemos a 
competitividade que faltava ao CRA. Bas-
ta ver que apenas na última prova se vai de-
cidir o campeão e vice-campeão, estando 
as pontuações entre os três primeiros mui-
to próximas.  

Esta equipa envolve muitas pessoas e 
entidades que tiveram que se coordenar 
da melhor forma para que pudéssemos ser 
tão competitivos como fomos. A colabo-
ração entre a FTM e a Auto Açoreana foi 
perfeita, o mesmo se passando com a 
Sports & You. 

ARTHUR MELO 
ajmelo@acorianooriental.pt 

Gonçalo Mota  
realça que os objetivos 

para 1 passam  
por evoluir a 

Play/Autoaçoreana 
Racing e mostrar maior 

ambição competitiva 

Foi-nos chegando um feedback muito 
positivo do público. Para tal contribui de-
cisivamente a forma humilde mas muito 
profissional como nos temos batido e a 
atitude extraordinária dos nossos pilotos. 
São jovens que trabalham duro na sua 
profissão mas que se dedicaram de alma 
e coração a este projeto, atraindo a sim-
patia por todas as ilhas onde se disputa-
ram ralis. 

Gerou-se também um espírito de equi-
pa muito positivo e de sã camaradagem que 
transparece para quem nos vê e contagia 
quem connosco contacta. 

Como surgiu a possibilidade de patro-
cinar o Rali do Pico e porquê, também ago-
ra, a aposta no apoio às organizações? 

A possibilidade surgiu no decurso do 
Azores Airlines Rallye, quando fomos con-
tactados por responsáveis do Pico Auto-
móvel Clube (PAC), que se encontravam 
numa difícil situação pois haviam perdido 
o seu principal patrocinador. Nestas cir-
cunstâncias, a prova do Pico estava na imi-
nência de não se realizar e nesse momento 
sentimo-nos na obrigação de ajudar, caso 
contrário seria o próprio campeonato que 
poderia ser afetado. 

Os responsáveis do PAC demonstraram 
grande seriedade e uma inegável capaci-
dade para organizar uma excelente pro-
va, e esses aspetos deram-nos confiança 
para darmos a cara e assumir esta aposta. 

Afirmámos desde o primeiro dia que tí-
nhamos chegado para competir mas tam-
bém para contribuir, para fazer crescer este 
campeonato e ajudar a melhorá-lo, tendo 
sempre atenção para quem necessita e me-
rece apoio.  

A parceria com a Sports & You foi uma 
aposta ganha? 

Sem dúvida nenhuma, que para além da 
seleção dos pilotos, a escolha da Sports & 
You (S&Y) revelou ser uma chave funda-
mental para o êxito deste processo. 

Pretendemos desde o início selecionar o 
melhor que poderíamos encontrar no âm-
bito nacional e, nos últimos anos, a S&Y de-
monstrou ser a melhor equipa do país. Ve-
jam-se os resultados (este ano de novo com 
grandes hipóteses de vencer o campeona-
to nacional com o Carlos Vieira) e a ver-

dade é que para além da componente es-
trita do fornecimento da máquina, da sua 
preparação e afinação, a S&Y teve um con-
tributo decisivo no desempenho do Ruben 
e do Estêvão, bem como na definição das 
estratégias a adotar em cada prova. 

Temos que agradecer de forma especial 
ao José Pedro Fontes e ao Abel Fernandes, 
que encararam esta parceria de uma for-
ma que ultrapassa a mera obrigação con-
tratual, demonstrando um empenho ex-
traordinário, muito para além do que seria 
expectável. 

Quais são os objetivos desportivos para 
2018? 

Neste momento pretendemos encerrar 
o campeonato de 2017 com o melhor re-
sultado possível no VI Pico Play/Autoaço-
reana Rali e dignificar o nosso próprio tra-
balho que foi extremamente exigente e 
sê-lo-á até ao último quilómetro de pro-
va.  

