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SECRETARIADO   Headquarters Location 
 

Antes do Rali - até às 19:00 de 9 de Novembro 
Before the Rally - to 7 pm of Wednesday, 9 
November 
Sede do Clube Automóvel do Algarve 
 37º07’48.49N 8º02’10.20W 
Zona Industrial de Loulé, 11 - Área B - Loulé  
Telefone / Phone: (351) 289 422 145 
Telemóvel / Mobile Phone. (351) 965 525 338 

Durante o rali – 10 a 13 de Novembro (09:00 – 
18:00) 
During the Rally – from 10th to 13th November 
(9am to 6pm) 
Hotel Algarve Casino 
N - 37º07´06.03 W - 8º32´03.64 

Praia da Rocha - Portimão  
Telemóvel / Mobile Phone. (351) 965 525 338 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA  Organisation Committee 

 

Presidente do Colégio Comissários Desportivos 
Stewards of the Meeting - Chairman  

Fernando Delgado (SPN) (appointed by FIA) 

Comissários Desportivos 
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Wolfgang Gastorfer (DEU) FIA  
Eduardo Portugal Ribeiro (POR) FPAK 

Secretário do Colégio de Comissários Desportivos 
Secretary of Stewards 
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Observadores / Delegados 
Observers and Delegates 

Wolfgang Gastorfer (DEU) FIA Observer 
Claudino Romeiro (POR) FPAK Observador 
João Vasconcelos Luís (POR) Delegado FPAK 

Diretor de Prova     
Clerk of the Course 

José Manuel Afonso 

Diretores Prova Adjuntos  
Deputy Clerk of the Course 

Agostinho Prudêncio / Joaquim Macedo  

Secretário de Prova 
General Secretary 

Edgar Rosário 

Responsável pela Segurança  
Chief Safety Officer 

Hernâni Vairinhos 

Relações com os concorrentes 
Competitor Relations 

João Aires Goes / Jorge Cruz 

Comissário Técnico Chefe 
 Scrutineer Coordinator 

Élio Ramos 

Comissários Técnicos 
 Scrutineers 

Carlos Machado / Pedro Santos / Nilton Iria 
Nuno Afonso / Carlos Barros 

Responsável pelos Reconhecimentos 
Reconnaissance Coordinator 

Ilídio Duarte 

Relações com Comunicação Social 
Media Relations Officer 

Joaquim Macedo / Pedro Branco 

Médico-Chefe de Prova 
Chief Medical 

Dr. João Garcia 

Responsável pela Cronometragem 
Chronograph Coordinator 

Valter Rodrigues 

Responsável pelos Resultados de Prova 
Results Coordinator 

Mário Bandeira 
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INTRODUÇÃO 

A emoção dos ralis regressa ao Algarve, nos dias 12 e 13 de novembro, para mais uma edição do Rallye Casinos do Algarve. 

Regressando aos pisos de asfalto do barlavento algarvio, encerra as contas do campeonato nacional e do Troféu Ibérico FIA de Ralis. 

Uma vez mais cabe ao Clube Automóvel do Algarve a tarefa de colocar na estrada o Rallye Casinos do Algarve, prova que fecha a 

temporada automobilística dos principais campeonatos de ralis, que consagrará os vencedores na Praia da Rocha. 

Este ano para além de marcar o regresso aos fantásticos troços do barlavento algarvio, também fica marcada pelo facto de ser 

uma prova internacional elegível para o Troféu Ibérico de Ralis, englobada no novo Troféu Europeu de Ralis. Para além de encerrar o 

Campeonato Nacional de Ralis, também é elegível para o campeonato GT, Clássicos, Iniciados, Taça Ralis FPAK Asfalto e Challenge DS3 

R1, tudo ingredientes para um rali multifacetado. 

 Com partida prevista para sábado, no Passeio Ribeirinho de Portimão pelas 14 horas, apresenta um traçado interessante, 

prometendo um rali bastante competitivo. Começa com duas especiais percorridas duas vezes - Chilrão (14,99km) e Alferce (14,63Km). 

Para a noite a Cidade de Lagos irá receber a caravana para o desenrolar da Super Especial desenhada no centro da Cidade. 

No Domingo os pilotos voltam novamente à Serra de Monchique para disputarem mais quatro Provas Especiais, Monchique 

(9,93Km) e Fóia (20,07Km), totalizando mais de 120 quilómetros cronometrados para todos os participantes. O fecho decorrerá como 

normalmente junto ao Hotel Algarve Casino, na Praia da Rocha pelas 13:00. 

 

PREFACE 
The thrill of rallying returns to the Algarve, on 12 and 13 November for another edition of Rallye Casinos do Algarve. Returning to the 

asphalt roads of western Algarve,  it closes the accounts for the national championships and the Iberian FIA Rally Trophy. Once again it 

is up to Clube Automóvel do Algarve the task of putting on the road Rallye Casinos do Algarve, the event that closes the rally season of 

the major portuguese rally championships, with the winners being revealed in Praia da Rocha - Portimão. This year, in addition to the 

return to the fantastic Monchique mountain stages, is also an international rally eligible for the Iberian Rally Trophy, included in the new 

European Rally Trophy. In addition to closing the Portuguese Rally Championship, is also eligible for the following competitions: National 

GT, National Classics, Initiates Rally Cup, FPAK Asphalt and DS3 R1 Challenge, all great ingredients for a diversified rally. The start is 

scheduled for Saturday at the Riverside Boardwalk in Portimão at 2 p.m., it has an interesting layout, promising a very competitive rally. 

It begins with two special stages done twice - Chilrão (14,99km) and Alferce (14,63km). For the night, the city of Lagos will host the 

competitors for a Super Special Stage Special designed in its downtown. On Sunday the drivers go back again to the Monchique 

mountains to compete on four special stages, Monchique (9,93Km) and Fóia (20,07Km), totaling more than 120 kilometers timed for all 

participants. The final podium will take place as usual at the Hotel Algarve Casino in Praia da Rocha at 1p.m. . 

. 
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PALMARÉS    Winners 
 

 

Ano 
Year 

Piloto – Navegador 

Driver - CoDriver 

Viatura 
Car 

1970 Horácio Santos - Real Dias Austin Cooper S 

1971 Armando Santos - ”Olimac Leunam” Lancia Fulvia Coupé 1.2 HF 

1972 António Carlos Oliveira - “Barata” Datsun 240 Z 

1973 Alcide Paganelli - “Nini” Russo Fiat 124 Abarth Spyder 

1974 Não se realizou devido à crise do petróleo     Oil Crisis 

1975 António Borges - João Anjos Porsche 911 Carrera RS 

1976 Mário Silva - José Nobre Datsun 240 Z 

1977 "Mêquêpê" - Miguel Vilar Opel Kadett GT/E 

1978 Carlos Torres - Pedro de Almeida Ford Escort RS 2000 

1979 Werner Schweizer - Thomas Dartch Opel Kadett GT/E 

1980 António Zanini - Miguel Oliveira Ford Escort RS 1800 

1981 Santinho Mendes - Filipe Lopes Datsun 160J Violet 

1982 Joaquim Santos - Miguel Oliveira Ford Escort RS 1800 

1983 Olivier Tabatoni - Michel Cadier Citroën Visa Chrono 

1984 Joaquim Santos - Miguel Oliveira Ford Escort RS 1800 

1985 Joaquim Santos - Miguel Oliveira Ford Escort RS 1800 

1986 Joaquim Santos - Miguel Oliveira Ford RS200 

1987 Inverno Amaral - Joaquim Neto Renault 11 Turbo 

1988 Bento Amaral - Rui Bevilacqua Renault 11 Turbo 

1989 Joaquim Santos - Miguel Oliveira Ford Sierra Cosworth 

1990 António Coutinho - José Nascimento Toyota Celica GT-Four 

1991 Carlos Bica - Fernando Prata Lancia Delta HF Integrale 

1992 Não se realizou      No Rally  

1993 Carlos Carvalho - José Alves Mitsubishi Galant VR4 

1994 Fernando Peres - Ricardo Caldeira Ford Escort Cosworth 

1995 Fernando Peres - Ricardo Caldeira Ford Escort Cosworth 

1996 Fernando Peres - Ricardo Caldeira Ford Escort Cosworth 

1997 Adruzilo Lopes - Luís Lisboa Peugeot 306 Maxi 

1998 Adruzilo Lopes - Luís Lisboa Peugeot 306 Maxi 

1999 José Carlos Macedo - Miguel Borges Renault Mégane Maxi 

2000 Pedro Matos Chaves - Sérgio Paiva Toyota Corolla WRC 

2001 Miguel Campos - Carlos Magalhães Peugeot 206 WRC 

2002 Miguel Campos - Carlos Magalhães Peugeot 206 WRC 

2003 Armindo Araújo - Miguel Ramalho Citroën Saxo Kit Car 

2004 Miguel Campos - Nuno R. da Silva Peugeot 206 S1600 

2005 Armindo Araújo - Miguel Ramalho Mitsubishi Lancer EVO VIII MR 

2006 Armindo Araújo - Miguel Ramalho Mitsubishi Lancer EVO IX 

2007 Bruno Magalhães - Paulo Grave Peugeot 207 S2000 

2008 José Pedro Fontes - António Costa Fiat Punto S2000 

2009 Bruno Magalhães - Carlos Magalhães Peugeot 207 S2000 

2010 Bernardo Sousa - Paulo Babo Ford Fiesta S2000 

2011 
Ricardo Teodósio - João Luz (TPR) 

Pedro Meireles - Mário Castro (CPR) 

Mitsubishi Lancer EVO IV 

Mitsubishi Lancer EVO IX 

2012 
Carlos Martins - Pedro Peres (TPR) 

Ivo Nogueira - Nuno R. da Silva (CPR) 

Mitsubishi Lancer EVO VII 

Citroën DS3 R3T 

2013 Ricardo Moura - António Costa Skoda Fabia S2000 

2014 Carlos Fernandes - Valter Cardoso Mitsubishi Lancer Evo VI 

2015 Ricardo Moura - António Costa Ford Fiesta R5 
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ANTIGAMENTE      Old Times 
Por Pedro Branco 
Este ano celebram-se os 30 anos do final do Grupo B como a categoria máxima dos ralis. Os “monstros” que captaram a atenção dos 
adeptos do mundo inteiro davam lugar aos Gr.A no final de 1986. Vamos recordar alguns dos mais icónicos representantes desta 
geração de automóveis que passou pelos outonais troços algarvios. 
This year are celebrated the 30th anniversary of the end of Group B as major category of rally. The "monsters" that captured the 
attention of fans around the world gave ended in 1986. Remember some of the most iconic representatives of this generation of  rally 
cars that raced on Algarve roads. 

 

LANCIA DELTA S4 
Começamos com o Lancia 
Delta S4, sobretudo, entre 
vários factos e atributos, ter 
este sido o rali em que a 
“bomba” transalpina fez a sua 
estreia como viatura 
homologada para ralis, corria o 
ano de 1985. Aliás, quando foi 

verificado ainda faltava um dia para a homologação entrar em vigor. Mas 
o director de prova não se coibiu de permitir a verificação ao carro. 
Enquanto esteve em prova, Markku Alen/Ilkka Kivimaki dominaram 
incontestavelmente, mas o troço de S. Brás de Alportel viria a ser nefasto 
para a dupla finlandesa, com a jovem mecânica a não aguentar as árduas 
condições da terra algarvia. Ainda assim foi permitida à equipa continuar 
em prova no dia seguinte, como carro “0”, no que se viriam a revelar um 
precioso amealhar de quilómetros que foram fulcrais na obtenção da 
vitória no Rali RAC, a jornada de encerramento do WRC deste ano, 
através de malograda dupla Henri Toivonen/Neil Wilson. 
O Lancia Delta S4 foi projectado na Abarth sob o nome de código SE038, 
tendo o processo começado em 1983, depois de se ver que o Rallye 037, 

de tracção traseira, não conseguia ser uma ameaça constante aos Audi 
Quattro de tracção total nos ralis de terra. Tendo um chassis tubular que 
alojava um motor de 1.8 de cilindrada montado em posição central, 
dotado de turbo e compressor, uma solução idealizada para reduzir os 
efeitos do “turbo lag”. Era o primeiro Lancia de tracção total, com o 
diferencial central a mandar entre 60 a 75% da potência para as rodas 
traseiras, tendo um peso mínimo de 890 Kg, movidos por 480 CV (oficiais, 
pois há quem refira 500 e mesmo um teste na Abarth em que 
conseguiram levar uma unidade em banco aos 1000!).  
Lancia Delta S4 made his debut as a Gr.B-homologated rally car in Algarve 
ran the year 1985. Curious fact, was that when it was scrutineered it 
hadn’t its homologation issued yet, it would come only on the day after. 
Since it was coming, the clerk of the course carried along! While on the 
rally, Markku Alen and Ilkka Kivimaki dominated, but the stage of S. Brás 
de Alportel proved to be disastrous, with the young mechanics not 
resisting to the harsh conditions of the Algarve roads. Still the team was 
allowed to continue in the event on the following day, as “safety car", 
which would be quite fruitful for gathering kilometers and data that were 
essential for nailing the victory on the RAC Rally, with Henri Toivonen and 
Neil Wilson. 

 
FORD RS 200 
A primeira unidade a ir competitivamente para a estrada foi nas mãos de 
Joaquim Santos e Miguel Oliveira da Diabolique, na primeira prova do 
campeonato português de 1986, o Rali Sopete. Carro este que era 
emprestado pela Ford Motorsport pois o exemplar da equipa nortenha 
não estava pronto. A mesma equipa iria sofrer um duro revés no Rali de 
Portugal, quando protagonizaram o trágico acidente na Lagoa Azul, que 
contribuiu para o fim do Grupo B. No entanto, a dupla portuguesa acabou 
por ganhar 4 ralis do campeonato nacional, o último dos quais o Rali do 
Algarve, o que acabou por representar uma despedida em beleza deste 
carro, com o 2º classificado, o Audi Quattro A2 de John Bosch/Steve Bond 
a ficar a mais de 7 minutos. 
O Ford RS200 foi dos últimos Gr.B de “última geração” a conhecer a luz do 
dia depois da Ford ter abortado aquele que seria a sua arma para o 
argumento, o Escort RS1700T, que tinha somente tração traseira, 
passando a desenvolver este desportivo com motor posicionado entre 
eixos e com tração total, o primeiro carro de ralis da Ford com 

semelhante transmissão. O 
motor era o Cosworth BDT, 
um 4 cilindros em linha com 
1800 cm3 de cilindrada 
sobrealimentado por um 
turbo, produzindo entre 350 e 
450 CV, sendo estes domados por uma caixa de 5 velocidades.  
The RS200 first competitive outing was in the hands of Joaquim 
Santos/Miguel Oliveira of Diabolique Motorsport, in 1986 Sopete Rally. 
This car was borrowed by Ford Motorsport because this team’s unit was 
not ready yet. The same team would suffer a severe setback in the Rally of 
Portugal, when they had the tragic accident in Lagoa Azul, which was a 
key contribute to the end of Group B. However, Diabolique managed to 
fight back and won four rallies in the national championship, the last of 
which was the Algarve, which turned out to represent a grand finale for 
this car. 

 

RENAULT 5 TURBO 
A versão musculada do 
pequeno utilitário da Renault 
começou a sua vida como Gr.4, 
indo para os troços em 1980, 
pouco antes do lançamento do 
Gr.B. Este carro viria a sofrer 
três evoluções, as suas 
primeiras ficaram com o nome 

das provas onde foram estreadas (Criterium des Cevennes e Tour de 
Corse) e o Maxi Turbo, este último somente visitando Portugal no Rali da 
Madeira de 1986 pelas mãos de Carlos Sainz. No que toca ao Rali do 
Algarve, o maior destaque tem que ser dado ao 5 Turbo “Corse” inscrito 
pelo importador português para dupla Joaquim Moutinho/Edgar Fortes, 
que nunca venceu a prova tendo terminado em 2º na edição de 1985 e foi 
vítima de um episódio de suposta sabotagem na edição de 1984 durante 
o troço de Monchique,. A equipa alinhou também em 1986 mas não com 
o NG-81-41, que pereceu num incêndio depois de um despiste na Volta a 
S. Miguel, mas sim com uma viatura emprestada pela casa-mãe que já 
estava destinada ao museu da marca e que até já tinha sido pilotada por 
Jean Ragnotti, vindo a abandonar nesta sua última participação. 

Também presentes estiveram outros exemplares do R5 Turbo, como foi o 
caso dos jugoslavos Brane Kuzmic/Rudi Sali que desistiram em 1985 com 
falta de combustível mas que lograram chegar em 5º em 1986. O 
portimonense Jorge Pontes, que utilizou em 1986 o exemplar com que se 
tinha sagrado campeão nacional de Iniciados no ano anterior, terminando 
na 23ª posição ou o exemplar tripulado por Artur Santos/Miguel Borges 
na edição de 1982 que tem a distinção a ser o primeiro exemplar deste 
modelo inscrito em Gr.B no Rali do Algarve.  
Regarding the Algarve Rally, the R5 Turbo "Corse" entered by the 
Portuguese importer for Joaquim Moutinho/Edgar Fortes, never won the 
race but finished 2nd in the 1985 edition and were victim of an episode of 
alleged sabotage in the 1984 edition at the Monchique stage. The team 
also lined up in 1986 with a car borrowed by the factory, driven in the past 
by Jean Ragnotti, retiring on this last appearance. Also present were other 
R5 Turbo, as was the case of the yugoslav Brane Kuzmic who dropped out 
in 1985 but managed to get 5th position in 1986. The local Jorge Pontes, 
who in 1986 finishing in 23th position or Artur Santos in the 1982 also 
used this mid-engined car, with the latter being the first one to use it in 
Algarve on Gr.B trim. 



 

AUDI QUATTRO A2 
O carro que revolucionou o panorama dos ralis começou a sua vida 
enquanto Gr.4 estreando-se, no Rali Urbibel Algarve de 1980, nas mãos 
de Hannu Mikkola como carro de abertura. Com a mudança para o Gr. B, 
a Audi aproveitou para fazer umas atualizações ao Quattro, introduzindo 
as versões A1 e A2 em 1983. Esta última veio-se a revelar crucial para as 
conquistas dos títulos mundiais de Hannu Mikkola e Stig Blomqvist. Com 
cerca de 350 CV extraídos do motor de 5 cilindros equipado com turbo 
que viu a sua cilindrada reduzida para 2110 cm3 de forma a descer de 
classe e não ser tão penalizado a nível de peso mínimo permitido. Foram 
substituídos pelo Sport Quattro a partir de meados de 1984.Foi um destes 
A2 privados que visitou o Algarve 1986, através da dupla anglo-holandesa 
John Bosch/Steve Bond num carro com as cores da Rothmans inscrito 
pela equipa de David Sutton, que tinha então na marca de Ingosltadt os 
sucessores para os seus Escort MkII. Estiveram em disputa pela vitória 

mas um capotanço numa 
das classificativas vicentinas 
acabou por cortar essas 
esperanças, ainda assim 
terminando na 2ª posição final. 
The car that revolutionized rallying with its all-wheel drive system and 
supercharged engine, began his life as Gr.4 debuting in 1980 Algarve Rally 
with Hannu Mikkola driving it as safety car. With the move to Gr. B, Audi 
took the opportunity to make some updates to the Quattro, introducing 
the A1 and A2 versions in 1983. It was one of these private A2 visited the 
1986 edition with the John Bosch/Steve Bond driving a unit entered by 
David Sutton. They were in contention for victory but rolled on one of west 
coast stages and lost their chances, although they still finished 2nd 
overall. 

 

LANCIA 037 RALLY 
Este carro foi a proposta da 
Lancia para o Grupo B, 
começando a ser delineado 
na Abarth como o projecto 
SE037 (daí a numeração na 
sua designação) em 1980. No 
entanto a Audi também iria 

abordar este novo quadro técnico através do recurso à tracção total, e 
como tal, o 037 conseguia superiorizar-se nos ralis de asfalto, mas em 
terra que dificuldades em acompanhar o Audi. Tinha um motor de 2000 
cm3 que fazia uso da sobrealimentação de um compressor Abarth 
Volumex que elevava a potência aos 350 Cv na sua última evolução, 
estando disposto em posição central, com a transmissão traseira através 
de uma caixa ZF de 5 velocidades.  

O único Lancia Rallye 037 a ter disputado o Rali do Algarve foi a unidade 
que a Duriforte Construções adquiriu para Carlos Bica disputar o 
campeonato nacional de 1986, com o piloto de Almada a conseguir 
almejar o vice-campeonato, embora ser ter chegado à vitória num dos 
ralis. Na edição de 1986 da prova algarvia foi navegado por Cândido 
Júnior, chegou na 3ª posição final. Este exemplar em questão pertence 
agora à colecção de Manuel Ferrão. 
The only Lancia Rallye 037 entered on the Algarve Rally was purchased by 
Carlos Bica for the 1986 portuguese championship, which the driver from 
Almada finished in second place, never reaching in any of the events, with 
the best result being first Portuguese in Madeira. In the Algarve rally he 
was navigated by Cândido Júnior, arriving in 3rd. This car now belongs to 
the Manuel Ferrão collection. 

 

NISSAN 240 RS 
O primeiro carro da Nissan para o Grupo B veio substituir o já veterano 
160J/Violet estando na origem um Gr.4 homologado quase no final da 
época em que estes eram o píncaro dos ralis. Nascido como Violet GTS, o 
240 RS acabaria por não apresentar grandes diferenças em relação ao 
primeiro, somente a nível de alargamentos e um ligeiro aumento da 
potência do motor de 2340 cm3, aspirado, para 240 CV. Homologado em 
1983, o 240 RS dispunha de tracção traseira, muito peso e pouca 
velocidade, face à concorrência, assumindo protagonismo sobretudo nas 
provas africanas, onde a resistência era a chave para um bom resultado. 
Dois exemplares deste carro marcado tomaram lugar na edição de 1984 
do Rally do Algarve, um para Santinho Mendes, e outro  da Nissan Europe 
para a jovem esperança britânica Terry Kaby. Kaby abandonou com 
problemas da suspensão.  Já o carro de Santinho chegou ao fim, mas na 
6ª posição, no que seria uma demonstração de como, apesar de inegável 
talento do piloto de Abrantes, o carro não era par para os outros 

protagonistas do Nacional 
de Ralis. Em 1985 Santinho 
Mendes voltou a levar o 240 
RS aos troços algarvios, 
desta feita com a bonita 
decoração com as cores dos jeans Lois, que eram também o principal 
patrocinador da prova, abandonando devido a problemas com o motor. 
Two of these cars raced in the 1984 edition, one for former national 
champion Santinho Mendes, the other by Nissan Europe to british 
rallyman Terry Kaby, who would be the main "foreign attraction" that 
year. Kaby retired with suspension problems. Santinho finished 6th 
showing the car was no match for the other competitors. In 1985 Santinho 
Mendes returned to take the 240 RS to Algarve stages, retiring this time 
with engine problems. 

 

CITROEN VISA TROPHEE/CHRONO/1000PISTES 
A Citroen aproveitou os ralis 
para mostrar a fiabilidade e 
resistência do pequeno Visa. 
Para tal, criou uma versão 
especial denominado de 
“Trophée”, que teve a honra 
de ter sido o primeiro carro 
homologado em Grupo B pela 

FIA! Fizeram as obrigatórias 200 unidades em 1982, depois de no ano 
anterior uma versão Gr.5 (protótipo) ter já andado por alguns ralis e 
serviram de base para alguns troféus da marca. Seguiu-se lhe o “Chrono”, 
que tal como o antecessor aproveitava a base do Visa GT, apresentando 
um motor ligeiramente maior que já o levou para a classe B10. Sendo um 
especial de homologação, sendo necessárias somente 20 unidades. A 
última evolução do Visa no tempo do Gr.B foi o 1000 Pistes, a primeira 
vez que a marca do “double chevron” equipava um seu carro com tracção 
total com o intuito de competir, sendo cognominado com o duro rali de 
terra francês que se realizava numa base militar e onde o protótipo, 
pilotado por Philippe Wambergue, ganhou a sua categoria. 

Todas estas 3 versões tiveram o seu destaque no Rali do Algarve com 
especial nota para a edição de 1983 ganha pelo “Chrono” de Olivier 
Tabatoni/Michel Cadier, sendo secundados por Inverno Amaral/Joaquim 
Neto num “Trophée” .  Num rali que foi marcada por péssimas condições 
climatéricas que afetaram os pisos, a resiliência destes pequenos carros 
franceses veio ao de cima! Quanto aos 1000 Pistes eles foram usados por 
alguns dos pilotos franceses que nos visitaram entre 1984 e 86, com 
destaque para a 5ª posição obtida por Jean-Luc Marteil em 1985, que não 
tinha treinado para o rali! Nesta edição nota também para as 
participações femininas de Cristine Driano e Sylvie Seignobeaux. 
Citroen Visa had their best performance in the Algarve in 1983 edition 
when Olivier Tabatoni/Michel Cadier won the rally in a Chrono version, 
being seconded by locals Inverno Amaral/Joaquim Neto in a "Trophée". In 
a rally that was marked by poor weather conditions that affected the 
roads, the endurance of these small french cars had come through. The 
1000 Pistes version were used by some french pilots between 1984 and 86, 
being the highlight the 5th position obtained by Jean-Luc Marteil in 85with 
no previous recce! the rally! In this edition, driving the 1000 Pistes, also 
took part female drivers Cristine Driano and Sylvie Seignobeaux. 



 

ELIGIBILIDADE      Titles 
 

Troféu Europeu FIA de Ralis -  Taça Ibérica de Ralis  European Rally Trophy – Iberian Rally Trophy 
2016 marca o regresso do rali algarvio às competições Internacionais. O Rallye Casinos do Algarve integra a Taça da Europa de Ralis, 
competição criada este ano pela FIA e composta por oito troféus regionais europeus, das quais este rali encerra o Troféu Ibérico. Os 
vencedores das diferentes regiões vão disputar uma final a realizar-se na Áustria. Neste momento, e depois de 3 provas – duas em 
Espanha (Sierra Morena e Princesa da Astúrias) e outra no Rali Vinho Madeira, o troféu ibérico é comandado pelos espanhóis Ivan Ares 
e Surhayen Pernía, seguidos de perto por José Pedro Fontes. 
In 2016 Rally of Algarve returns to the international competitions foray. This event is part of the new European Rally Trophy created this year by FIA, 
composed of eight European regional trophies, with this rally being the Iberian Trophy last round. The winners of the different regions will compete in a 
final to be held in Austria. At this time, and after 3 rallies - two in Spain (Sierra Morena and Princesa de Asturias) and another in Portugal (Vinho da 
Madeira), the Iberian trophy is leaded by the spanish Ivan Ares and Surhayen Pernía, closely followed by José Pedro Fontes. 
 

Piloto  Driver Navegador  Co-Driver Standings  

1º Ivan Ares (ESP) 
2º Surhayen Pernia (ESP) 
3º José Pedro Fontes (POR) 
4º Yonatan Perez (ESP) 
5ºAlexandre Camacho (POR) 

117 
117 
111 
96 
90 

1º Jose Pinto (ESP) 
2º Carlos del Barrio (ESP) 
3º Inês Ponte (POR) 
4º Alejandro Lopez (ESP) 
5º Pedro Calado (POR) 

117 
117 
111 
96 
90 

 
Campeonato Nacional de Ralis National Rally Championship 
Existente desde 1966, o principal campeonato de ralis em Portugal foi composto por oito provas (5 em asfalto e 3 em terra) cabe ao 
Rali Casinos do Algarve a encerrar temporada, à semelhança de anos anteriores, o calendário. Somando 4 vitórias – Serras de Fafe, Rali 
Vinho Madeira, Vidreiro e Casinos de Espinho, a dupla José Pedro Fontes e Inês Ponte já conquistaram o título de campeão nacional. 
Pedro Meireles/Mário Castro foram os principais opositores, foram os vencedores em Mortágua, e fruto de uma boa adaptação à 
modalidade, Miguel Barbosa ocupa a terceira posição, ambos em Skoda Fabia R5. 
The main national rally championship in Portugal was composed by eight events (5 asphalt and 3 gravel) with the season ending in Algarve, as in 
previous years. Adding 4 wins - Fafe, Vinho Madeira, Vidreiro and Casino de Espinho, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen) have won the title of 
national champions. Pedro Meireles / Mario Castro were the main opponents winning in Mortágua, Miguel Barbosa ranks third, both driving a Skoda 
Fabia R5. 

 
Piloto  Driver Navegador  Co-Driver Standings  

1º José Pedro Fontes 
2º Pedro Meireles 
3º Miguel Barbosa 
4º Miguel Campos 
5º João Barros 

169,5 
115 

90,25 
71 

54,25 

1º Inês Ponte 
2º Mário Castro 
3º Miguel Ramalho 
4º Jorge Henriques 
5º Carlos Magalhães 

169,5 
115 

90,25 
54,25 

53 

  

Campeonato Nacional de Ralis 2L/2RM National Rally Championship 2WD 
Para este campeonato são elegíveis as viaturas com duas rodas motrizes e motores até 2000 cm3 de cilindrada. Composto pelas 
mesmas rondas do campeonato principal, o título será decidido nas estradas do barlavento algarvio. O local Diogo Gago, que já é 
campeão nacional de RC4, parte com favoritismo fruto das exibições feitas nas provas anteriores num Peugeot 208. Pela frente terá a 
rivalidade de Gil Antunes em Renault Clio R3T e Paulo Neto em Citroën DS3 R3T, que fazem da fiabilidade e regularidade as suas armas 
For this championship are admitted vehicles with two-wheel drive and engines up to 2000 cm3. Composed of the same rounds of the main championship, 
the title will be decided on the western Algarve. Local Diogo Gago, who is already RC4 champion, is the favorite with season full of consistent exhibitions 
with the Peugeot 208 R2. The main rivals are Gil Antunes in Renault Clio R3T and Paulo Neto in Citroën DS3 R3T, which use reliability and regularity as 
their weapons. 

 
Piloto  Driver Navegador  Co-Driver Standings  

1º Diogo Gago 
2º Gil Antunes 
3º Paulo Neto 
4º Miguel Carvalho 
5º Paulo Moreira 

138 
129,5 
116,3 
77,5 
46 

1º Hugo Magalhães 
2º Vítor Hugo 
3º Diogo Correia 
4º Paulo Lopes 
5º Nuno Rodrigues da Silva 

138 
116,3 
103 
65,5 
42,5 

 
Campeonato Nacional de Ralis GT National GT Rally Championship 
As grandes máquinas das pistas têm vindo a visitar os troços do, recorrendo a modelos da Porsche para esse efeito. Este ano os GT 
tiveram direito a um campeonato próprio, dividindo-se entre rondas selecionadas de asfalto do Campeonato Nacional de Ralis e do 
Campeonato FPAK de Ralis. Disputado entre os Porsche 911 GT3 de Adruzilo Lopes e Vítor Pascoal, com o primeiro a ter já juntado o 
título deste ano ao seu vasto palmarés.  
This year the GT were entitled to their own championship, dividing between selected asphalt rounds of the National and FPAK Rally Championship. Raced 
mainly between the Porsche 911’s of Adruzilo Lopes and Vitor Pascoal, with the first having already joined this year's title to its vast curriculum. 
 

Piloto  Driver Navegador  Co-Driver Standings  

1º Adruzilo Lopes 
2º Vítor Pascoal 
3º Luís Lourenço 

57,5 
23,5 

1 

1º Luís Lisboa 
2º Pedro Alves 
3º Paula Rente 
4º José Janela 

57 
23,5 

1 
0,5 
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Campeonato Nacional de Clássicos de Ralis National Rally Classic Championship 
O campeonato que reúne as máquinas que ajudaram à formação de muitos dos adeptos há muitos anos atrás tem no Algarve o 
término da sua actividade anual, que partilhou eventos quer com o Campeonato Nacional de Ralis, quer com o Campeonato FPAK de 
Ralis. Com poucos participantes em disputa, o título já se encontra atribuído a Cipriano Antunes/Mário Feio (Audi Quattro). 
The Algarve marks the end of the National Classics Rally Championship’s  annual activity: It shared events with either the National or the FPAK Rally 
Championship. With few participants in dispute, the title is already assigned to Cipriano Antunes/Mario Feio in a beautiful Audi Quattro 

 
Piloto  Driver Navegador  Co-Driver Standings  

1º Cipriano Antunes 
2º João Mexia 
3º Joaquim Bernardes 
4º José Magalhães 

120 
75 
64 
14 

1º Mário Feio 
2º Nuno Machado 
3º Laurinda Alves 
4º João Magalhães 

120 
75 
64 
14 

 
 

Campeonato Nacional de Ralis Iniciados National Initiates Rally Championship 
Tendo regressado aos calendários desportivos no ano passado, o Campeonato Nacional de Iniciados assume agora um modelo 
diferente daquele praticado no passado, sendo agora integrado, à semelhança de outras competições, nos calendários do campeonato 
principal e do campeonato FPAK. Num campeonato em que as viaturas estão limitadas a 1600 cm3 de cilindrada e a duas rodas 
motrizes, o título já se encontra entregue a Pedro Lago Vieira. 
Having returned to motorsports calendars last year, on the Initiates Championship the cars allowed are limited to a 1600 cm3 engine displacement and 
the two-wheel drive, The title is already delivered to Pedro Lago Vieira who drives a Renault Twingo RS. 
 

Piloto  Driver Navegador  Co-Driver Standings  

1º Pedro Lago Vieira 
2º Ricardo Sousa 
3º Hugo Lopes 
4º André Rodrigues 

144,5 
78,5 
54 
17 

1º Eurico Adão 
 

34 

 

Taça FPAK de Asfalto  Asphalt FPAK Rally Cup 
O Rali Casinos do Algarve é a 6ª e última ronda da Taça de Ralis FPAK de asfalto, competição que passou por ralis do Nacional e do 
campeonato FPAK. Virada sobretudo para as viaturas habilitadas a correr no campeonato FPAK, esta competição dá a oportunidade aos 
concorrentes de puderem conhecer e provar a realidade dos dois principais campeonatos portugueses. Eduardo Veiga em Ford Escort 
MKII lidera a Taça, mas Carlos Fernandes que tripula de um Mitsubishi Lancer EVO VI, a apenas 0,5 pontos. 
Rally Casinos do Algarve is the 6th and final round of the FPAK Asphalt Rally Cup. Mostly aimed for vehicles permited to run on FPAK championship, this 
competition provides an opportunity for competitors to know and taste the reality of the two main Portuguese championships. Eduardo Veiga in Ford 
Escort MkII leads the Cup, but Carlos Fernandes driving a Mitsubishi Lancer EVO VI is just 0.5 points behind. 

 
Piloto  Driver Navegador  Co-Driver Standings  

1º Eduardo Veiga 
2º Carlos Fernandes 
3º Eduardo Antunes 
4º Nuno Mateus 
5º Fernando Teotónio 

58 
57,5 
43 
38 

37,5 

1º Valter Cardoso 
2º Hugo Bentes 
3º Luís Morgadinho 
4º Alberto Silva 
5º Paulo Pimentel 

57,5 
43 

37,5 
34 
30 

 
 
DS3 R1 Challenge 
A competição organizada pela Inside Motor vai na sua segunda edição e marca o regresso dos troféus monomarca à cena dos ralis 
nacionais, muita virada para a iniciação e a novos concorrentes, sendo o Rali Casinos do Algarve o término da segunda edição desta 
competição, dividida entre ralis de asfalto do Campeonato Nacional e do Campeonato FPAK. O título ainda se encontra em aberto, 
sendo disputado entre Diogo Soares e Ricardo Sousa. 
The competition organized by Inside Motor is in its second edition and marks the return of one-make trophies to the Portuguese rally scene, making it an 
opportunity for initiation and bring new competitors. This rally will end the second edition of this competition, divided between asphalt rallies of the 
National and FPAK Championship. The title fight is still open being disputed between Diogo Soares and Ricardo Sousa. 

 
Piloto  Driver 

1º Diogo Soares 
2º Ricardo Sousa 
3º Hugo Lopes 
4º Gonçalo Inácio 
5º Pedro Antunes 

104 
82,5 
60 

35,5 
26,5 

 

 

 

 

http://www.cm-portimao.pt/
http://www.cm-monchique.pt
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PROGRAMA   Schedule 
Publicação da Lista de Inscritos Segunda, 7 de Novembro, 17:00 
Reconhecimentos                            Sábado, dia 5 de novembro, Domingo, dia 6 de novembro e Quinta, dia 10 de 

novembro, das 09:00 Às 18:00, PE 1 a 4 e PE 6 a 9. Sexta, dia 11 de novembro 
das 20:00 às 22:00 a PE 5 – Super Especial de Lagos.  

Sábado, 12 de Novembro de 2016 
Verificações Documentais  Secretariado, Hotel Algarve Casino entre as 08:00 e as 11:00 
Verificações Técnicas Oficina Renault  – Av. Guarané, entre as 08:30 e as 11:30 
Entrada das Viaturas no Parque de Partida Passeio Ribeirinho de Portimão, entre as 11:00 e as 12:00 
Publicação da Lista de Admitidos  Secretariado às 13:00 – também disponível online no site do rali 

 

MAPA DE CONTROLOS 

  
Distância PE Distância Ligação Distância Total Tempo Hora 1º Carro Média 

  
km km km hh:mm hh:mm km/h 

SÁBADO, 12 DE NOVEMBRO DE 2016 

CH1 Partida-Passeio Ribeirinho         14:00 P.Assist. 1 

CH2 Saída Parque de Assistência 1 
  

00:10 14:10 
 Reabastecimento 

CH3 CH-PE1 
 

32,31 32,31 00:50 15:00 38,77 Km/h 

PE 1 Chilrão 1 14,99     00:03 15:03   

CH4 CH-P2 
 

4,09 19,08 00:32 15:35 35,77Km/h 

PE 2 Alferce 1 14,63     00:03 15:38   

Reabastecimento 

CH5 CH-PE3 
 

18,54 33,17 00:55 16:33 36,18 Km/h 

PE 3 Chilrão 2 14,99     00:03 16:36   

CH6 CH-P4 
 

4,09 19,08 00:32 17:08 35,77Km/h 

PE 4 Alferce 2 14,63     00:03 17:11   

CH7 Reagrupamento-P.Ribeirinho 32,09 46,72 01:00 18:11 46,72Km/h 

CH8 Reagrupamento       01:30 19:41 P.Assist. 2 

CH9 Saída - Parque de Assistência 2 
  

00:30 20:11 
 Reabastecimento 

CH10 CH-PE5 
 

21,41 21,41 00:46 20:57 
 PE 5 Super Especial Lagos 1,50     00:03 21:00   

CH11 Parque de Assistência 3 
 

21,39 22,89 00:40 21:40 
 CH12 Saída - P.A.       00:45 22:25 Parque Fechado 

 

TOTAL DIA 1 60,74km 133,92km 194,66km 
   

  
31,20% 68,80% 

    DOMINGO, 13 DE NOVEMBRO DE 2016 

CH13 Partida-Passeio Ribeirinho         09:00 P.Assist. 4 

CH14 Saída Parque de Assistência 4 
  

00:10 09:10 
 Reabastecimento 

CH15 CH-PE6 
 

25,36 25,36 00:47 09:57 32,37 Km/h 

PE 6 Monchique 1 9,93     00:03 10:00   

CH16 CH-PE7 
 

2,83 12,76 00:20 10:20 38,28Km/h 

PE 2 Fóia 1 20,07     00:03 10:23   

CH17 CH-PE8 
 

4,48 24,55 00:35 10:58 42,08 Km/h 

PE 6 Monchique 2 9,93     00:03 11:01   

CH16 CH-PE7 
 

2,83 12,76 00:20 11:21 38,28Km/h 

PE 2 Fóia 2 20,07     00:03 11:24   

CH17 Parque de Assistência 5 
 

29,73 49,80 01:00 12:24 
 CH18 Saída - P.A.       00:10 12:34 Parque Fechado 

 

TOTAL DIA 2 60,00km 65,23km 125,23km 
   

  
47,91% 52,09% 

    

 

Total Rali 2016 120,74 199,15 319,89 
   

  
37,74% 62,26% 

     

Publicação dos resultados finais Secretariado, 15:00 – Domingo, 13 de Novembro 

Entrega de Prémios Hotel Algarve Casino – Praia da Rocha 13:00 
 

As informações aqui disponibilizadas NÃO dispensam a consulta do Regulamento de Prova. 
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Lista de Inscritos   Entry List 

 

Troféu Europa FIA de Ralis - Campeonato Nacional de Ralis   

Nº 
N. 

Concorrente 
Team 

1ºCondutor 
Driver 

2ºCondutor 
CoDriver 

Viatura 
Car 

Camp. 
Champ. 

Gr 
Gr 

  

1 Citroen Vodafone Team José Pedro Fontes * Inês Ponte Citroen DS3 R5 TER/CNR RC2   

10 Pedro Meireles Pedro Meireles * Mário Castro Skoda Fabia R5 TER/CNR RC2   

28 BP Ultimate Skoda Team Miguel Barbosa * Miguel Ramalho Skoda Fabia R5 TER/CNR RC2   

3 João Barros João Barros * Jorge Henriques Ford Fiesta R5 TER/CNR RC2   

50 Fernando Peres Fernando Peres * José Pedro Silva Ford Fiesta R5 TER/CNR RC2   

36 Márcio Marreiros Márcio Marreiros * