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Luís Pimentel regressou 
após algum tempo de 

ausência. Apesar de 
alguma falta de ritmo, os 

andamentos foram rápidos e 
prometem melhorias para as 

próximas provas.
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TÉNUE LINHA DE FRONTEIRA ...

...ENTRE INSUCESSO E VITÓRIA
Ricado Pereira e Pedro Castro representam o infortúnio ao 

serem forçados a abandonar uma prova que lhes estava a sair de 
feição. O piloto do Team Lagoa ComVida estava a fazer tempos de 

destaque com o Fabia RS TDI e liderava a classe Diesel à frente 
do seu irmão Paulo Pereira que também não teve melhor sorte...

Raquel Rodrigues e Diana Coelho optaram por andamentos 
contidos e acabaram por colher frutos ao vencerem a 
classificação reservada às senhoras depois de assumirem o 
comando na sequência dos problemas que afectaram Carla 
Rosado e ainda levaram para casa a taça da Classe Diesel...
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Aproveitando as potencialidades 
das novas tecnologias, o Fórmula 
Rali volta a inovar. Propomo-
nos produzir duas revistas, em 
formato electrónico, mostrando 
aquilo que é possível fazer 
quando a paixão, a oportunidade 
e os meios se conjugam em 
sentido positivo.
A primeira revista é dedicada 
ao XXVIII Rali Sical. A segunda 
será uma edição muito especial 
dedicada à cobertura do SATA 
Rallye Açores.
Porquê parar ao fim destas duas 
edições? Porque as condições 
necessárias à execução da 
revista deixarão de estar 
reunidas após o SATA. E o que 
seria necessário para que 
houvesse continuidade? Em 
primeiro lugar, tempo e esse, 
como se sabe, custa dinheiro. 
Depois, quem faz uma revista 
sonha com a sua impressão. 
Para isso também é preciso 
dinheiro, bastante dinheiro…  Se 
alguém reconhecer valor neste 
projecto e estiver na disposição 
de o patrocinar, então talvez seja 
possível continuar…
Não poderia esquecer os 
que, com a sua colaboração, 
permitiram que este primeiro 
número visse a luz do dia. 
Para além dos “residentes” 
no Fórmula Rali, que assinam 
os textos, agradecemos as 
colaborações de Jorge Silva, 
Miguel Fernandes e Ricardo 
Laureano na fotografia e de 
Pedro Câmara cuja press 
release, em jeito de crónica, 
também publicamos.  Maura 
Ponte e Cátia Carvalho também 
foram peça fundamental 
para que a Fórmula Rali MAG 
chegasse a ver a luz do dia.

Francisco Veloso

ÍNDICE EDITORIAL

10?RÁ
PI
DAS

O Público voltou a marcar presença 

em grande número nas estradas 

da Terceira, acompanhando todas 

as equipas. A serra do Cume é 

um dos locais de preferência dos 

terceirenses.
Eduardo Andrade>Eduardo Borges
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A exibição de Ricardo Moura foi 
irrepreensível. Com mais de 40 segundos 
de vantagem sobre Gustavo Louro fruto 
do furo sofrido pelo terceirense logo na 
segunda especial do Rali, Moura geriu os 
andamentos, não errou e ainda se permitiu 
fazer derrapar o EVO IX muito mais do 
que o habitual cada vez que vislumbrava 
um maior aglomerado de público ou uma 
câmara de televisão. A festa foi merecida.

EM FOCO
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A festa 
dos ralis terceirenses 

voltou a ter ponto alto com a 
28ª edição do “Sical”, um evento 
que fez rumar milhares de 
espectadores às estradas da ilha 
lilás, numa prova concreta da 
popularidade deste desporto, e 
fazendo sobressair ainda mais a 
vitória dos campeões açorianos 
Ricardo Moura e Sancho Eiró, 
dupla que esteve incólume e 
eficaz a 100% ao longo das nove 

PE’s, 
demonstrando 

todo o seu valor e garantindo 
um arranque ganhador no 
campeonato onde o “bi” é o 
objectivo assumido. Liderando 
deste o início, se bem que nos 
3110 metros do Litoral de Angra 
Gustavo Louro tenha igualado 
a sua marca (2,36’2), o homem 
do Team Além Mar viu-se 
numa situação privilegiada 
logo na primeira PE de sábado, 
quando Louro furou, perdendo 
mais de 40 segundos, e logo 
hipotecando as aspirações de 

lutar pela vitória. Mas 
o certo é que Moura nunca 
desarmou, dando um grande 
espectáculo de condução, se 
bem que sempre gerindo da 
melhor forma o avanço ganho 
em Império/Feteira-1. Foi a 
prova cabal de duas realidades, 
a de que Ricardo Moura é o 
valor mais firmado do panorama 
açoriano na actualidade e a de 
que Gustavo Louro faz muita 
falta ao campeonato, é que afinal 
a aposta no Subaru Impreza 
da “ARC Sport” ainda valeu 
vitórias em classificativas e um 
andamento muito consistente 

a que só a falta de alguma potência terá 
posto travão. Grandes provas de dois grandes 
pilotos. No mais baixo do pódio um dono certo: 
Ricardo Carmo. Com o EVO9 mais competitivo, 
desde cedo o piloto viu que o duo da frente era 
inacessível - mesmo se passou pela segunda 
posição enquanto Gustavo andou atrasado -, mas 
acabando ainda assim por recolher preciosas 
informações da renovada máquina com que 
nunca cometeu excessos. Regressado um ano 
e meio depois, e mostrando que as qualidades 
não se perderam, Luís Pimentel ainda ameaçou 
Carmo, mas a parte da tarde começou com 
nevoeiro e algumas hesitações custaram 
segundos preciosos. Hermano Couto foi um 
muito positivo sétimo classificado, enquanto 
o debutante Luís Miguel Rego fechava os dez 
primeiros. O Lancer EVO8 com que José Pedro 
Silva se apresentou ao volante no Sical’2009 
permitiu ao piloto/navegador terminar em 
décimo terceiro lugar nesta sua experiência ao 
volante.

Miguel de Sousa Azevedo
Fórmula Rali / A União

Num rali de tantas estreias, as dúvidas eram grandes, o 
novo carro, a nossa estreia no asfalto, a assistência com 
uma nova equipa, tudo era novo.
No entanto entramos, como sempre, com vontade de an-
dar depressa e isso revelou-se logo na 1ª especial, onde 
rubricamos o 4º tempo.
Devo confessar que a habituação ao asfalto foi bastante 
rápida e no fim da 2ª secção estávamos em 5º lugar, isto 
apesar de, em alguns troços, termos perdido alguns se-
gundos ao apanharmos o concorrente que partia à nossa 
frente.
Mas no fim da 1ª passagem pelo Vila Nova a embraiagem 
do Lancer começou a dar problemas e na P.E.C. seguinte 
acabamos por ficar mesmo sem embraiagem, o que nos 
fez perder muito tempo e a esperança de alcançar um 5º 
lugar, que seria um resultado muito bom para a estreia.
Todavia aprendemos bastante e fico satisfeito pelo anda-
mento que consegui imprimir e devo confessar que gostei 
bastante de andar no asfalto. Até mesmo alguns pilo-
tos da Terceira nos vieram dar os parabéns por termos 
conseguido ser tão rápidos logo na estreia, o que não é 
fácil, dado o conhecimento que a maioria dos pilotos tem 
destas especiais.

Mas a terra atraiu-me…
após o fim do Vila Nova havia uma sequência em terra 
que passava por cima da via rápida, e não resisti em fazê-
la “pelo ar”. Ainda bem que era o único sítio do género, 
senão corria o risco de gastar os pneus nestas incursões 
pela terra.

Quanto à nova montada, e apesar do problema que 
tivemos, gostei muito do equilíbrio do carro e penso 
que será um bom aliado para o resto do campeonato. O 
Lancer Evo VIII (ex Ricardo Moura), está longe de ser um 
carro de topo, mas está bastante fiável e isto será um 
ponto a nosso favor.

Agora resta-nos preparar o próximo rali, o que só será 
possível com o apoio de Vila Franca do Campo, Açor 
Arena, ERA e TotaLima.

Vemo-nos então no Sata Rallye Açores

Pedro Câmara

EXCELENTES INDICATIVOS 
NESTA PRIMEIRA PROVA DO CAR.