Uma vez terminado o rali e consequen-
temente o campeonato, faremos o devido 
balanço em equipa e só então estabelece-
remos os objetivos para 2018. Contudo, não 
posso negar que necessariamente preten-
demos melhorar e ser mais ambiciosos, que 
no fundo é a evolução natural de qualquer 
processo.  

Recentemente, o piloto Pedro Vale 
anunciou que esteve em negociações 
para integrar a  Play/Autoaçoreana Ra-
cing. O que aconteceu para que aquele 
piloto e a equipa não tivessem prosse-
guido o projeto que chegou a estar em 
cima da mesa e que projeto era este? 

O Pedro Vale é, para além de um exce-
lente piloto, uma pessoa que nos é cara e 
com quem temos uma excelente relação há 
muitos anos.  

É alguém que a exemplo de muitos ou-
tros pilotos, alguns deles com quem temos 
relações muito próximas, nos foi desafian-
do ao longo dos anos para que o apoiásse-
mos nos seus projetos pessoais de partici-
pação no CRA ou em algumas provas do 

“Os objetivos para 2018 
serão diferentes dos que 
foram delineados para  
o ano de arranque”

“Afirmámos desde  
o primeiro dia que 
tínhamos chegado para 
competir mas também 
para contribuir, para 
fazer crescer este 
campeonato e ajudar  
a melhorá-lo”
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mesmo. Tanto o Pedro como os demais pi-
lotos apresentaram-nos as suas ideias e pe-
didos de apoio, todas elas muito seme-
lhantes quanto ao modelo proposto, que 
foram todos analisados com atenção e todo 
o respeito que mereciam. 

No entanto, a nossa relação com a Sports 
& You tinha começado a desenhar-se já em 
2015 e, desde então, fruto de muitas con-
versações, sobretudo com o José Pedro 
Fontes ao longo de dois anos, tendemos 
para um modelo que não passaria por um 
mero apoio financeiro a um projeto de ou-
trem, mas sim pela criação de uma equipa 
que é gerida pelos patrocinadores em to-
das as suas vertentes, quer da máquina, 
passando pela componente desportiva e 
pelo marketing associado. 

Decidimos que a dupla Ruben e Estêvão 
Rodrigues era aquela que mais se enqua-
drava neste modelo e que melhor reunia 
um conjunto de condições que para nós 
eram essenciais. 

O projeto Play/Autoaçoreana Racing 
não é portanto o projeto clássico que nor-
malmente ocorre no nosso país, no qual é 
o piloto que o idealiza e procura apoios 
para o materializar, sendo ele o respon-
sável pela sua gestão. Trata-se, pelo con-
trário, de uma iniciativa cuja génese está 
nos patrocinadores, que o concebem de 
raiz e reúnem todos os recursos para o 
montar e por em prática, o que inclui a se-
leção da máquina, dos pilotos, a criação e 

conceção de uma imagem, a comunicação, 
o plano de marketing e de todos os mais 
pequenos e aparentemente insignifican-
tes pormenores, que podem passar pela in-
dumentária ou as reservas do hotel e do 
restaurante. 

Foi nossa intenção criar uma estrutura 
de suporte à Play/Autoaçoreana Racing 
o mais profissional possível, dotando-a das 
melhores condições possíveis para garan-
tir o sucesso, tanto no plano desportivo 
como no plano da imagem que queremos 
fazer passar, almejando um dia, não mui-
to longínquo, estar ao nível do que de me-
lhor se faz no nosso país neste campo.  

Este é um projeto que nasceu para três 
anos e, conforme foi dito no dia da sua 
apresentação, sem pressão de conquis-
tar vitórias. Esta filosofia vai manter-se 
no próximo ano? 

Como tive oportunidade de referir an-
teriormente, os objetivos para 2018 não 
foram ainda estabelecidos e sê-lo-ão ao 
mais alto nível, isto é pelas administrações 
e gerências das empresas que suportam 
esta equipa, em plena coordenação com os 
nossos pilotos e com a Sports & You. 

