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RALI DE MORTÁGUA 
CARREGADO DE EMOÇÃO 
COM 51 EQUIPAS INSCRITAS
Já é conhecida a lista de inscritos para a prova do Clube Automóvel do Centro, a ter lugar 
ao final da tarde de sexta-feira (dia 29 de Abril) e grande parte de sábado (dia 30), com a 
presença da mais recente dupla vencedora do Rali Terras D’Aboboreira: Miguel Correia e 
Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo)

O Rali de Mortágua reuniu mais de 
meia centena de equipas participan-
tes, distribuídas por 21 do Campeo-
nato Promo, 14 do Campeonato de 
Portugal de Ralis – 2RM, 12 da Peugeot 
Rally Cup Ibérica, cinco do Campeona-
to Portugal Clássicos de Ralis, dois do 

Campeonato Portugal Júnior de Ralis 
e três do Rali Extra.
Depois de já terem marcado presen-
ça no Rally Serras de Fafe-Felgueiras-
-Cabreira e Boticas, prova de abertura 
da Peugeot Rally Cup Ibérica, a com-
petição do Clube Automóvel do Cen-

tro “resgatou” uma dúzia de equipas 
nacionais e espanholas, conferindo 
ao Rali de Mortágua uma “diversão” 
ainda mais desafiante.
Todos, sem exceção, pretendem su-
ceder a Alejandro Cachón e Alejandro 
“Jandrin” Lopez (incluindo o próprio, 
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nos navegadores). Pela frente vão ter 
mais cinco provas icónicas, dos nacio-
nais de ralis de Portugal (dois em terra) 
e Espanha (três em asfalto), incluindo 
eventos do Europeu e do Mundial de 
Ralis da modalidade. Para já, Oscar 
Palomo e Javier Moreno Blazquez é 
quem estão no topo da classificação 
geral ao volante de um Peugeot 208 
Rally4, estando previstos novos desen-
volvimentos no território mortaguense 
a partir de sexta-feira.
Marcam presença os 21 do Campeo-
nato Promo, com particular destaque 
para Fernando Peres e José Pedro da 
Silva, Adruzilo Lopes e Paulo Leones, 
Fernando Teotónio e Luís Morgadinho, 
Alexandrino Dinis e Luís Ribeiro, todos 
em Mitsubishi Lancer Evo IX, André Ca-
beças e Ilberino Santos (Mitsubishi Mi-
rage Evo), entre outros determinados 
a mostrar serviço.
São várias as equipas que alinham no 
Campeonato de Portugal de Ralis – 
2RM, com o piloto marinhense Ernesto 
Cunha, navegado pelo portuense Rui 
Raimundo, no comando das operações 
num Peugeot 208 Rally4, m ex-aequo 
com Ricardo Sousa e Luís Marques, 
em viatura idêntica. Miguel Abrantes e 
Inês Veiga (Renault Clio RC5) perfilam-
-se para mostrar serviço nas especiais 
mortaguenses.

Quanto aos Clássicos, espera-se uma 
luta titânica por um quinteto de enor-
me peso: Luís Mota e Alexandre Ramos 
(Mitsubishi Lancer Evolution VI), José 
Merceano e Francisco Pereira (Mitsu-
bishi Evo IV), Nuno Mateus e Paulo 
Pimentel (Mitsubishi Lancer Evo VI), 
Pedro Leone e Bruno Miguel Ramos 
(Ford Escort RS Cosworth), Luís Fonse-
ca e Duarte Gouveia (Peugeot 306 S16).
Gonçalo Fernandes e Jorge Henri-
que (Peugeot 208 Rally 4) João Silva 
(Renault Clio 4 RS) pontuam para o 
Portugal Júnior de Ralis, mas a dupla 
formada por Miguel Correia e Jorge 
Carvalho é a grande surpresa da lista 

de inscritos, na Prova Extra.
A formação da ARC Sport, que logrou o 
triunfo no Rali Terras D’Aboboreira com 
o Skoda Fabia Rally2 Evo, tem a opor-
tunidade de manter intacto o seu exce-
lente momento de forma. Recorde-se 
que a terceira prova do Campeonato 
de Portugal de Ralis, disputada nos 
concelhos de Amarante, Baião e Marco 
de Canavezes, colocou Miguel Correia 
e Jorge Carvalho na ribalta, batendo 
Armindo Araújo por dois segundos e 
Bruno Magalhães por 11,2 segundos.
Ainda no que concerne à Prova Extra, 
referência para a presença do alemão 
Sean Johnston, navegado pelo britâ-
nico Alexander Kihurani, aos comados 
de um Citroën C3 R5 preparado pela 
francesa Sainteloc Junior Team, assim 
como Diogo Salvi e Hugo Magalhães, 
ao volante de um Skoda Fabia R5.

|SUPER-ESPECIAL DE SEXTA-FEIRA ABRE  
   “HOSTILIDADES”

A competição delineada pelo Clube Au-
tomóvel do Centro (CAC), em estreita 
parceria com a Câmara Municipal de 
Mortágua, surge bastante compacta 
com um percurso total de 162,79 qui-
lómetros, 84,24 dos quais disputados 
ao cronómetro, correspondentes a 
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uma dupla ronda por 4 troços: super-
-especial (2,20 km), Mortágua (7,75 
km), Laceiras 13,08 km) e Aguieira 
(19,09 km).
Baseado na localidade que dá nome 
a esta vila do distrito de Viseu, a prova 
tem início e termina na frente à Câmara 
Municipal, tendo o seu centro nevrál-
gico no Centro Educativo de Mortágua 
e o Parque de Assistência na Expo de 
Mortágua.
As hostilidades iniciar-se-ão ao fim da 
manhã, num troço na região de Gân-
dara, entre as 12h00 e as 13h00 com 
a passagem livre dos concorrentes, 
seguindo-se, ao início da tarde, entre 
as 13h30 e as 14h00, o Qualifying que 
definirá a ordem de saída para a estra-
da. Entre as 14h30 e as 15h00 terá lugar 
o Shakedown para os pilotos prioritá-
rios, sessão que repete-se das 15h00 às 
16h30 para os restantes pilotos.
Já as lutas pelos melhores tempos 
nas oito especiais desenhadas da 
competição concentram-se pela úni-
ca passagem pela super-especial de 
sexta-feira (A1 – 19h58), prosseguindo 
no dia seguinte, numa etapa única com 
partida agendada para as 9h00 do Par-
que fechado, em frente ao edifício da 
Câmara Municipal de Mortágua.
Depois de uma visita ao Parque de 
Assistência na Expo de Mortágua 
(9h10/9h25), as equipas saem para 
a primeira sequência de troços: ES1 
Mortágua (9h38), ES2 Laceiras (10h21) 

e ES3 Aguieira (11h09), ronda matinal 
que terminará com nova incursão pelo 
Parque de Assistência (13h10/13h40).
No regresso à estrada, as equipas repe-
tem a mesma sequência de troços: ES4 
Mortágua (13h53), ES5 Laceiras (14h36) 
e Aguieira (15h24). Depois de 10 minu-
tos nas assistências (16h24/16h34), os 
concorrentes rumam para a tradicio-
nal cerimónia de Pódio, às 16h44, em 
frente ao edifício da Câmara Municipal 
de Mortágua.

|“MORTÁGUA ARENA” PARA VER “IN LOCO”  
   AO LONGO DE 2 KM

O Rali de Mortágua está de “pedra e 
cal” as suas pretensões: regressar o 

quanto antes ao escalão principal dos 
ralis nacionais, oferecendo às equipas 
e público em geral a zona espetáculo 
“Mortágua Arena”, também a a pensar 
Vodafone Rally de Portugal.
Trata-se de um espaço de eleição 
desenhado por Luís Filipe Rodrigues, 
vice-presidente da Câmara de Mor-
tágua, em pleno coração da especial 
da Aguieira que privilegia o público 
com a possibilidade de ver “in loco” os 
pilotos ao longo de dois quilómetros 
sem sair do mesmo local, com condi-
ções ímpares no panorama nacional 
e internacional, fruto dos declives no 
terreno.
De acordo com Ricardo Pardal, «esta é 
uma região onde há uma grande paixão 
pelo desporto automóvel», pelo que 
ainda não digeriu a retirada do Rali de 
Mortágua do Campeonato Portugal de 
Ralis: «A prova que, o ano passado, ser-
viu de palco para a atribuição do título 
absoluto do Campeonato de Portugal 
de Ralis, foi retirado no ano seguinte 
da categoria rainha. Valores mais altos 
levantaram-se, mas não é essa a von-
tade do município de Mortágua nem 
do Clube Automóvel do Centro, em 
que fizemos o esforço necessário para 
continuar a ter um dos melhores ralis 
do campeonato português, mas que 
infelizmente não foi esse o resultado».
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Acessos e onde ver a prova

QUALIFYING/SHAKEDOWN
ACESSO 1

Na rotunda de confluência da N 234 
c/ N 228, seguir em pela N234 em di-
recção ao Luso / Mealhada, ao longo 
de 1,2 Km, e sair à direita na direção a 
“Águeda”. Na rotunda, sair na segunda 
saída, em direção ao Agrupamento 
de Escolas de Mortágua e, 50 metros 
depois, virar à direita. Estacionar nos 
locais de estacionamento (terreiro) 
junto a este estabelecimento de en-
sino. A prova de “Qualifying/Shake-
down” é alcançada a cerca de 500 
metros depois, num gancho em que 
os concorrentes entram em asfalto, 
vindos de estrada de terra, em frente.

ACESSO 2

Na rotunda de confluência da N 234 c/ 
N 228, seguir em pela N234 em direção 
ao Luso / Mealhada e, cerca de 500 me-
tros depois, vire à direita, em frente à 
área de serviço da BP, em piso de terra, 
tomando depois a EM de asfalto. 400 
metros depois cortar à esquerda, num 
STOP. A “Qualifying/Shakedown” fica 
a 200 metros.

PEC 3 e 6 – MORTÁGUA (7,75 KM)
ACESSO

Na rotunda de confluência da N 234 c/ 
N 228, seguir em pela N234 em dire-
ção ao Luso / Mealhada, ao longo de 
1,2 Km, e sair à direita na direção a 
“Águeda”. Na rotunda, sair na segunda 
saída, em direção ao Agrupamento 
de Escolas de Mortágua e, 50 metros 
depois, virar à direita. Estacionar nos 
locais de estacionamento (terreiro) 
junto a este estabelecimento de en-
sino. A prova de “Qualifying/Shake-
down” é alcançada a cerca de 500 
metros depois, num gancho em que 
os concorrentes entram em asfalto, 
vindos de estrada de terra, em frente. 
W8.20927372 N40.45905870

PEC 4 e 7 – LACEIRAS (13,08 KM)
ACESSO 1

Na rotunda de confluência da N 234 c/ 
N 228, seguir pela N234 em direção ao 
Luso / Mealhada ao longo de 1,2Km, e 
sair à direita na direção “Águeda”. Na 
rotunda sair na terceira saída, em dire-
ção a Águeda, pela N334-1. Percorrer 
7,2 Km nesta estrada até Falgarosa da 
Serra e virar à direita, para Paredes, 
Parque Eólico e Erigo.

Seguir sempre em direção a este par-
que, percorrendo 3 km até ao primeiro 
cruzamento, que se deve seguir em 
frente, até ao final da estrada em piso 
de asfalto, 3,1 Km depois. Aí deve-se 
seguir em frente, sobre a esquerda, 
pela estrada em bom piso de terra. 
Após 900 metros chega-se à prova, 
numa zona espetacular junto à su-
bestação, vindo os concorrentes da 
esquerda.

ACESSO 2

Na rotunda de confluência da N 234 c/ 
N 228, seguir pela N234 em direção ao 
Luso / Mealhada ao longo de 1,2Km, e 
sair à direita na direção “Águeda”. Na 
rotunda sair na terceira saída, em dire-
ção a Águeda, pela N334-1. Percorrer 
14 Km nesta estrada e virar à direita, 
no cimo da serra. (W8.32047929 – 
N40.49331227).
Este mesmo entroncamento poderá 
ser acedido para quem vem do lado 
de Águeda, a partir de Boialvo. À saída 
desta localidade, após sair da N336 
para a N334-1 em direção a Mortágua, 
percorrer 5,6 Km e virar à esquerda.
Depois, para ambos os percursos, con-
tinuar pela estrada de asfalto durante 
1,8 km, até encontrar a prova, numa 
parte de passagem para piso de as-
falto, junto a uma capelinha, vido os 
concorrentes da direita, de estrada 
em terra.

PEC 5 e 8 – AGUIEIRA (19,09 KM)
ACESSO 1

Na rotunda do Intermarché sair na dire-
ção Vouzela-Campo de Besteiros para a 
EN-228. Sair na primeira saída da rotun-
da, 3,9 quilómetros depois da rotunda, 
em direção à Labialfarma. Cerca de 4,6 
quilómetro depois encontra-se outra ro-
tunda, seguindo na primeira saída para 
Felgueira. Cerca de 2,25 quilómetros 
depois, encontra a especial numa zona 
de alcatrão. 40º 27’ 9’’ N 8º 11’ 25’’ W

ACESSO 2

Na rotunda do Intermarché seguir em 
direção a Santa Comba Dão, para a 
EN-234. Seguir nesta via durante 2,5 
quilómetros para cortar à esquerda 
para uma estrada de terra. Seguir cer-
ca de 1,7 quilómetros até à especial. 
40º 24’ 53’’ N 8º 11’ 23’’ W

ACESSO 3

Na rotunda do Intermarché sair na 
direção Vouzela-Campo de Besteiros 
para a EN-228. Cerca de 650m seguir em 
frente para 800m mais á frente seguir 
pela direita em direção a Felgueira e Rio 
Milheiro, cerca de 1,9 km vai encontrar 
uma estrada de terra á direita, deve se-
guir por essa estrada em terra. Percorre 
cerca de 800m nessa estrada em terra 
e vai encontrar um gancho à direita e 
corta para esse gancho, percorre mais 
1,4 km indo encontrar a especial. 40º 
25.371’ N 8º 11.529’ W

ACESSO 4

Na rotunda do Intermarché seguir em di-
reção a Santa Comba Dão, para a EN-234. 
Seguir nesta via durante 4,4 quilómetros 
para cortar depois à esquerda, para Vale 
de Paredes. Cerca de 550 metros depois, 
virar à direita. Seguir a estrada durante 
cerca de 900 metros até à especial. 40º 
24’ 26’’ N 8º 10’ 52’’ W
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No Rali de Mortágua do ano passado, os mentores 
ARC Sport reagiram às contas finais do Campeonato 
Portugal de Ralis, evidenciando num extenso co-
municado um conjunto variado de irregularidades 
registadas na última ronda.
Tudo foi resumido ao facto de um piloto de uma 
equipa adversária, que foi validado como sexto 
classificado na derradeira prova do Campeonato 
de Portugal de Ralis, ter decidido abandonar o rali 
e não ter colocado a viatura em Parque Fechado.
Na altura, a organização da prova e o Colégio de 
Comissários Desportivos da FPAK não viram qual-
quer irregularidade, acabando por validar a sexta 
posição de Diogo Salvi. Consequentemente, a Sports 

“ESCOLA” QUE DISTINGUE
OS MELHORES PROJECTOS  
COMPETITIVOS

A ARC Sport dispensa apresentações, gozando de um enorme historial de sucessos, onde 
se contam vários títulos nacionais absolutos em diversas categorias. Miguel Correia e Jorge 
Carvalho vão estar em Mortágua na Prova Extra para manter os índices competitivos em alta.

& You somou mais 10 pontos 
no Campeonato de Portugal 
de Ralis, pontos que perfazem 
a diferença exacta com que a 
congénere de Baltar se superio-
rizou à ARC Sport nesta mesma 
competição.
No entanto, a ARC Sport está de 
volta ao território mortaguense 
com uma dupla de peso e, qui-
çá, aquela que se perfila com 
a mais bem posicionada para 
alcançar o título de campeã na-
cional do Campeonato Portugal 

de Ralis a curto prazo.
Trata-se de Miguel Correia e 
Jorge Carvalho que procuram 
juntar-se ao espólio de cam-
peões da formação de Aguiar 
da Beira, que ostenta seis títulos 
absolutos (quatro com Ricardo 
Moura e dois com Ricardo Teo-
dósio), quatro títulos de Produ-
ção (dois com Ricardo Moura e 
dois com Adruzilo Lopes), três 
títulos de 2 Rodas Motrizes (dois 
com Adruzilo Lopes e um com 
Miguel Campos) e dois títulos 

ARC SPORT
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de equipas.
A estes juntam ao de vice-campeão da 
Europa de Ralis com Bruno Magalhães, 
campeões nacionais de Montanha com 
Manuel Correia e bicampeões nacio-
nais de Trial com Pedro Patrocínio.
No Campeonato Portugal de Todo-o-
-Terreno a ARC Sport contabiliza di-
versas participações nos últimos 20 
anos, e um vice-campeonato no Troféu 
Thomaz Mello Breyner by Nissan com 
Pedro Patrocínio e Albano Loureiro.
Destaque ainda para uma participação 
nas 24 Horas TT Vila de Fronteira com 
um 4.º lugar à geral com o pai Augusto 
Ramiro e os filhos Ramiro e Pedro Pa-
trocínio aos comandos de uma Nissan 
Navara.

|BRUNO MAGALHÃES:  PILOTO DO ANO  
   DO ERC EM 2017

O lisboeta Bruno Magalhães, navegado 
por Hugo Magalhães, não conseguiu 
ser campeão Europeu de Ralis, mas 
foi nomeado Piloto do Ano do ERC em 
2017, em que a ARC Sport deu um con-
tributo muito forte para a excelente 
campanha da dupla lusitana.
Numa equipa que tem já um enorme 
historial de sucessos, onde se contam 
vários títulos nacionais absolutos e 
em diversas categorias, um balan-
ço francamente positivo. Por isso, é 
natural que os homens de Aguiar da 
Beira estejam orgulhosos pelo seu 
longo percurso, que teve no Europeu 
de Ralis um dos seus pontos altos, já 
que a equipa acabou por “fazer” toda 
a competição, com Bruno Magalhães e 
Hugo Magalhães, num Skoda Fabia R5, 
chegando a vice-campeões da Europa:
«Foi uma experiência muito enrique-
cedora, ainda mais porque lutámos 
até ao fim pelo título de Campeões da 
Europa. Num campeonato com provas 
tão diversificadas, chegar ao último rali 
a discutir o título foi fabuloso. Foi devi-
do ao empenho de todos que conse-

guimos alcançar o vice-campeonato, 
um resultado que todos consideramos 
fantástico», disse Augusto Ramiro. 
Ainda durante o ERC de 2017, a ARC 
Sport esteve ao lado da dupla espa-
nhola formada por Emma Falcón e Ro-
gelio Peñate, com a piloto proveniente 
das Canárias a evidenciar excelentes 
indicadores competitivos para um fu-
turo promissor.

|ARC SPORT  NOS RALIS EM  
   VÁRIAS FRENTES

O Campeonato Portugal de Ralis é um 
palco privilegiado para a ARC Sport, 
que já conquistou por quatro vezes o 
título absoluto com Ricardo Moura e 
António Costa e duas vezes com Ricar-
do Teodósio e José Teixeira, para além 
de diversos títulos em outras catego-
rias. Em 2017 acompanhou Joaquim 
Alves e Luís Ramalho no Ford Fiesta R5, 

com o piloto de Cesar a demonstrar 
sempre uma evolução notável.
«Foi bastante gratificante assistir à evo-
lução conseguida por Joaquim Alves 
que, de prova para prova, mostrou 
sempre um salto qualitativo notável na 
adaptação à condução do Ford Fiesta. 
Esperamos ansiosamente pelo seu 
regresso», comentou Augusto Ramiro.
Se no ERC a equipa alcançou o vice-
-campeonato, no Troféu Ibérico Clio 
R3 T, a equipa de Aguiar da Beira tam-
bém festejou com Aloísio Monteiro a 
alcançar o título de vice-campeão. Um 
resultado muito positivo para toda a 
equipa e para o piloto que, durante 
a época, foi navegado por nomes de 
prestígio como António Costa, Hugo 
Magalhães e Sancho Eiró.
A ARC Sport tem uma ligação profunda 
ao Campeonato de Ralis dos Açores. 
Revalidou o título açoriano com Ri-
cardo Moura e Sancho Eiró, num cam-
peonato muito mais disputado, o que 
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acaba por ser ainda mais gratificante.
Ricardo Moura alcançou pela 10.ª vez 
consecutiva o título de campeão de 
Ralis dos Açores. Ainda nos Açores, 
a ARC Sport esteve presente no Rali 
Sical na ilha Terceira, apoiando Tiago 
Azevedo na sua estreia ao volante de 
um Skoda Fabia R5 e obteve o último 
título açoriano com Luís Rego, também 
num Skoda Fabia R5.

|CAMPEONATOS  NACIONAIS  
    DE MONTANHA E TT

Se nos ralis a ARC Sport pode orgu-
lhar-se de um currículo assinalável, 
também no Campeonato Nacional 
de Montanha a equipa pode festejar 
mais um título nacional com Manuel 
Correia.
«Foi mais um título para a sua carreira, 
querendo sublinhar aqui a fantástica 
evolução do piloto, desejando que no 
futuro consiga alcançar novos êxitos», 

afirmou Augusto Ramiro.
Neste caso de sucesso familiar, de acres-
centar ainda que Miguel Correia, filho de 
Manuel Correia, fez uma estreia muito 
positiva nos ralis, ao volante do Renault 
Clio R3 da ARC Sport, tendo alcançado 
diversos resultados positivos no CPR, 
pilotando depois um Skoda Fabia R5.
Miguel Correia, que faz equipa com 
Jorge Carvalho, conduziu o Skoda Fa-
bia Rally2 Evo ao triunfo no Rali Terras 
D’Aboboreira, após final empolgante, 
com a incerteza quanto ao vencedor 
a durar até aos derradeiros metros.
O piloto bracarense estreou-se, desta 
forma, a vencer em termos absolutos 
um rali do escalão máximo e ascender 
à vice-liderança do Campeonato Por-
tugal de Ralis, a uma prova do final da 
fase de terra do calendário.
A ARC Sport nunca escondeu as suas 
raízes e os êxitos que também con-
seguiu no Todo-o-Terreno. Desde o 
tempo do Trial, onde Pedro Patrocínio 
alcançou títulos nacionais, passando 

por diversas participações em Cam-
peonatos Nacionais da disciplina.
A equipa de Aguiar da Beira regressou 
a esta especialidade em 2017, acom-
panhando participações de Hélder 
Oliveira e Pedro Pires de Lima em Re-
guengos de Monsaraz, Miguel Casaca e 
Pedro Tavares na Baja de Portalegre e 
em Idanha-a-Nova e, ainda, mais uma 
participação internacional de Ricardo 
Leal dos Santos e João Serôdio na Baja 
de Arágon, todas em Nissan Navara.
Manuel Correia deixou a Montanha e 
passou para o Todo-o-Terreno, primei-
ro com a sua esposa como navegadora 
para, posteriormente, com o creden-
ciado Miguel Ramalho.
A ARC Sport é uma equipa que privi-
legia o empenho e profissionalismo 
a partir de Aguiar da Beira. No Rali de 
Mortágua deste ano, a formação lide-
rada Ramiro Augusto vai lutar pelos 
melhores resultados à semelhança de 
todos os compromissos em que está 
envolvida.
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Lista de Inscritos
 N.º 1.º Condutor 2.º Condutor Viatura Classe Equipa

2 Miguel Abrantes Inês Veiga Renault Clio RC5 CR5 Rally4

3 João Figueiredo Fábio Ribeiro Citroën DS3 R3T RC3 Rally4

4 Oscar Palomo Ortiz Javier Moreno Blazquez Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

5 Diego Ruiloba Baragaña Andrés Montes Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

6 Andrés Marieyhara Ariday Bonilla Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

7 Rafael Cardeira Marco Macedo Renault Clio 4RS R3T RC3 Rally4

8 Ernesto Cunha Rui Raimundo Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

9 Santiago Garcia Paz Nestor Casal Vilar Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

10 Delbin Garcia Alonso Diego Cruz Ares Peugeot 208 Rally4 RC4Rally4 G&C Trial Team XS5

11 Ricardo Sousa Luís Marques Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

12 Iago Gabeiras Alejandro Lopez Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

15 Roberto Nuñez Mauro Barreiro Zas Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

16 José Loureiro Valter Cardoso Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

17 Pedro Antunes Paulo Lopes Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

23 Gonçalo Fernandes Jorge Henriques Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

25 João Colaço Tiago Neves Renault Clio RS RC5 Rally5

28 Luís Morais Helena Maia Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

30 Rui Lopes Nuno Alves Renault Clio RS R3T RC4 Rally4

39 Pedro Silva Roberto Santos Peugeot 208 VTI R2B RC4 Rally5

43 João Silva NN Renault Clio 4 RS RC5 Rally5

44 Paulo Roque Tiago Teixeira Peugeot 208 Rally4 RC4 Rally4

50 Nuno Coelho Rafael Paiva Renault Clio Rally RC4 Rally4

71 Luís Mota Alexandre Ramos Mitsubishi Lancer Evo VI A8

72 José Merceano Francisco Pereira Mitsubishi Lancer Evo IV N1 H99

73 Nuno Mateus Paulo Pimentel Mitsubishi Evo VI A8 H99

74 Pedro Leone Bruno Miguel Ramos Ford Escort RS Cosworth A8 H99

75 Luís Fonseca Duarte Gouveia Peugeot 306 S16 10 X2

100 Fernando Teotónio Luís Morgadinho Mitsubishi Lancer Evo IX 14 X3

101 Fernando Peres José Pedro Silva Mitsubishi Lancer Evo IX 14 X3

102 Alexandrino Dinis Luís Ribeiro Mitsubishi Lancer Evo IX 14 X3

103 Gaspar Pinto Bernardo Gusmão Mitsubishi Lancer Evo VIII 14 X3

104 Isaac Portela Duarte Miguel Susano Citroën C2 R2 ) X1

105 Henrique Rodrigues Daniel Rodrigues Mitsubishi Lancer Evo VIII 7 P3

106 Rui Santos João Sebastião Subaru Impreza GRB 14 X3

107 Adruzilo Lopes Paulo Leones Mitsubishi lancer Evo IX 14 X3

108 Filipe Leite José Carlos Silva Renault Clio 2.0 10 X2

109 Hélder Cordeiro Bruno Pereira Fiat Punto HGT 1.8 10 X2

110 Martynas Samsonas Justas Viciunas Mitsubishi Lancer Evo IX 14 X3

111 Mário Castro Ricardo Cunha Ford Fiesta 1.0 Ecoboost 3 P2

112 Rui Borges André Ventura Mitsubishi Lancer Evo 14 X3

113 Nélson Silva Paulo Silva Toyota Yaris Proto 17 X6

114 Alfredo Moreira Cláudia Coelho Fiat Uno 45S 8 X1

115 Luís Almeida Ricardo Bettencourt Fiat Punto HGT 16V 3 P2

116 Eduardo Santos Pedro Dias da Silva Peugeot 208 VTI 2 P1

117 Gonçalo Henriques António Santos Peugeot 208 VTI 2 P1

118 André Cabeças Ilberino Santos Mitsubishi Mirage Evo 17 X6

119 Custódio Fernandes Micael Sousa Simões Citroën AX 9 X1

120 Filipe Nogueira João Vieira Peugeot 208 R2 2 P1

150 Miguel Correia Jorge Carvalho Skoda Fabia R5 Evo 16 X5

151 Sean Johnston Alexander Kihurani Citroën C3 R5 16 X5

152 Diogo Salvi Hugo Magalhães Skoda Fabia R5 16 X5
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12 EQUIPAS DA 
PEUGEOT RALLY 
CUP IBÉRICA 
EM MORTÁGUA
A dupla espanhola Oscar Palomo e 
“Xavi” Moreno chamou a si a vitória 
na jornada inaugural da quinta tem-
porada da Peugeot Rally Cup Ibérica 
2022, o Rally Serras de Fafe-Felgueiras-
-Cabreira e Boticas. Aproveitando o 
facto de contar com uma ordem de 
entrada nos troços um pouco mais 
favorável do que a dos seus adversá-
rios, o piloto madrileno começou por 
infligir um duro golpe nas pretensões 
dos demais.
Oscar Palomo conquistou na primeira 
classificativa do dia um avanço con-
siderável para, depois, continuar a 
cimentar a sua liderança do longo do 
rali desenhado pela Demoporto. No 
final reuniu um pecúlio de pontos que 
o colocam, bem como ao seu nave-
gador, na liderança da Peugeot Rally 
Cup Ibérica.
No Rali de Mortágua, são 12 as equipas 
da Peugeot Rally Cup Ibérica que vão 
evoluir nas especiais em pisos de terra 
e, uma vez mais, evidenciam a elevada 
robustez mecânica e fiabilidade das 
máquinas da marca francesa do “leão”.
Trata-se do segundo encontro do ano, 
de um total de seis provas em agenda, 
esperando-se que venha a ser muito 
disputado nas especiais de desenha-
das pelo Clube Automóvel do Centro, 
em estreita parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Mortágua: super-especial 

nocturna na sexta-feira (2,20 km), e 
dupla passagem no dia de sábado de 
Mortágua (7,75 km), Laceiras 13,08 km) 
e Aguieira (19,09 km).
Refira-se que a Peugeot Rally Cup 
Ibérica é coorganizada pela Peugeot 
Portugal e Peugeot Espanha e com a 
gestão logística a cargo da Sports & 
You, a Peugeot Rally Cup Ibérica 2022 
tem a Pirelli como parceira e os apoios 
da Vodafone, RACC e Automóvel Club 
de Portugal (ACP).

|OSCAR PALOMO  E “XAVI” MORNO  
   NO TOPO DOS RANKINGS

Com as pontuações distribuídas aos 
concorrentes que terminaram esta 
primeira prova do ano – 25 pontos 
aos vencedores, 20 e 17 pontos aos 
2ºs e 3ºs classificados, e depois 14-
12-10-8-6-4-2 pontos até final do top-
10, surgem naturalmente no topo dos 
Rankings de Pilotos e Navegadores os 
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nomes de Oscar Palomo e de “Xavi” 
Moreno, ambos somando os corres-
pondentes 25 pontos da vitória.
Atrás de piloto e navegador espanhol es-
tão, neste momento, Ernesto Cunha e Rui 
Raimundo (20 pontos) e Ricardo Sousa e 
Luís Marques (17 pontos), beneficiando 
do abandono de Pedro Antunes e Paulo 
Lopes, numa altura em que tentavam 
chegar ao 1.º lugar. A lista que contempla 
os restantes classificados no Rally Serras 
de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas de 
2022, em ambas as vertentes.
No que concerne às equipas, a mais 
pontuada é a Mavisa (33 pontos), pela 
soma dos pontos obtidos pelos 208 
Rally4 por Óscar Palomo/”Xavi” Mo-
reno e de Ferrán e Roger Aymerich, 
respectivamente.

|PEUGEOT 208 RALLY4  SUBLINHA COMBATIVIDADE  
   DE FIABILIDADE

Estreado competitivamente em solo 
português em 2020, o Peugeot 208 
Rally4 volta a ser a máquina de batalha 
da Peugeot Rally Ibérica do corrente 
ano, uma viatura de competição com 
assinatura da Peugeot Sport e da Ste-
llantis Motorsport.
O parque competitivo integra algumas 
das unidades que, nas duas anteriores 
épocas, deliciaram o muito público 
que assistiu aos ralis corridos de am-
bos os lados da fronteira, bem como 
um conjunto de novas viaturas entre-
gues às equipas que dão assistência 
às duplas participantes.
Desenvolvido com base no Peugeot 
208 de série, o 208 Rally4 alicerça-se 
nos reconhecidos factores que subli-
nham a excelência da marca – fiabili-
dade, qualidade, eficiência e, no caso 
dos ralis, combatividade – proposta 
que é atualmente recordista de vendas 
entre a oferta “Rally 4”.
Integra um motor 1.2 PureTech de 3 
cilindros turbo comprimido adapta-
do para a competição, com um turbo 

maior, uma gestão eletrónica de com-
petição Magneti Marelli, numa versão 
de ralis cuja potência se eleva aos 208 
cv às 5.450 rpm, alcançando um biná-
rio de 290 Nm às 3.000 rpm.
Caixa sequencial de cinco velocida-
des SADEV, diferencial autoblocante 
mecânico, travões de disco ventilados 

à frente de 330 mm (asfalto) ou 283 
mm (terra) e discos sólidos atrás (290 
mm), suspensão ajustável em três ní-
veis (com compressão/afastamento 
de alta e baixa velocidade), são outros 
elementos de um conjunto com um 
peso mínimo de 1.080 kg (1.250 kg com 
equipa).



14

Depois de longos meses inactivo o 
que concerne à competição, Luís Al-
meida vai regressar ao activo no Rali 
de Mortágua. O piloto de Vila Nova de 
Poiares, que faz equipa com Ricardo 
Bettencourt, volta a tomar o pulso ao 
volante do Fiat Punto HGT 16V prepa-
rado por Art of Speedy.
Trata-se de uma dupla que, não sendo 
exímia no que respeita aos lugares de 
discussão de triunfos à geral, no entanto 
regenera-se com o seu inegável caris-
ma, que mais vale quebrar que torcer. 
O facto de ter estado parado há longos 
meses, Luís Almeida parte com o ensejo 
da diversão, uma legítima ambição que 
procura ganhar a cadência necessária 
ara encarar as especiais desenhadas 
pelo Clube Automóvel do Centro.
Luís Almeida tem como último grande 
momento a sua vitória na Taça Cam-

peões Ralis Regionais – Claudino Ro-
meiro (Pilotos P2), competição dispu-
tada a 4 e 5 de Dezembro último, com 
o Rallye Casinos do Algarve. Com o 
Rali de Mortágua 2022 à porta, o piloto 
poiarense vai enfrentar, entre outros, a 
mítica especial da Aguieira, com 19,09 
quilómetros e que fará parte da “emen-
ta” do Vodafone Rally de Portugal.
« Já aprendemos a ter os pés bem as-
sentes na terra, ou seja, vamos desfru-
tar das especiais ao longo do rali, sem 
pressão de qualquer espécie, embora 
vamos encontrar os pisos degradados 
pelo facto de partirmos muito atrás, 
mas nosso objectivo é ganhar ritmo e 
divertirmo-nos», revelou Luís Almeida.
A dupla Habimóvel Racing Sport inicia 
as “hostilidades” na única passagem 
pela super-especial de sexta-feira (A1 – 
19h58), prosseguindo no dia seguinte, 

numa etapa única com partida agen-
dada para as 9h00 do Parque fechado, 
em frente ao edifício da Câmara Muni-
cipal de Mortágua.
Depois de uma visita ao Parque de 
Assistência na Expo de Mortágua 
(9h10/9h25), as equipas saem para 
a primeira sequência de troços: ES1 
Mortágua (9h38), ES2 Laceiras (10h21) 
e ES3 Aguieira (11h09), ronda matinal 
que terminará com nova incursão pelo 
Parque de Assistência (13h10/13h40).
No regresso à estrada, as equipas repe-
tem a mesma sequência de troços: ES4 
Mortágua (13h53), ES5 Laceiras (14h36) 
e Aguieira (15h24). Depois de 10 minu-
tos nas assistências (16h24/16h34), os 
concorrentes rumam para a tradicio-
nal cerimónia de Pódio, às 16h44, em 
frente ao edifício da Câmara Municipal 
de Mortágua.

LUÍS ALMEIDA 
COM OS PÉS ASSENTES  
NA TERRA… EM MORTÁGUA
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LUÍS ALMEIDA 
COM OS PÉS ASSENTES  
NA TERRA… EM MORTÁGUA

RAFAEL CARDEIRA LEVA 
“1 RALI 1 INSTITUIÇÃO” 
A MORTÁGUA

Antes do Rali de Mortágua e como 
já tem vindo a ser habitual, Rafael 
Cardeira aproveitou os dias que 
antecedem a prova para levar uma 
iniciativa de Responsabilidade So-
cial a uma instituição da respectiva 
região. Desta vez, a visita foi dedi-
cada à inclusão e capacitação, no 
Lar Residencial para pessoas com 
deficiência da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Mortágua.
Para o piloto do Sporting Clube de 
Portugal, esta continua a ser uma das 
melhores formas de levar o espírito do 
rali à população local e poder propor-
cionar bons momentos: «Temos vin-
do a conhecer várias instituições com 
crianças e tivemos contacto com um 
tipo de população diferente. A presen-
ça nesta instituição foi uma excelente 
forma de conhecer os projectos locais 
de inclusão, poder partilhar algumas 
histórias e presentes oferecidos pela 
Fundação Sporting», revelou o piloto 

da Marinha Grande.
O foco da equipa vira-se agora para 
a preparação desportiva da prova do 
Clube Automóvel do Centro que terá 
a sua partida esta sexta-feira, junto 
à Câmara Municipal de Mortágua. 

Para além da acção “1 Rali, 1 Insti-
tuição”, o piloto do Sporting Clube 
de Portugal desenvolve outras duas 
acções de Responsabilidade Social: 
“Km’Solidários” e “Pegada Zero” – 
com foco ambiental.
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MORTÁGUA

Com a natureza como pano de fundo, 
o concelho de Mortágua é o cenário 
ideal para os que gostam de praticar 
desporto ao ar livre… A sombra das 
árvores e os refúgios florestais, a par 
do canto dos cursos de água que fluem 
nos vales, convidam a deixar-se levar 
pela calma dos dias passados longe 
da agitação urbana e a desfrutar do 
vasto território natural.
Os visitantes são convidados a inalar 
o ar da serra, a percorrer os percursos 
pedestres e a contemplar o olhar no 
grande espelho de água da Albufeira da 
Aguieira mas, principalmente, a conhe-
cer as aldeias e descobrir os costumes, 
o património histórico, as tradições e 
as histórias e estórias contadas pela 
boca dos “contadores” locais…
O concelho de Mortágua oferece a quem 

o visita uma vasta escolha para desfrutar 
da estadia… Uma caminhada por ma-
tas e cascatas que, antes, davam acesso 
aos campos cultivados e à moagem do 
cereal. Além de exercitar a componente 
física, os visitantes descobrem espaços 
que são testemunhos das tradições e 
do quotidiano do povo mortaguense, 
miradouros que são janelas abertas 
para admirar uma vista ímpar.
As caminhadas permitem “reviver” 
uma das duras derrotas do general 
Massena, na 3.ª Invasão Francesa e está 
ligada à célebre Batalha do Buçaco, 
cuja memória persiste no Moinho de 
Sula, Posto de Comando do General 
Wellington, e no Moinho da Moura, 
Posto de Comando do General Mas-
sena. Sem dúvida motivos mais que 
suficientes que irão incentivar a conhe-

cer e a descobrir um povo que guarda 
segredo de “Quem matou o Juiz?!
A Boa Mesa não pode ser esquecida, e 
uma das especialidades gastronómicas 
do concelho de Mortágua desde tempos 
imemoriais é a Lampantana, confecio-
nada com carne de ovelha, assada em 
forno de lenha, na caçoila de barro ver-
melho e que vai à mesa, acompanhada 
de batata “fardada”, grelos e por um 
néctar de alta qualidade produzido lo-
calmente, o “aconchego” para concluir 
a refeição com uma fatia de Bolo de 
Cornos ou o Pastel Juiz de Fora.

|TESOUROS DA NATUREZA  EM ESTADO VIRGEM

Abraçado pelas Serras do Caramulo e 
do Buçaco, com a Albufeira da Aguieira 

é o motor da inovação
que estimula dinâmica  
e criatividade
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a seus pés, o Município de Mortágua 
tem, efectivamente, um espaço turís-
tico à espera de ser descoberto por 
quem gosta de desfrutar a vida ao ar 
livre e fruir os variados tesouros da 
natureza que se encontram ainda em 
estado virgem.
O verde da floresta estende-se por 85% 
de todo território, perdendo-se nos 
confins do horizonte. Aos amantes dos 
desportos motorizados e do contacto 
com a Natureza, oferecemos-lhe uma 
extensa rede de estradões florestais 
que poderão ser o palco de inesque-
cíveis aventuras.
Também os adeptos do BTT encon-
tram em Mortágua muitos e variados 
trilhos para a prática desta modalida-
de, percorrendo paisagens que conju-
gam floresta, ribeiras e vales agrícolas. 

Fazendo jus ao seu nome, a água é 
um recurso que existe em abundância.
Correndo livremente por entre montes 
e vales, encontram-se inúmeros rios e 
ribeiros de águas cristalinas, que con-
tinuam a movimentar os tradicionais 
moinhos, e junto de si escondem e 
salvaguardam algumas espécies flo-
restais autóctones, criando nalguns 
pontos cascatas, pequenas cachoeiras 
e labirintos serpenteados, de grande 
beleza natural.
São muitos os trilhos que convidam a 
caminhadas por entre uma vegetação 
e fauna abundante e atrativa, sendo 
disso exemplo os percursos pedestres 
existentes no Concelho, (PR1 MRT Per-
curso Pedestre das Quedas de Água 
das Paredes; PR2 MRT Percurso Pe-
destre da Fraga; Percurso Urbano da 

Escondido entre montes, vales, rios e estradas 
serpenteadas que conduzem até miradouros ou 
aldeias mais ou menos desconhecidas, o concelho de 
Mortágua, é um refúgio que só se deixa ver quando 
saímos das estradas principais e encontramos o interior 
das suas aldeias!

Ribeira da Fraga; GR48 Grande Rota 
do Mondego; GR49 Grande Rota do 
Bussaco e CNE Caminho Natural da 
Espiritualidade). 
A Albufeira da Aguieira é um extenso 
manto de água que oferece a quem o 
visita recantos paradisíacos e que vale 
a pena descobrir. Para além da beleza 
das margens recortadas e arborizadas, 
pequenas ilhotas e ancoradouros, a 
Albufeira da Aguieira oferece condições 
ímpares para a prática de desportos 
aquáticos como a vela, canoagem, 
remo e sky aquático, sendo inclusi-
vamente procurada para estágios de 
atletas e selecções nacionais e interna-
cionais, e ainda para simples passeios 
de barco.
A paisagem é humanizada pelas nos-
sas preciosas gentes que povoam al-
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deias que combinam modernidade 
com genuína ruralidade, conservan-
do o património edificado, em que o 
xisto marca presença, e preservando 
a identidade cultural do território. 
Com este enquadramento humano e 
paisagístico, o concelho de Mortágua 
contém em si óptimas condições para 
o desenvolvimento de actividades tu-
rísticas de qualidade.

|ROTA DA ESTRADA  NACIONAL 2 PASSA  
   POR MORTÁGUA

A Estrada Nacional 2 (EN2) é a mais 
extensa estrada de Portugal, ligando a 
cidade de Chaves, em Trás-os-Montes, 
à cidade de Faro, no Algarve. Com uma 

extensão de 738,5 km, a Rota da EN 2 
passa por 11 distritos e 35 concelhos, 
é a terceira estrada mais extensa do 
mundo, a seguir à “Rota 66” dos Esta-
dos Unidos da América (EUA) e à “Ruta 
40” da Argentina.
Viajar pela EN2 não é só partir à des-
coberta do país de Norte a Sul, mas 
também, de histórias, das serras, dos 
rios, da gastronomia e das estórias de 
um povo com alma. A Associação de 
Municípios da Rota da Estrada Nacio-
nal 2, da qual o concelho de Mortá-
gua faz parte, lançou o Passaporte da 
EN2. Este pretende incentivar turistas 
nacionais e estrangeiros a percorrer 
toda a rota, colecionando os carim-
bos de todos os concelhos que dela 
fazem parte.
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Já há vários anos que a vila de 
Mortágua confirmou o seu esta-
tuto de bem receber e única com 
ambiente inigualável ao que diz 
respeito no Rali de Mortágua. Ao 
longo dos anos, a comunidade e 
a Câmara Municipal criaram um 
incrível espírito desportivo e uma 
enorme demonstração de amizade 
com as equipas que visitam o terri-
tório mortaguense, respondendo 
cabalmente com a sua inegável 
competitividade.
De facto, Mortágua tem sido o ponto 
central da grande festa nacional dos 
ralis e, sempre que cai o pano de 
uma prova, a verdade é que todos 
aqueles que tiveram o privilégio de 

a viver, ficam imediatamente com 
saudades.
A última edição, por exemplo, ser-
viu para ditar o título de campeões 
nacionais de ralis, na posse dos al-
garvios Ricardo Teodósio e José Tei-
xeira. Contudo, antes da primeira 
equipa partir para a estrada, já a 
prova organizada pelo Clube Au-
tomóvel do Centro estava com o 
rótulo de despromovida.
Um golpe de morte anunciado antes 
da “enfermidade” e, naturalmente, 
inesperado, sobretudo pelo enorme 
esforço dos dirigentes e autarcas, 
que “sobreviveram com muitas 
dificuldades à pandemia, mas que 
nunca deixaram de criar as condi-

ções exigidas para que as equipas 
pudessem evoluir com serenidade.
A Câmara Municipal de Mortágua 
nunca virou a cara à luta aos de-
safios que lhe são propostos, no 
sentido de reafirmar a reputação 
do Rali de Mortágua, uma prova de 
referência, quer seja disputada em 
pisos de asfalto ou de terra, mas 
também uma grande festa em que 
é celebrado o verdadeiro espírito 
dos ralis, do centro do país para os 
quatro cantos do mundo.
Pese embora a ausência da esma-
gadora maioria das equipas que 
militam no Campeonato Portugal 
e Ralis, a tradição ainda é o que era 
na vila de Mortágua.

A TRADIÇÃO AINDA É QUE ERA 
EM MORTÁGUA

[ FICHA TÉCNICA ]

Propriedade: Autolook Unipessoal, Lda  |  Morada: Rua José Gomes Ferreira, Lote 114 – 3.º Dt.º - Urb. Santa Apolónia  |  Código Postal: 3020-105 Coimbra  
|Redacção: Rua José Gomes Ferreira, Lote 114 – 3.º Dt.º - Urb. Santa Apolónia  |  Telefone: +351 239 091 663  |  E-mail: auto.look2010@gmail.com  |  www.
autolook.pt  |  Facebook/AUTO LOOK  |  Director: Carlos Sousa  |  Telemóvel: +351 917 388 457  |  E-mail: carlos.sousa@autolook.pt  |  Redacção: Carlos 
Sousa e Pedro Roriz  |  Desgin gráfica edição: António Cândido  |  Design gráfica site: João Ramos e Paulo Ferreira (Creative)  |  Fotografia: Armindo 
Cerqueira (FOTO GTI), Paulo Maria, João da Franca, José Nogueira (Photo XTROD), António Silva (Zoom Motorsport), Nuno Dinis (Nuno Dinis Photos), 
Rogério Lente, José Moura, Anabela Santiago Marques, Jorge Cunha (AIFA), Albano Loureiro (pressxlnews.com) e JR Branco.