MOURA 
“À CAMPEÃO” NO RALI SICAL!

Gustavo Louro>Tiago Azevedo

Ricardo Carmo>Justino Reis

Luis Miguel Rego>Pedro Rodrigues

Hermano Rego>Nelson Dinis
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VEREDAS EM ALTA ROTAÇÃO
A melhor luta da prova 
travou-se ao nível da 
Formula 3, onde Marco 
Veredas nunca teve 
descanso, já que Fernando 
Meneses e Artur Silva 
foram oposição aplicada e 
muito batalhadora, sendo 
que o jovem do Saxo preto 
acabaria com um aparatoso 
“voo” na zona do Quinhão 
Grande (corria-se a PE7, e 
o acidente valeu 40 minutos 

de atraso no rali…) e danos 
avultados na máquina 
francesa, e Meneses deu 
tudo por tudo até ao “photo-
finish”, com apenas 2,2 
segundos a separarem o 
piloto das Lajes do lugar de 
vencedor onde, imperial e 
muito consistente, Marco 
Veredas voltou a provar 
qualidades de campeão. 
Realce para as provas de 
Sérgio Silva, novamente 

com alguns problemas 
sentidos, e Carlos Costa, 
ultrapassado pelo Peugeot 
do Team Lagoa Com Vida 
já com a meta à vista. Um 
eficaz Nuno Rocha, para 
quem o Saxo Cup nunca foi a 
arma desejada, classificou-
se logo a seguir. César Silva 
acabou bem próximo do 
homem da Auto Avelino.

Miguel de Sousa Azevedo

EM FOCO
A estrela do rali 

foi Marco Veredas 
até porque o seu 

brilhante triunfo na 
F3 foi tudo menos 

fácil. Apenas se pode 
apontar ao rápido 

piloto terceirense e 
ao seu navegador, 
Tomás Pires, uma 

evidente diminuição 
de ritmo no último 

troço que fez perigar a 
vitória final. Fernando 

Meneses ficou a pouco 
mais de 2 segundos. 

Para a história fica 
uma vitória justa e 

convincente, apesar 
de suada e, sobretudo, 

valorizada pela 
concorrência.   

Sergio Silva>Duarte LimaFernando Menezes>Roberto Areias

César Silva>Manuel Lemos Bruno Amaral>Paulo Rego Carlos Costa>Fernando Nunes

Carla Rosado>Marta Areia Nuno Rocha>César Rocha Fernando Casanova>R. Melo

Henrique Moniz>Pedro Machado Rui Rocha>Fernando Pires

Artur Silva>Paulo Jesus Nuno Silva>André Avelar
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Na Fórmula 2 
o cenário foi 
sempre o 
mesmo ao longo 
do rali, com 
Olavo Esteves 
a dominar os 
acontecimentos 
com boa 
margem de 
avanço. O piloto 
do Clio “Praia da 
Vitória” apenas 
teve alguma 
oposição no primeiro troço da 
manhã, onde Sandro Andrade 
pareceu esboçar reacção, mas 
problemas de pneus e travões 
no Punto HGT, e uma condução 
agressiva q.b. de Olavo, fizeram a 
receita final cifrar-se em 1m10s 
de diferença entre ambos. 
No lugar mais baixo do pódio 
João Faria foi testando o novo 

Peugeot 206 RC, 
nunca se chegando 
ao topo da tabela, 
mas prometendo 
evoluções na 
preparação 
do seu carro 
e, consequentemente de 
andamento, nas próximas 
provas.
Francisco Costa, representante 

do Team Porto Judeu, finalizou 
a prova de estreia do seu 206 RC 
na quarta posição.

Miguel de Sousa Azevedo

FORMULA 2
OLAVO A ABRIR...

A expectativa em relação à equipa da Sagres Zero nesta 
prova de abertura do Campeonato de Ralis era a de fazer 
uma prova de aprendizagem da nova viatura, bem como do 
nosso entrosamento como equipa, e foi nessa toada que 
iniciámos a prova, com uma exibição cautelosa no sempre 
espectacular Litoral, onde sentimos algumas dificuldades 
ao nível da escolha de pneus.
O pior estava para vir…
Em todo o caso, tanto o Diogo Silva como eu estávamos 
satisfeitos com a escassa diferença para os restantes 
“guerreiros” da Fórmula 2, que predizia algumas lutas 
interessantes para o dia de sábado. Assim, montámos uns 
pneus novinhos em folha no Clio RS amarelo, e fizémo-nos 
à estrada para acumular quilómetros e experiência, com 
segurança redobrada.
Um pequeno excesso na primeira passagem pelo Império, 
que resultou num tête, encarregou-se de nos recordar dos 
objectivos inicialmente traçados, pelo que o ritmo imprim-
ido a partir daí foi de contenção, sendo que o terceiro lugar 
da classe N3 e o quinto da Fórmula 2 serviam perfeita-
mente esses objectivos.
Contudo, na segunda especial do dia, os pernos de uma 
das rodas da frente resolveram deixar de colaborar e 
cederam, o que levou à perda dessa roda e - consequent-
emente - ao fim da nossa prova. Resta-nos o alívio de ter 
acontecido numa recta, sem que a roda desgovernada ac-
ertasse em ninguém, para além de que a nossa máquina 
também nada sofreu com o incidente.
Agora, vamos converter o carro para terra, bem como 
submetê-lo a uma revisão ainda mais aturada, para po-
dermos encarar o SATA Rallye Açores com uma confiança 
renovada e, assim, apoiados pela frescura da água Vitalis, 
retomarmos o caminho que pretendemos de resultados 
consistentes na Taça Açores e no Desafio Além-Mar.
Marcamos encontro para as fantásticas especiais micael-
enses, num SATA em versão verdadeiramente internacio-
nal.

Paulo Leal

RALI SICAL:

UM CAFÉ CURTINHO…

Sandro Andrade>César Menezes

João Faria>Fernando Raposo

Francisco Costa>Ricardo Silva

Olavo Esteves>Ricardo Coelho
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Na classificação dos Troféus Clio e Yaris/Starlet o domínio 
foi sempre exercido por pilotos do Team Praia da Vitória, 

com Sérgio Cardoso a ser o melhor dos carros franceses, 
na frente de João Paulo Simões e de Francisco Carreiro, 
e Teófilo Pires a bater Paulo Leal – ambos ao volante de 

Toyota Yaris – e o piloto faialense Nuno Oliveira.
Nos Clássicos dois belos carros alinharam à partida, 

com Adelino Sousa a ser o mais afortunado ao exibir na 
Praça Velha o bonito Escort RS Mk1 com que se sagrou 

vencedor de um rali de festa, onde o público da Terceira 
pôde apreciar uma prova com excelentes índices de 
competitividade e eficácia organizativa por parte do 

Terceira Automóvel Clube. 

TROFÉUS MONOMARCA E CLÁSSICOS
Miguel de Sousa Azevedo

1-Qual foi o troço do rali onde andou melhor?
2-Que nota (de 0 a 5) se pode dar ao público da Ter-
ceira?
3-Que tipo e marca de pneus (maioritariamente) usou 
na prova?
4-Era possível ter andado mais depressa?

5-Quem foi o mais directo adversário?
6-Um troço a manter (obrigatoriamente) para o “Lilás”?
7-Um troço a não manter para Setembro?
8-Uma proposta de troço para o 31º Rali Ilha Lilás?
9-Gostava de fazer o Litoral em sentido inverso?
10-Quem foi o piloto do rali?

Sergio cardoso>José Costa

Teofilo Pires>Renato Garcia

Carlos Borges>Ruben Gonzaga

10 Rápidas sobre o Rali Sical ´09

1 - Talvez o Vila Nova
2 - 5 sem dúvida
3 - Só usei Bfgoodritch 
A10
4 - sim
5 - Gustavo Louro

6 - Todos
7 - Nenhum
8 - Juntar o troço que 
acabava no Parque in-
dustrial com a Serra da 
Ribeirinha
9 - sim
10 - acho que foram 
muitos a destacarem-
se pelo andamento que 
impuseram nas suas 
classes.

Ricardo Moura
1- Serra do Cume (São 
Brás/Lagoa do Junco)
2- 5
3- BF Goodrich A11
4- Caso não tivesse fu-
rado na PE2 a motivação 

seria outra e poderia ter 
tirado 1 ou 2 segundos 
aos tempos das outras PE 
da prova
5- Ricardo Moura
6- Serra do Cume (São 
Brás/Lagoa do Junco)
7- Optaria pelo Vila 
Nova. Contudo penso ser 
preferível acrescentar um 
ou dois aos já existentes
  8- Salgueiros/Farol das 
Contendas
  9- Seria óptimo
10- Os vencedores, claro

Gustavo Louro

1- Barro Vermelho – 1ª 
passagem
 2- 5
 3- BF Goodrich A10
 4- Sim.
 5- Eu

 6- Litoral
 7- Vila Nova
 8- Salgueiros/São Se-
bastião
 9- Só as curvas junto à 
Tercon
10- Ricardo Moura.

Ricardo Carmo
1 – Primeira passagem 
no Barro Vermelho.
 2 – 5
 3 – Michelin (piso seco)
 4 – Não
 5 – Fernando Meneses

 6 – Barro Vermelho
 7 – Vila Nova
 8 – Serreta
 9 – Sim
10 – Ricardo Moura.

Marco Veredas

1- Barro Vermelho/PIAH
2- 5
3- Dunlop
4- Sim
5- Bruno Amaral e San-
dro Andrade

6- Barro Vermelho/PIAH
7- Gosto do rali assim
8- Citadino da Praia da 
Vitória
9- Sim
10- Marco Veredas.

Olavo Esteves
1- Vila Nova
2- 5
3- BF Goodrich para piso 
seco
4- Sim
5- Marco Sousa

6- Litoral
7- Barro Vermelho, pois 
a parte inicial apresenta 
mau piso
8- Deixamos ao critério 
da organização, uma vez 
que não temos razões de 
queixa
9- Não
10- Gustavo Louro e 
Luís Pimentel, pelos 
resultados apresentados 
mesmo após ausências 
das provas.

Marco Pinto
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Mas nem só na F3 a animação prometia 
já que, na categoria “acima”, a luta 
podia ter animado, não fossem o ritmo 
muito forte com que Olavo Esteves 
começou a contenda, o atraso inicial 
de Sandro Andrade - a contas com os 
pneus e os travões do Punto HGT -, ou 
a desistência prematura de Cláudio 
Cabral, Augusto Ferreira e Diogo Silva. 
Tudo se reuniu então para uma clara 
vitória do homem da Praia da Vitória, que 
ganhou definitivamente a “estrelinha” de 
campeão. 

A luta incessante pela Formula 3 foi um dos 
pontos quentes do “Sical”, com Marco Veredas 
e Tomás Pires a, justamente, alcançarem a 
vitória, se bem que a concorrência mais forte, 
no caso de Fernando Meneses e Artur Silva, 
nunca tenha desarmado. E se o homem do 
Saxo branco ainda forçou até à derradeira 
especial (terminando a 2,2 segundos de 
Veredas), já a sorte nada quis com o jovem 
valor de São Mateus que, momentos antes 
de sofrer um violento despiste, terá sido 
cronometrado com uma vantagem de dez 
segundos sobre o Saxo vencedor… isto quando, 
à geral, tinha um atraso de 7,9 segundos face 
ao comandante! Foram os três inacessíveis aos 
restantes durante quase todo o rali…

O Team Porto Judeu foi uma das novidades do 
rali, com os pilotos daquela localidade (Francisco 
Costa, Alexandre Melo e Artur Borges) a exibirem o 
apoio dado pela junta de freguesia para as licenças 
desportivas e formando uma só equipa. Depois do 

sucesso do Team Praia da Vitória, e na mesma prova 
em que se estreavam as quatro duplas do Team 
Lagoa/Com Vida, também Vila Franca do Campo 
marcou presença no Lancer de Pedro Câmara…
intitulando-se mesmo como “a nova cidade”…

No dia anterior ao início do rali a Câmara de Angra 
presenteou as equipas do concelho com o prometido 
apoio ao nível do sistema HANS e das licenças desporti-
vas. A iniciativa “Angra em Velocidade”, que teve uma 
apresentação cuidada a cargo da “Olavo Esteves Com-
petições”, foi destacada pela edil Andreia Cardoso como 
uma forma de ajudar ao desenvolvimento da modali-
dade sendo que, na realidade actual, as preocupações 
regulamentares com a segurança são fundamentais, daí 
o apoio concedido…e que as equipas bem agradeceram.

AS “SOLTAS” DE MAIS UM RALI DO CAFÉ
Miguel de Sousa Azevedo
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No final das verificações técnicas o novo 
espaço da “First Stop” recebeu uma 

equipa estreante nas andanças dos ralis. 
Armados com inúmeros acessórios, 

entre os quais dois garrafões-extintores, 
um saco de papos-secos, um molhe de 

cabeças de alho no retrovisor, uma serra 
corta-cintos ou um pneu de bicicleta para 

remediar qualquer furo, os “Fala Quem 
Sabe” animaram o local com a gravação 
de parte do episódio da próxima semana, 

que será dedicado aos ralis. De fato de 
competição e as habituais botas, Ramiro, 

Batista e Silveira tripularão (os três!) o 
Corolla GT de Isaías Costa e pareciam já 

prontos a “andar”, numa performance 
onde o comissário técnico João Paulo 
Rocha se portou à altura entre os três 

homens da Bica Seca…

A transmissão via-internet da TV 
Azores Global foi novamente um 
sucesso. Cerca de 5 mil acessos 

únicos ao longo do rali premiaram 
o grande esforço de uma equipa 

que levou aos quatro cantos do 
mundo as imagens da prova. Foi 
possível, para quem não estava 

com a estrada acessível, ver passar 
os concorrentes em cerca de 15 

locais diferentes, sempre em 
tempo real e com a classificação 

comentada e actualizada. Deu 
trabalho, mas valeu a pena…

O novo programa “Rodas & 
Motores”, da TV Azores Global, 
teve honras de divulgação no 
Clio de João Paulo Simões e 
António Pires, que estrearam 
as cores de apresentação 
daquele espaço. O carro 
foi disponibilizado, para o 
efeito, pela “Olavo Esteves 
Competições”, dando uma outra 
visibilidade a um espaço que se 
espera manter.

A expressão de felicidade de Ricardo 
Moura vai-se tornando um hábito a 

cada vitória, e com esta já vão quatro 
na contabilidade pessoal do campeão. 

Mas o pódio de sábado teve uma estreia 
nos festejos, com a pequena Alice a 

acompanhar o pai junto do EVO9 “Além 
Mar”, tendo sido mesmo ela o primeiro 
“alvo” dos festejos da equipa à chegada 

ao centro de Angra…

O Rali Sical terá sido a prova mais atribulada da 
carreira de Carla Rosado e Marta Areia. As ex-
campeãs femininas despistaram-se na primeira do 
Barro Vermelho, tendo o radiador do Saxo ficado 
afectado, o que obrigou a “desenrascar” soluções 
no final da PE para poder rumar à assistência, 
e tendo daí resultado a queda na tabela, onde 
em condições normais rodaram sempre muito 
depressa e dentro dos 20 primeiros. Na segunda 
passagem pela Vila Nova, um furo hipotecou 
poderem apanhar Raquel Rodrigues à geral, 
sendo que a roda mudada acabaria mesmo por 
“saltar” na Serra do Cume, originando uma busca 
inglória entre silvas e arbustos…até aparecer 
um espectador que tinha apanhado a dita umas 
dezenas de metros mais abaixo!

Os dois clássicos 
em prova eram 
um regalo 
às vistas dos 
aficionados dos 
automóveis. Tanto 
o Kadett de Carlos 
Borges, infeliz 
desistente já com 
a meta à vista, 
como o Escort de 
Adelino Sousa 
(na imagem) se 
apresentavam 
em excelente 
forma, sendo que 
o carro inglês era 
a novidade, depois 
de ter passado 
pelas vitórias 
com Mário Garcia, 
posição que 
acabou por repetir 
desta feita.
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Entre os homens dos troféus monomarca a animação não foi muita 
para a vitória. Entre os Saxo OEC/Auto Avelino apenas Fernando 
Meneses fez momentaneamente frente (no Litoral) à liderança de 
Marco Veredas, enquanto no grupo N Rui Rocha seguia isolado. 
Nos Toyota OEC/Copitu 2 “Toni” Ortins ainda esboçou ser líder, 
mas um despiste impediu a luta com Teófilo Pires, que venceria 
sem grande oposição de Paulo Leal. Entre os Clio OEC/Açorlanda, 
Alexandre Pires pouco andou no regresso à competição, deixando 
Sérgio Cardoso descansado, e isto mesmo se entre a concorrência 
tenha havido grandes melhorias de tempos.

De entre os VSH presentes no “Sical” era impossível resistir 
ao aspecto do Corolla GT de Jorge Sousa, um carro a 

culminar meses de trabalho aturado numa recuperação 
espantosa. O bom gosto e a qualidade dos materiais 

eram visíveis, mesmo sabendo que, nas 24 horas que 
antecederam o rali, o carro japonês “apagou” dois motores, 

o que obrigou a horas de trabalho árduo para a reconstrução 
de mais um propulsor de forma a alinhar na prova…onde o 

Toyota não se coibiu de fazer “calar” mais um 1600…
 

Diogo Silva e Paulo Leal bem se devem ter “benzido” com 
a escolha do local pelo Clio RS amarelo para perder a 

roda da frente do lado direito…em andamento! Uma recta 
onde, felizmente, pneu e jante não atingiram ninguém, 

assim como o carro francês ficou, pouco depois, pronto a 
rodar pelos seus meios. Mas lá que foi um susto, foi…

Pedro Câmara foi uma agradável surpresa no asfalto 
terceirense. O “show-man” de Vila Franca do Campo 
vinha rotulado, e todos pensavam que iria andar acima 
dos limites da estrada. O que se viu foi um piloto muito 
consciente e em constante aprendizagem dos pisos 
e troços, a fazer bons tempos, e a quem apenas um 
azar fatal com a embraiagem do Lancer terá roubado 
o fecho do Top-5.

O muito público é uma constante 
nos ralis terceirenses, sendo que 
a curva da âncora e a subida da 
Tercon (troço do Litoral) costumam 
“esbanjar” em número de pessoas 
presentes. Na sexta-feira passada 
o fim de tarde não foi excepção 
e, mesmo sem contabilidades 
certeiras, todos diziam ter sido 
a maior enchente de sempre. 

Também nos pareceu.
E, falando ainda de público, um 
nota final para a chegada do rali 
na Praça Velha. Pese embora a 
dificuldade de estacionar e o facto 
de haver espectadores que ficam 
na estrada até o último carro 
passar, há cada vez menos gente 
a ver os concorrentes na sala de 
visitas de Angra e aquando da 

festa do champanhe. E o facto é 
que até as palmas iam faltando à 
chegada deste “Sical”, deixando 
no ar se não estará esgotado este 
modelo de terminar as provas. Já 
por uma vez propus a arena da 
Praça de Toiros de Angra como 
uma hipótese a considerar, mas 
esta será apenas (mais) uma 
sugestão…

Passaram-se já duas décadas sobre a oitava edição do Rali Sical, edição ganha 
por José Eduardo Silva e Alberto Jorge, ao volante do potente Renault 11 Turbo-
grupo A que, na altura, bateram Joaquim do Carmo, também num 11 Turbo, e 

Carlos Costa “filho” no saudoso Opel Ascona 400. A 
caravana desse rali incluía uma dupla em estreia, 
exactamente Paulo Lourenço e Alexandre Soares, que 
tripulavam um pequeno Renault 5, e que haveriam 
de fazer história logo na classificativa inicial da prova, 
no caso a versão original dos Caneleiros. Chegados 
ao início da PE, e sendo que eram o último carro na 
estrada, um ruído na caixa de velocidades indicou 
o pior, ficando o R5 encravado em marcha-atrás e 
deixando desanimados os dois amigos e vizinhos. Mas, 
e como nos ralis o improviso é lei, “toca” de dar a volta 
ao carrito e avançar troço fora…mas com a traseira a 
abrir caminho! E assim foi, perante o olhar perplexo 
de muitos espectadores, que a dupla cumpriu a 
primeira tirada da prova, da qual se iria classificar em 
13º e último lugar, acabando por ser a eficaz equipa 
de assistência da Açorlanda a resolver a questão. 
Passado tanto tempo desconfio que nenhum dos 

presentes no episódio esqueceu a façanha, assim como o 
Paulo Miguel não estaria à espera da referência à mesma. Pois é, o tempo voa!

O Renault 5 que 

andou-para-trás...i

i

O regresso de “Licas” Pimentel aos ralis da Terceira foi 
acompanhado de um andamento muito vivo do veterano 
micaelense, um homem sempre activo na forma de encarar as 
provas e de acompanhar as novidades. Na entrega de troféus, 
realizada – e bem – na sede do clube, o TAC decidiu homenagear 
o piloto que, como sempre, soube ser agradecido e companheiro 
das gentes da Terceira…que sempre o receberam com carinho, 
numa carreira que promete estar longe do fim.
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O SATA Rallye Açores vai para a edição 
mais importante de toda a sua história, 
não só porque finalmente ascendeu à alta 
roda dos ralis mundiais mas sobretudo 
porque será preciso demonstrar que 
aí merece continuar. Bruno Magalhães 
terá uma tarefa difícil à sua espera 
mas se a habitual “malapata” dos ralis 
internacionais o permitir, o lisboeta 
será candidato à revalidação da vitória 
alcançada no ano passado…

Meeke e Magalhães lideram armada Peugeot

Para além da Peugeot Portugal, a marca do leão 
surge representada através do Peugeot Team Belux 
e da Peugeot UK, e por estruturas particulares 
que vão utilizar o 207 S2000. Conrad Rauttenbach 
é o nome mais sonante até por ser piloto oficial 
do Júnior Team da Citroen no WRC. Mas para a 
vitória, no campo da Peugeot, apostaríamos noutros 
nomes: Magalhães, Meeke, Loix ou Vouilloz. Vítor 
Pascoal é outro dos homens dos 207.

Abarth espera vencer

Apostada em voltar às vitórias, a Abarth faz 
deslocar a S. Miguel os seus dois pilotos de top, 
Giandomenico Basso e Anton Alen. Os italianos 
têm-se esforçado por esbater as diferenças 
que no último ano os separavam dos Peugeot e 
apresentam-se confiantes que podem lutar pela 
vitória. Bernardo Sousa também vai estar presente 
aos comandos de uma nova unidade construída pela 
Procar e que vai ser estreada em São Miguel.

Hanninen é estrela na Skoda

Depois da competitividade demonstrada em Monte 
Carlo na abertura do campeonato, a Skoda regressa 
agora ao IRC para confirmar as potencialidades 
do Skoda Fabia S2000. Não será por falta do 
chamado “kit de unhas” que os carros checos 
andarão devagar uma vez que estão designados, 
como pilotos para o SATA, Juho Hanninen, digno 
representante da dinastia dos finlandeses voadores 
e o rápido piloto checo Jan Kopecky.

Julien Maurin em VW nos Açores

René Georges porfiou e conseguiu trazer um VW Polo 
S2000. Depois das tentativas goradas de inscrever 
François Duval, o preparador belga fechou contrato 
com o piloto francês Julien Maurin que vai representar 
a VW como quarta força em presença no SATA com 
viaturas com as especificações S2000. Embora não 
entrando no rol dos candidatos aos primeiros lugares 
é sempre uma lufada de ar fresco ver passar um carro 
diferente… Os açorianos agradecem.

CONSULTE OS MAPAS, OS ACESSOS, A LISTA DE INSCRITOS E TODAS AS OUTRAS INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS PARA ACOMPANHAR O RALLY EM  WWW.SATARALLYEACORES.COM

Quatro marcas com viaturas de 
especificações S2000

Cerca de 10 candidatos à vitória final

Ricardo Moura optará por uma toada 
segura a pensar no campeonato ou 
entrará na guerra dos primeiros?

Data:    7 a 9 de Maio

Organização:  Grupo Desportivo Comercial

PE’s:   Grupo Marques (1 e 16) > Feteiras (2 e 8)
   Sete Cidades (3 e 9) > Pinhal da Paz (4 e 10)
   Marques (5 e 10) > Coroa da Mata (6 e 15)
   Lomba da Maia /Achada das Furnas (7)
   Ribeira Grande 11 > Graminhais (12 e 17)
   Tronqueira (3 e 18)
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