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A presença de um dos mais espetaculares pilotos de todos os tempos está garantida no
Motorshow Autoclássico 2018! O finlandês Ari Vatanen, Campeão do Mundo de Ralis de 1981
e quatro vezes vencedor do Dakar, já confirmou a presença, sucedendo assim a um rol de
estrelas internacionais que já passaram pelo evento nortenho, casos de Markku Alen (2007 e
2014), Timo Salonen (2008), Marc Duez (2008), Armindo Araújo (2008 e 2009), Didier Auriol
(2010), Massimo Biasion (2011), Stig Blomqvist (2012), Juha Kankkunen (2015), François
Delecour (2016) e Hannu Mikkola (2018).

Integrada no Salão Autoclássico, a 16ª edição do Motorshow terá lugar nos dias 5, 6 e 7 de
outubro na Exponor e ficará marcada por muitas novidades. Um ano que a organização
assume de mudança na já longa história do evento.

Contando desde 2007 com a presença de um cabeça de cartaz internacional, chegou agora a
vez de Ari Vatanen dar brilho a mais uma edição do evento. A exuberância ao volante de
qualquer carro de competição, associada à simpatia e abertura que o nórdico com o público,
serão motivos para tornar a sua participação no Motorshow Autoclássico Porto... inesquecível!

O piloto finlandês traz na sua bagagem 101 participações em provas do Campeonato do
Mundo de Ralis, tendo representado, oficialmente, marcas como a Ford, Opel, Peugeot,
Subaru e Mitsubishi, com as quais conquistou 10 vitórias, 27 pódios e 527 vitórias em provas
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especiais de classificação, sempre com um estilo de condução rápido e espetacular, que
deixou muita saudade!

O triunfo no Campeonato do Mundo de Ralis de 1981, o grave acidente na Argentina com o
Peugeot 205 T16, as quatro vitórias no Dakar com a Peugeot e Citroën e as impressionantes
participações em Pikes Peak, são talvez alguns dos momentos mais marcantes da sua
carreira.

A participação de Ari Vatanen no Motorshow Autoclássico Porto permitirá aos adeptos uma
justa homenagem ao piloto, que considera a sua presença como "uma excelente oportunidade
para voltar ao convívio com um público muito conhecedor e entusiasta. Tenho um grande
prazer em estar neste tipo de eventos, onde existe uma grande proximidade com o público e
onde é possível regressar ao volante, fundamentalmente com a preocupação de dar
espetáculo."

Para além de Vatanen, o Motorshow Autoclassico Porto 2018 contará, também, como vem
sendo habitual, com a participação de alguns dos principais pilotos nacionais das mais diversas
disciplinas, dos Ralis, à Velocidade, passando pelo Off-Road, num ano em que organização
propõe um renovado Motorshow.

Um pavilhão exclusivamente dedicado ao Paddock/Exposição e uma pista desenhada, na sua
totalidade, nos parques exteriores da Exponor, são as principais novidades para os milhares de
aficionados que, todos os anos, não dispensam a visita a esta grande festa do automobilismo
nacional.

Pedro Ortigão, da Xikane, responsável pela organização, salienta que "a edição de 2018
representará a renovação do Motorshow Autoclássico Porto. A pista será integralmente
desenvolvida no exterior dos pavilhões da Exponor, passando a ser possível ver outro tipo de
carros em ação, nomeadamente os da Velocidade, que normalmente, competem apenas nas
pistas! Com isso conseguiremos também proporcionar um ambiente mais agradável dentro do
Pavilhão do Paddock, passando, portanto, a ser possível desenvolver outro tipo de atividades
do interesse do público. A presença do Ari Vatanen será a 'cereja no topo de bolo'. Um piloto
que, além de espetacular, tem uma atitude fantástica com o público."
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