No momento de definir metas, há que 
pesar as nossas forças e ter consciência 
de quais são as nossas debilidades. Importa 
conhecer as características das provas do 
próximo campeonato, o calendário e ou-
tros fatores que possam ter influência no 
nosso desempenho, bem como fazer o le-

Azores Airlines 
Rallye vai abrir  
o Campeonato 
da Europa de 
Ralis em 1
Ainda não é conhecido o calendário oficial 
do Campeonato da Europa de Ralis (ERC 
na sigla inglesa) para o próximo ano mas já 
é certo que o Azores Airlines Rallye vai ser 
a prova inaugural de 2018, repetindo o que 
aconteceu este ano. 

A confirmação surgiu da parte de Fran-
cisco Coelho, presidente do Grupo Des-
portivo Comercial, que expressou a vonta-
de de organizar a 53.ª edição do rali dos 
Açores em março. 

“A data que o Grupo Desportivo Co-
mercial propôs a Eurosport Events e à Fe-
deração Internacional de Automobilis-
mo (FIA) foi o fim de semana de 22, 23 
e 24 de março. Mas neste momento não 
há nada oficial”, esclareceu.  

Este ano, o rali açoriano disputou-se de 
30 de março a 1 de abril. 

Desde que 2009 (ano em que se inter-
nacionalizou) o rali dos Açores já passou 
por várias datas: fevereiro em 2012; mar-
ço em 2017; abril em 2013; maio em 2009 
e 2014;  junho em 2015 e 2016; e julho em 
2010 e 2011. 

“O que temos a certeza é que seremos nós 
a prova que abrirá o Campeonato da Eu-
ropa de Ralis. Agora aguardamos a decisão 
das entidades. Pretendemos que o rali seja 
feito em março, pois daí para a frente tor-
na-se extremamente difícil em termos de 
alojamento. A data tem de se adequar aos 
interesses dos Açores em termos turísticos”, 
sublinhou. 

Estará para breve o anúncio do calendá-
rio oficial do ERC 2018 por parte da FIA, 
decisão que terá influência na definição do 
Campeonato de Ralis dos Açores, onde o 
Azores Airlines Rallye será, também, a pri-
meira prova da época. 

Tudo aponta que o Europeu de Ralis 
manterá o mesmo número de provas da 
presente temporada, ou seja, oito ralis en-
tre março e outubro.� NMN

vantamento de quais serão os recursos que 
estarão disponíveis para então. 

Não podemos porém negar que somos 
ambiciosos, que pretendemos evoluir, e 
consequentemente, os objetivos para 
2018 serão diferentes daqueles que fo-
ram delineados para o ano de arranque, 
sempre com a prudência que se exige a 
este nível. 

Prestes a concluir-se este campeona-
to, como o avalia em termos de figurino 
as provas? 

Globalmente consideramos ser um bom 
campeonato que reúne um conjunto de 
provas diferentes, que permite aos pilotos 
e às suas equipas demonstrarem as suas 
qualidades em diferentes condições.  

Notámos grande entusiasmo tanto dos 
organizadores como do público em todas 
as ilhas, talvez com menor intensidade na 
segunda prova de São Miguel, o Rali da La-
goa. Infelizmente, na perspetiva de um pa-
trocinador, esse rali foi uma desilusão. Para 
além de, em larga medida, ser um sucedâ-
neo menos rico dos Azores Airlines Rallye, 
uma vez que repete em parte os mesmos 
troços, mesmo que com algumas diferen-
ças, realizou-se num dia em que ocorriam 
inúmeros eventos na ilha, algo que dificil-
mente não acontecerá de novo, tendo em 
conta que nesse período existe uma enor-
me oferta de festas, festivais e eventos des-

portivos, como é o caso do Red Bull Cliff 
Diving. Simplesmente não havia públi-
co. Foi desolador verificar que as estra-
das estavam quase vazias. 

O número de inscritos foi o mais pe-
queno de todo o campeonato, com apenas 
19 equipas, menos de metade do que acon-
teceu, por exemplo, na última prova, o Ra-
li Lilás. 

