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  De pequenino...

1º lugar exaequo 
para as três crianças 

que escolheram o 
“piso de terra” junto 

à, provavelmente, 
centenária àrvore para 

disputarem um rali à sua 
medida... 

Logo seguidos por 
Ricardo Laureano, o 
fotógrafo que teve o 

condão de não 
deixar “escapar” o 

momento...

Foto  Ricardo Laureano



Inestimável
A presença do Team Além Mar é uma constante dos 
ralis açorianos, quer com a sua equipa, quer com o 
apoio que a Fábrica de Tabaco Estrela faz questão de 
prestar às organizações, não só às do Campeonato 
dos Açores de Ralis mas àquelas que, localmente, vão 
fazendo as suas provas. 

Torna-se difícil imaginar o futuro dos ralis nos Açores 
sem a colaboração inestimável da FTE ou de alguém 
que a venha substituir neste verdadeiro... serviço 
público!

Fotos Ricardo Laureano
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Editorial

Veredas, o “conquistador”  | P. 12 |

Pela primeira vez tive a 
oportunidade de presenciar 
in loco a uma prova pontuável 
para a Taça de Ralis da Ilha 
Terceira (TRIT). Não posso 
deixar de me confessar surpreso 
com o nível organizativo do 
I Rali da Graciosa. Com a 
responsabilidade principal 
a recair sobre os ombros de 
Olavo Esteves e dos homens 
que o acompanham na Olavo 
Esteves Competições, a 
estrutura organizativa contou 
também com o imprescindível e 
sempre pronto apoio do Terceira 
Automóvel Clube e com o forte 
empenho e auxílio dos efectivos 
da AGRAPROME, Associação 
Graciosense de Promoção de 
Eventos. 

Logo à chegada da comitiva à 
Graciosa foi possível atestar 
que nada tinha sido deixado ao 
acaso. Um parque de assistência 
exemplarmente montado com 
os espaços para cada equipa 
previamente delimitados, tendas 
de apoio à organização, até uma 
sala de imprensa preparada para 
conferências de imprensa...

Nada faltou ao I Rali da Graciosa. 
Da componente social e lúdica, 
à vertente competitiva, o 
rali foi uma verdadeira festa 
do desporto motorizado, ou 
não fosse maioritariamente 
terceirense a comitiva do rali...

E que bem que o povo 
graciosense soube receber...

Francisco Veloso

FICHA TÉCNICA

“Investimento”  | P. 26 |

...Sousa nos VSH  | P. 16|

+ de mil no Rali  | P. 25 |

Vieira na F2... | P. 16|

Foto  Milton Rodrigues

Agradecimento especial:

Reserva da biosfera... 
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- Quem te manda a ti querer condensar a 
beleza que a vista alcança em apenas duas 
páginas de revista?

Retórica, claro, a pergunta solta-se 
quando o paginador se debate com o 
espaço disponível para colocar as mil 
imagens que os seus amigos fotógrafos 
lhe trouxeram da Graciosa...

- A ilha é enganadora - tenta en-
ganar-se o paginador, sabendo 
que a tentativa estava condenada 
ao fracasso. 

Ainda assim continua com o 
logro, tal como a célebre raposa 
da fábula que, não chegando 
às uvas, delas desdenhou 
afirmando estarem verdes:  

- Quem diria que 
pouco mais de 60km2  
encerram tamanha 
luminosidade, tanta 
paz, e um azul tão 
intenso? A culpa é da 
ilha, que por excesso 
de beleza ficará 
incompletamente 
retratada neste 
álbum...

Puro engano. A culpa 
é tua, caro paginador, que não reservaste 
outro e mais nobre espaço para revelar 
aos outros o que os teus olhos viram.

E não deites culpas aos carros, pois é a 
eles que deves a tua visita à Graciosa. 
Trata é de voltar. É que decerto a ilha ainda 
tem muito mais para revelar. Ah, e para a 
próxima sê mais generoso com o número 
de páginas que  dedicares ao álbum de 
viagem...