Quem sabe se um rali em asfalto, que 
para além de ser mais económico para a 
organização e equipas, seria uma boa no-
vidade para o público micaelense. Deixa-
ria este repto à reflexão de quem organiza, 
pois acreditamos que deste modo se con-
seguiria trazer mais público para a estra-
da e aumentar o número de inscritos, com 
um conjunto de troços completamente di-
ferentes, de fácil acesso ao público, onde 
os carros atingem maiores velocidades que 
na terra, um fator adicional de animação. 

Como referi anteriormente, ficámos 
agradavelmente surpreendidos com o 
enorme entusiasmo das organizações e do 
público nas ilhas do Faial e Santa Maria e 
destacaria a enorme “afición” das gentes 
da ilha Terceira, com um TAC extraordi-
nariamente ativo e empenhado e adeptos 
que, faça chuva ou faça sol, estão na estra-
da em grande número.  

Porém, há um aspeto que nos preocupa, 
sobretudo no Rali Ilha Lilás, no qual en-
contrámos troços com piso em mau esta-
do e nos quais não se conseguem atingir 
grandes velocidades, não somente pelo es-
tado do piso como também pela excessi-
va sinuosidade dos mesmos. � 

““Ficámos surpreendidos 
com o enorme 
entusiasmo do público 
no Faial e Santa Maria”

Francisco Coelho quer o rali em março 

ARQUIVO AO/EDUARDO RESENDES
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“Penso que em algumas ilhas 
há troféus e provas a mais”

Que importância tem para o automo-
bilismo açoriano o facto da decisão do 
campeão dos Açores de ralis ter ficado 
para a última prova do campeonato? 

O campeonato foi mais equilibrado e 
houve mais equipas com máquinas idênti-
cas. Por isso ficou mais interessante e a dis-
cussão arrasta-se até à última prova. Com 
os azares de uns e a sorte de outros, con-
seguiu-se ficar até ao final à espera da de-
cisão do campeão 

A competitividade verificada em 2017 
no Campeonato de Ralis dos Açores é um 
prenúncio de que os ralis no arquipéla-
go estão a ganhar vitalidade? 

Sim. Vem favorecer o automobilismo nos 
Açores e para quem vai para as estradas as-
sistir e para quem segue os ralis na Região, 
do Campeonato de Ralis dos Açores e res-
petivas classes. Sim, enalteceu muito o cam-
peonato regional.  

Apesar dos tempos difíceis, o parque 
automóvel na Região deu um enorme sal-
to qualitativo e, ao mesmo tempo, sur-
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giram nas diferentes provas números de 
inscritos bastante assinaláveis. Os ra-
lis estão de saúde na Região? 

O que me consta - e daquilo que tenho 
vindo a assistir -, é sinal que os ralis estão a 
crescer nos Açores e penso que é para man-
ter nas provas todas e com um maior nú-
mero de participantes. É o que queremos 
para termos mais público nas estradas e 
mais patrocinadores.  

Ainda assim, o número de pilotos a fa-
zer na totalidade o Campeonato de Ra-
lis dos Açores é manifestamente reduzi-
do. Como é que se pode combater este 
estado de abandono que, quer se queira 
quer não, acaba por tirar algum brilho 
ao próprio campeonato? 

Julgo que este será um fator que vai cres-
cer por causa da questão geográfica. Há ilhas 
maiores que têm mais pilotos e ilhas meno-
res com menos pilotos. No caso do Pico di-
minuiu. Já tivemos mais pilotos e agora te-
mos menos. Faial e Santa Maria estão na 
mesma situação. Neste momento, São Mi-
guel e Terceira são as ilhas onde existem mais 
equipas porque têm mais patrocinadores, há 
mais empresas a patrocinar. Não é apenas 

uma ilha, como acontece por exemplo na Ma-
deira; aqui são várias ilhas onde se disputa 
o campeonato e daí haver listas maiores e lis-
tas menores em termos de inscritos. Depois, 
quem se inscreve no Regional, estando no 
Triângulo, tem mais hipóteses de fazer pro-
vas do Regional, porque poupa nas despesas. 
Tudo isto são fatores que pesam nas equipas. 

Relativamente à dispersão geográfica 
do Campeonato de Ralis dos Açores, com 
sete provas em cinco ilhas, continua a ser 
um figurino que vai ao encontro do que 
os pilotos desejam?  

Sim. Ainda não reuni com os pilotos. Já reu-
ni com os clubes e com os pilotos vou deixar 
acabar a época para reunir com eles.  Mas pen-
so que até aqui – e mesmo do tempo em que 
fui presidente da ACAA (Associação de Clu-
bes de Automobilismo dos Açores) – das reu-
niões que tive com eles, este nunca foi um fa-
tor contra, nunca se manifestaram para haver 
uma redução no número de provas do Re-
gional. Aliás, não faria bem ao campeonato. 
Sete provas, um número ímpar, para o Cam-
peonato de Ralis dos Açores é o ideal.  

Na minha opinião, se calhar para os troféus 
deve-se diminuir o número de provas. Mas 

isso cada organização e cada clube é que sabe 
da sua saúde. 

Já os troféus vivem grande vitalidade, 
no que diz respeito a número de inscri-
tos e de participações. O facto de haver 
tanto troféu no arquipélago não tira es-
paço ao  Campeonato de Ralis dos Aço-
res ou todos podem coabitar? 

Numa determinada altura os troféus – 
ou as Taças – foram importantes para co-
locar os pilotos a rodar e a crescerem, no 
sentido de poderem chegar ao Regional. 
Neste momento penso que em algumas 
ilhas há alguns troféus e provas a mais e isso 
vai desgastando as viaturas, vai desgastan-
do as disponibilidades financeiras das equi-
pas. Mas as organizações dos clubes têm de 
avaliar estas situações com os respetivos pi-
lotos. Não me cabe estar aqui a fazer juízos 
acerca disso. Mas na minha opinião julgo 
que se devia diminuir para podermos dar 
mais força ao Campeonato de Ralis dos 
Açores. Mas tudo depende dos clubes e cada 
ilha é que sabe dos apoios que tem e o que 
faz e o que fazem perante os pilotos.  

A nova direção da Federação Portu-
guesa de Automobilismo e Karting, da 
qual faz parte, de que forma olha para os 
Açores e como encara os problemas dos 
ralis açorianos que, no fundo, até são 
transversais às restantes regiões do país?  

Nos Açores a federação – quer a anterior 
quer esta agora - tem vindo a trabalhar. Te-
mos baixado os custos das licenças, por 

exemplo. Neste momento o custo para fa-
zer o Campeonato de Ralis dos Açores não 
tem nada a ver do que era há cinco, seis 
anos. Penso que é para manter a mesma li-
nha e comigo esta linha é para continuar 
e tudo aquilo que conseguir fazer a favor 
dos Açores, vou fazer. Ao nível das licenças 
vamos manter a mesma linha e posso acres-
centar também os seguros de provas, onde 
já se fez um trabalho em que houve uma re-
dução de custos. Os regulamentos para o 
próximo ano estão quase prontos. Só falta 
o calendário que será acertado com os res-
tantes clubes na ilha do Pico. Vamos apro-
veitar, para não haver mais despesas, que 
os clubes estão cá todos para se fazer o ca-
lendário do campeonato para o ano. 

O calendário deverá ser muito idên-
tico ao dos últimos anos? 

Sim. Não vai fugir muito. O ponto de par-
tida são o Rali de Portugal e o Azores Air-
lines Rallye. Depois é só encaixar as res-
tantes provas do Campeonato de Ralis dos 
Açores e depois destas, as provas dos Tro-
féus de cada ilha.  

No panorama internacional Portugal 
tem duas provas de grande prestígio nos 
calendários mundiais: o Rali de Portu-
gal no WRC e o Azores Airlines Rallye 
no ERC. A continuidade destas provas é 
importante para a modalidade e para o 
futuro dos ralis no país e na região? 

A nível de desporto e a nível de turismo 
são dois cartazes importantes para a região 
e para o país. � 

“Na minha opinião julgo  
que se devia diminuir  
para podermos dar mais 
força ao Campeonato  
de Ralis dos Açores”
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