Texto: FV
Fotografia: Milton Rodrigues e Ricardo Laureano

Álbum da Graciosa
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com organização a cargo da 
Olavo Esteves Competições que 
contou, como habitualmente, 
com o apoio logístico do Terceira 
Automóvel Clube, o I Rali da 
Graciosa nasceu do desafio 
lançado pela Agraprome, 
Associação Graciosense de 
Promoção de Eventos, a Olavo 
Esteves que prontamente acedeu 
a levar uma modalidade que 
arrasta multidões por todos os 
Açores, mas sobretudo no grupo 
central do arquipélago, a uma 
das agora designadas “ilhas da 
coesão”.

O Rali da Graciosa ficou marcado 
como um dos grandes eventos 
do ano naquela ilha do grupo 
central. O impacto positivo gerado 
pela prova na economia local foi 
rapidamente reconhecido não 
só pelas entidades locais mas 
também pelo próprio Governo 
Regional que deram as mãos no 
apoio à iniciativa. Olavo Esteves, 
principal responsável pela 
organização, refere com agrado 

o “empenho da Agraprome, e 
os apoios da Câmara Municipal 
de Santa Cruz da Graciosa e das 
próprias empresas locais cuja 
união possibilitou que se levasse 
para a frente a ideia de fazer 
disputar o rali na ilha. O apoio  
concedido pelo Governo Regional 
é fruto do cada vez maior 
reconhecimento que este tipo de 
organizações vai granjeando”.

Com pouco menos de cinco mil 
habitantes, a repercussão que o 
rali teve na vida e na economia 

da ilha ao longo de quatro dias 
foi substancial. O navio que fez 
o transporte da Terceira para a 
Graciosa apresentou-se na ilha 
branca com a lotação quase 
completa e levou cerca de 200 
viaturas, contando com os carros 
de prova, de assistência e os dos 
particulares que se deslocaram 
para seguir a prova.

Os cerca de 1200 visitantes que 
o rali levou até à Graciosa e que 
ao longo de quatro dias fizeram 
aumentar a população em cerca 
de 20% deixaram riqueza na ilha 
com os sectores da hotelaria, 
restauração e rent-a-car a serem 
os mais beneficiados. 
A comunicação social também 
contribuiu para dar destaque 
à prova. A Rádio Graciosa fez 
uma ampla cobertura do rali 
mostrando como é possível até 
a uma rádio pequena (talvez por 
isso mesmo) conjugar esforços e 
vontades no sentido positivo.

Francisco Veloso

Impacto muito significativo

“os cerca de 1200 
visitantes que o rali 
levou até à Graciosa, e 
que ao longo de quatro 
dias fizeram aumentar a 
população em cerca de 
20%, deixaram riqueza 
na ilha”

Apesar de pequena, a Graciosa tem 
uma rede viária capaz de fazer as delí-
cias de qualquer amante da condução. 
Talvez seja difícil montar um rali num 
esquema tradicional até porque seria 
necessário estabelecer um itinerário 
em que troços e ligações não chocas-
sem entre si. A verdade é que os troços 
deste primeiro Ilha Graciosa foram 
muitíssimo interessantes. O troço dos 
Vimiais é sinuoso, a exigir dos partici-
pantes todos os dotes de condução 
com destaque para a definição das 
melhores trajectórias e do apurar dos 
pontos de travagem. Na primeira parte 
do troço a subida é íngreme e quem 
sofre é o motor. Na descida manda o 
coração de cada um e os travões são 
levados ao limite. 

Os troços

Entre o muito 
TÉCNICO...

A espe-
cial que faz a 

ligação entre as zonas 
da Vitória e do Barro Ver-

melho é extremamente rápida e larga 
mas as chicanes artificiais introduzidas pela 

organização e a passagem nos triângulos dos cruza-
mentos fizeram a delícia de pilotos, espectadores 

e fotógrafos. Esta estrada foi percorrida por 
quatro vezes ao longo da tarde, duas vezes 

em cada sentido. As equipas que 
tinham montada nas suas viatura 

uma caixa com uma relação 
que privilegiasse a veloci-

dade tiveram aqui um 
trunfo importante. 

...e o extremamente RÁPIDO!

Foto  José Bandeira

Foto  Milton Rodrigues

Foto  Milton Rodrigues
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Graciosa é 
terra de ralis 
e Veredas o 
seu primeiro 

conquistador!

Foto  Ricardo Laureano
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O I Rali da 
Graciosa saldou-se por um 

enorme sucesso organizativo 
social e desportivo. A 
prova organizada por Olavo 
Esteves e pela sua equipa de 
colaboradores contou ainda 
com habitual apoio do TAC, 
sendo desta feita a equipa 
organizativa reforçada com 
os efectivos da Agraprome, 
Associação Graciosense de 

Promoção 
de Eventos. Ricardo 

Moura deslocou-se à Graciosa 
não só para exercer as funções 
de viatura de segurança mas 
também para levar ao rubro 
a multidão que acompanhou 
o rali com passagens 
espectaculares no Mitsubishi 
EVO IX com que participa nas 
provas do Campeonato dos 
Açores de Ralis.
O traçado dos troços parecia 
favorecer a potência e a 
motricidade dos Subaru de 

Tiago Azevedo e Miguel 
Soares. No entanto, tanto o N11 
como o 555 não conseguiram 
ultrapassar as dificuldades 
apresentadas pelo troço dos 
Vimiais. Tiago Azevedo foi o 
primeiro líder da prova, mas 
não conseguiu evitar um furo 
que provocou uma pequena 
saída e que acabou por ditar 
a desistência. Miguel Soares 
e Artur Medina, pelo seu lado, 
sentiram problemas mecânicos 
que os forçaram ao abandono. 
Com os quatro rodas motrizes 
fora de acção, ficou claro 

que os Saxo Cup seriam os protagonistas. 
Fernando Meneses e Carlos Meneses ainda 
passaram pela liderança, mas quem ficará 
para a história como os primeiros vencedores 
do Rali da Graciosa será Marco Veredas que, 
navegado por Tomás Pires, suplantou uma 
forte e aguerrida concorrência.  César Silva 
e Manuel Lemos terminaram em segundo, 
suplantando Fernando Meneses que para 
esta prova teve de se socorrer do Saxo de 
Rui Rocha depois do acidente sofrido no 
fim-de-semana anterior no Rali da Ribeira 
Grande. Artur Silva foi quarto classificado 
fruto de uma toada rápida da parte da manhã 
e de alguns problemas de direcção sentidos 
na fase final da prova. Em grande destaque 
e com forte apoio do público estiveram os 
graciosenses Claudio Bettencourt e Luís Silva 
que rubricaram uma excelente actuação na 
sua estreia absoluta em ralis. O Saxo cup 
dos homens da casa tinha sido comprado 
há poucos dias pelo que se aguarda com 
expectativa futuras participações do piloto em 
provas regionais. 

Francisco Veloso

Marco Veredas
vencedor absoluto

“Estou muito satisfeito com o resultado obtido. Já há 
duas provas que não conseguíamos bons resultados 
e felizmente a ilha de sorte foi a Graciosa. 

Gostava de agradecer, em nome de todos os pilotos 
da Terceira e dos do Pico que não estão aqui 
presentes, ao sr. Presidente da Câmara, à Olavo 
Esteves Competições e à Agroprome sem os quais 
não teria sido possível fazer este rali.  

Quero desde já dizer que faço questão de voltar à 
Graciosa se aqui se fizerem mais ralis.”

Foto  Milton Rodrigues

Foto  Milton Rodrigues

Foto  Milton Rodrigues

Foto  Milton Rodrigues

Foto  José Bandeira

Foto  Ricardo Laureano
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“A melhor oferta 
que podia ter pelos 
meus anos seria 
terminar. A ideia 
era essa porque já 
há três ralis que 
não conseguíamos 
chegar ao fim. 
Chegar ao fim no 
dia dos meus anos é 
uma grande vitória 
e vencer são duas… 
Gostei muito dos 
troços, o pessoal é 
espectacular. Acho 
que o Olavo Esteves 
e toda a organização 
estão de parabéns e 
se para o ano hou-
ver mais um evento 
deste género, cá 
estarei!”

Vitória de José Vieira e 
azar para Cláudio Cabral
Depois de um excelente arranque 
de prova em que chegaram a ser 
quintos da geral, Cláudio Cabral 
e Paulo Simões, em Clio 2.0 RS, 
viram a sua sorte acabar quando, 
em plena reta e seguindo-se a 
uma passagem de caixa, o motor 
do carro francês cedeu, abrindo 
mesmo um buraco no bloco. José 
Vieira e Duarte Silva, a fazerem 

um rali em crescendo com o 
Clio cinzento, estavam no lugar 
certo para vencer a F2 apesar de, 
também eles, terem sofrido alguns 
problemas ao longo da prova. 
Paulo Oliveira e Jorge Pereira, em 
Punto HGT, superiorirazaram-se a 
Francisco Costa e Ricardo Silva em 
Peugeot 206 RC. 
FV com MSA

Parabéns a Você...

Foto  Milton Rodrigues

No reino dos Clássicos o ritmo inicial de Adelino Sousa esteve bem 
acima dos restantes, mas apenas enquanto o motor do Escort MK1 
deixou, fazendo bons tempos e dando espectáculo, até que Carlos 
Borges – em dia de aniversário… - soube aproveitar a brecha, mesmo 
se o Kadett GT/E apenas de tarde trabalhou a rigor.

MSA

Entre os VSH, Jorge Sousa entrou a vencer, embora 
com apenas 0,2 segundos de avanço para Marco Sousa, 
que passaria a seguir para o comando, antes de deixar 
o 309 GTI parado na assistência com o motor a “bater” 
e de forma a não provocar danos no propulsor francês. 
Já de tarde, Ricardo M. Moura mostrou toda a valia do 
Volkswagem, depois de Lizuarte Mendonça ainda ter 
passado pelo comando, na altura em que também Jorge 
Sousa voltava à carga após um toque nos Vimiais. Moura 
dominou as três PE’s da tarde, chegando ao derradeiro 
troço na frente, mas uma roda causou o dissabor de 
perder com a meta à vista, sendo Jorge Sousa o homem 
a quem coube abrir o champanhe final.
MSA

Jorge Sousa a abrir e a fechar...

Foto  Ricardo Laureano

Cecília Augusto 
e Andreia Silva 
foram a melhor 
dupla feminina 
e andaram em 
luta com Mariana 
Godinho que, 
tendo conseguido 
melhor classifi-
cação, não pontua 
por ter como 
navegador Bruno 
Fontes.
MSA

Cecília entre as mulheres

Foto  Milton Rodrigues

Foto  Ricardo Laureano

Foto  Milton Rodrigues

Foto  José Bandeira

Foto  Ricardo Laureano

Foto  Ricardo Laureano

“Esta foi uma prova que 
apresentou uma excelente 
qualidade e por isso deve 
felicitar-se todas as pes-
soas envolvidas na orga-
nização. A prova correu de 
uma forma que não estava 
à espera. Os troços são um 
bocadinho diferentes dos da 
Terceira, rápidos e um pou-
co perigosos mas gostei. 
Atinge-se muita velocidade. 
Abordámos o primeiro troço 
com algumas cautelas até 
porque tem um precipício 
ou outro mas depois as 
coisas foram-se ajustando e 
acabámos por vencer. Acho 
que é de se voltar a fazer 
uma prova destas aqui na 
Graciosa.”

José Vieira
Vencedor F2

Carlos Borges
Vencedor Clássicos
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A Galeria de...
José Bandeira
selecçaõ fotográfica de FV
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LEGENDA:
A Circuito do Carnaval  B Circuito das Sanjoaninas C Rali da Graciosa D Circuito de Outono E Circuito de Natal  

Absolutos NavegadoresAbsolutos Pilotos

Pilotos Absoluto

A B C E F PTS
1º Fernando Meneses 200 180 160 540
2º Artur Silva        160 150 150 460
3º Paulo Meneses 120 100 140 360
4º César Silva     NP 120 180 300
5º Rui Rocha       150 140 NP 290
6º Tiago Mourão 90 50 120 260
7º Carlos Martins 140 NP 90 230
8º Tiago Azevedo D 200 D 200
8º Marco Veredas NP D 200 200

Navegadores Absoluto

A B C E F PTS
1º Roberto Areias 200 180 NP 380
2º Silvestre Rocha 120 100 140 360
3º Manuel Lemos D 120 180 300
3º Paulo Jesus  NP 150 150 300
5º Fernando Pires 150 140 NP 290
6º Francisco Misturada 90 50 120 260
7º João N. Silva 140 NP 90 230
8º Miguel Melo   D 200 D 200
8º Tomás Pires   NP D 200 200

Fórmula 3 Pilotos Fórmula 3 Navegadores
Pilotos Fórmula 3

A B C E F PTS
1º Fernando Meneses 50 50 40 140
2º Artur Silva        45 45 35 125
3º Rui Rocha       40 40 NP 80
4º César Silva     NP 30 45 75
5º Marco Veredas NP D 50 50

Navegadores Fórmula 3

A B C E F PTS
1º Roberto Areias 50 50 NP 100
2º Paulo Jesus NP 45 35 80
2º Fernando Pires 40 40 NP   80
4º Manuel Lemos NP 30 45 75
5º Tomás Pires NP D 50 50

Fórmula 2 NavegadoresFórmula 2 Pilotos

Pilotos Fórmula 2

A B C E F PTS
1º Paulo Oliveira 50 40 45 135
2º Francisco Costa D 45 40 85
3º Augusto Ferreira D 50 NP 50
3º José Vieira     D D 50 50

Navegadores Fórmula 2

A B C E F PTS
1º Jorge Pereira 50 40 45 135
2º Ricardo Silva D 45 40 85
3º Gustavo Silva D 50 NP 50
3º Duarte Silva    NP D 50 50

Pilotos Clássicos Absoluto

A B C E F PTS
1º Cátia Mourão NP 160 180 340
2º Carlos Borges D NP 200 200
2º David Vieira    D 200 NP 200
4º Filipe Moura  D 180 NP 180

Navegadores Clássicos Absoluto

A B C E F PTS
1º Marina Fabrício NP 160 180 340
2º Ruben Gonzaga D NP 200 200
2º Luis Cardoso NP 200 NP 200
4º Duarte Gil D 180 NP 180

Senhoras Absolutos Pilotos

Senhoras Absoluto Pilotos

A B C E F PTS
1º Cecilia Augusto NP 100 100 200
2º Cátia Mourão NP 80 80 160

Carla Rosado NP NP NP 0

Senhoras Absoluto Navegadores

A B C E F PTS
1º Marlene Pereira 100 80 80 260
2º Carla Arruda   80 NP 100 180
3º Andreia Cordeiro NP 100 NP 100

Senhoras Absolutos Navegadores

Clássicos Absolutos NavegadoresClássicos Absolutos Pilotos

Pilotos VSH Absoluto

A B C E F PTS
1º Ricardo M. Moura 160 200 180 540
2º Lisuarte Mendonça 150 160 200 510
3º Carlos Andrade 200 90 160 450
4º Pedro Pereira 140 120 110 370
5º Délio Dias     110 110 100 320

Navegadores VSH Absoluto

A B C E F PTS
1º Rui Ávila           160 200 180 540
2º Duarte Mourão 150 160 200 510
3º Rui Silva 200 90 160 450
4º Marlene Pereira 140 120 110 370
5º Magno Luis     110 110 100 320

VSH Absolutos NavegadoresVSH Absolutos Pilotos

Classificações
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Foto  Milton Rodrigues

Marco Veredas e Tomás Pires recebem os troféus relativos à vitória no I Rali da Graciosa das mãos do presidente da Câmara Municipal de 
Santa Cruz, José Aguiar, e de Lucília Tavares, Directora Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos
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Fórmula Rali: o Rali pareceu 
constituir um verdadeiro sucesso 
desportivo e social e mesmo ao 
nível económica para a ilha da 
Graciosa…

olavo esteves: Penso que real-
mente o rali abrangeu positi-
vamente esses três aspectos. 
Obviamente que o nosso ob-
jectivo principal era a compo-
nente desportiva, mas desde que 
começámos a engendrar este 
projecto sempre pensámos em 
todos os factores. A prova ficou 
dada: os ralis ganharam hoje 
mais alguns milhares de adeptos 
e ganharam mais um piloto, um 
homem da Graciosa que comprou 
um carro há sete dias e fez uma 
excelente prova. Prova-se tam-
bém o que eu sempre disse que 
os ralis poderiam ser uma forma 
de turismo sustentado inter-
ilhas. Acho que as entidades que 
apoiaram este evento com a fatia 
principal a ser suportada pelo 
Governo Regional dos Açores, 
aliado à câmara municipal local 
e a todas as outras empresas e 
ao apoio logístico do TAC deverão 
estar satisfeitos pois o esforço 
conjunto resultou nesta grande 
festa.

FR: terceira prova da taça de 
Ralis da ilha terceira, terceiro 
vencedor diferente ao nível dos 
absolutos. como vê a competitivi-
dade na taça?
oe: A competitividade tem aconte-
cido desde o primeiro ano. Temos 
os bem preparados Citroen Saxo 
guiados por homens muito 
rápidos que a com os al-
guns azares dos homens 
dos carros de quatro 
rodas motrizes con-
seguem bons resulta-
dos. O Tiago Azevedo 
era o principal fa-
vorito, aliás ganhou o 
primeiro troço, mas 
com a sua desistência 
ficámos com 
aque-
les 

três ou quatro indivíduos que já 
sabíamos que iam andar com a 
“faca nos dentes” como se diz na 
gíria dos ralis. A luta foi intensa na 
estrada com andamentos quase 
a ultrapassar os limites possíveis 
para automóveis daquelas dimen-

sões. Depois houve todas 
as outras lutas: as 

classes, os VSH, 
os grandes e 
espectaculares 
clássicos. Quero 
também re-
alçar a forma 
ordeira como os 
graciosenses 
souberam ir 
para a estrada 

e apreciar o 
rali.

“Mais de 1000 pessoas 
vieram assistir ao rali”
“Como presidente de uma asso-
ciação de promoção de eventos, 
estou plenamente satisfeito e 
nem consigo exprimir por pala-
vras a satisfação que temos no 
fim de uma organização destas. 
Tenho que ressaltar que esta foi 
uma parceria entre a Agraprome, 
no que à promoção diz respeito, 
e a Olavo Esteves Competições 
que, com a ajuda do TAC, tratou 
da organização. Só assim é que 
foi possível realizar um evento 
desta dimensão. Isto ultrapassou 
todas as nossas expectativas. Já 
tínhamos pensado num evento 
deste tipo há um ano mas, na 
altura, não foi possível. Desde 
logo dissemos que para este ano 
a organização do I Rali da Ilha 
Graciosa seria a nossa primeira 
prioridade. Isso veio a acontecer, 
ainda para mais com o sucesso 
que teve e, por isso, todas as 
pessoas devem estar satisfei-
tas... Todos os empresários da 
ilha, sobretudo aqueles que co-
laboraram connosco deves estar 
satisfeitos. Se há pessoas que 
dizem que 40 pessoas durante 
100 dias aqui na ilha Graciosa, 
isso é turismo, porque é que não 
se há-de dizer que 1000 pessoas 
durante quatro dias também o 

são? O que se passou foi que 
mais de 1000 pessoas vieram 
assistir ao rali, estiveram uns 
dias bem passados connos-
co, o que nos deixou a to-
dos muito satisfeitos. Va-
mos ver se as condições 
se reúnem para que o 
I Rali da Ilha graciosa 
passe a ser o segundo 
Rali da Ilha Graciosa, ou o 
terceiro… Espero que isso 
venha a acontecer porque 
nós, como associação de 
promoção de eventos, somos 
um conjunto de pessoas que 
gosta da Graciosa que quando 
dá um passo gosta de o dar 
de forma firme. Neste caso, o 
primeiro passo foi oavançar com 
este rali. Esperamos ter força 
para dar o segundo passo para 
o próximo ano porque é essa a 
nossa intenção. Ainda não está 
nada garantido, mas é muito 
provável que isso venha a 
acontecer.”

Associação Graciosense de Promoção de Eventos

“Os ralis promovem turismo    
sustentado inter-ilhas”

ENTREVISTA: Olavo Esteves
Organização

Pedro Costa
AGRAPROME

Foto  Milton Rodrigues Foto  Milton Rodrigues
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Pedro Costa, da AGRAPROME, faz o balanço do I Rali da Graciosa aos 
microfones da Rádio Graciosa

“É com enorme prazer que, em nome do Governo Regional, 
estou hoje aqui na ilha da Graciosa para este evento que certa-
mente é do agrado de todos e é de extrema importância também 
para a dinâmica da ilha. Sem dúvida que o rali é uma forma de 
trazer mais pessoas à ilha e acaba por dinamizar a ilha porque 
quem por aqui passa não leva só o nome da Graciosa a outros 
sítios mas acaba também por trazer impacto directo à actividade 
económica da ilha. Sem dúvida que este é também um marco 
importante para a dinamização do turismo inter-regional.”

 Cobertura
 exemplar

Lucília Tavares
Dirª Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos

“Marco importante para a dinamização do turismo”

ENTREVISTA: José Aguiar
Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

Foto  Milton Rodrigues

“Não foi um gasto, 
foi um investimento”
Fórmula Rali: os quatro dias do 
rali tiveram um significado im-
portante para a vida económica 
da Graciosa?
José aguiar: Não há dúvida 
nenhuma. Naturalmente que me 
empenhei pessoalmente neste 
evento mas está aqui o trabalho 
de muita gente, da câmara no 
seu todo mas também de out-
ras instituições, nomeadamente 
da Agraprome e também da 
Olavo Esteves Competições com 
o apoio do TAC. O rali excedeu 
todas as expectativas e para a 
economia da ilha estes quatro 
dias representam muito porque 
estão aqui mais de mil pessoas 
que se deslocaram à Graciosa 
precisamente para assistir ou 
participar no rali. Ter mil pessoas 
na Graciosa, uma ilha que tem 
uma população de cerca de 4780 
pessoas, significa muito e a sua 
permanência ao longo de qua-
tro dias é ainda melhor. São as 

residências que estão ocupadas, 
são as rent-a-car que alugaram 
tudo, os restaurantes que estão 
repletos de gente, enfim, toda a 
gente ganha com este evento na 
Graciosa. Por isso digo que aquilo 
que a câmara dispendeu para que 
se realizasse este evento não é 
um gasto, é sim um investimento. 
Para além da actividade económi-
ca que se desenvolveu nestes 
quatro dias é a projecção que a 

Graciosa vai ter além fronteiras, 
desde logo na região mas tam-
bém no continente e no mundo 
inteiro porque através da internet, 
hoje em dia, está-se permanente-
mente ligado com todo o mundo.

FR: apesar de estarmos em ano 
eleitoral, é de prever que o Rali 
da Graciosa venha ter continui-
dade no próximos anos? 
Ja: Espero sinceramente que as-
sim aconteça. Não posso assumir 
compromissos formais para além 
do próximo mês de Outubro mas 
toda a gente sabe que sou con-
corrente às próximas eleições au-
tárquicas e se mantiver este lugar 
tudo farei para isso. Temos que 
fazer mais provas destas porque 
é bom para toda a gente. Aliás, os 
pilotos dizem que gostaram dos 
troços, da organização e da ilha 
e assim sendo ninguém poderá 
recusar apoio a uma iniciativa 
deste género.

A cobertura que a Rádio 
Graciosa colocou no ar do I 
Rali da Graciosa foi exemplar, 
mostrando que muitas vezes 
o querer é mais importante 
que os grandes meios e que o 
óptimo é inimigo do bom.
Diga-se que a estrutura do 
rali ajudou visto que bas-
tou apenas um repórter na 
estrada (mais uma vez um 
trabalho de enorme qualidade 
de Miguel Sousa Azevedo) para 
fazer uma cobertura completa 
da prova. Mas diga-se que 
do estúdio houve sempre um 
excelente acompanhamento 
ao repórter na estrada. Os 
internautas que visitaram 
a página da rádio enquanto 

a prova decorria puderam 
aceder aos tempos actualiza-
dos no estúdio de acordo com 
as indicações do repórter no 
final do troço.

Nos dias antes e depois 
da prova, a Rádio Graciosa 
promoveu fortemente o rali, 
não só através de jingles mas 
também de entrevistas feitas 
a personalidades relacionadas 
com o evento.

Também os noticiários e a 
página da internet da Rádio 
Graciosa reflectiram a im-
portância do rali para a socie-
dade graciosense.
FV

Foto  Direitos Reservados

Comunicação 
social em peso 
na Graciosa

O Rali da Graciosa teve assegurada 
a sua divulgação através dos mais 
variados meios de comunicação, 
numa aposta comprovada da 
organização para levar bem longe o 
primeiro rali da ilha branca. 

Os seis troços foram transmitidos 
online pela TV Azores Global 
(tv.azoresglobal.com), numa 
emissão que teve como banda 
sonora a cobertura em cima 
do acontecimento que a Rádio 
Graciosa, reportagem a que 
“a UNIÃO” se associou com os 
comentários e entrevistas do seu 
repórter de serviço. Confirmando 
a tendência descentralizadora 
do evento, também estiveram na 
Graciosa, para além de outros 
OCS da Terceira, representantes 
do Açoriano Oriental e vários 
repórteres fotográficos e 
de TV. O mundo da internet 
também esteve presente com 
destaque para os responsáveis 
por alguns sites que abordam 
a temática do automobilismo. 
Destaque para o continental José 
Bandeira, responsável pelo site 
motoresmagazine.net. Estiveram 
ainda presentes responsáveis pelo 
azoresrallyes.com e pelo 
formularali.wordpress.com.

Miguel de Sousa Azevedo com FV

Foto  Milton Rodrigues

Foto  Ricardo Laureano
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Foto  Matilde José

Foto  Matilde JoséFoto  Matilde José

Uma grande família...

Descalço... para não “borrar a pintura”... PA mostra nível de organização da OEC
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Nada como chegar ao fim com um grande sorriso em cada rosto
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http://formularali.wordpress.com


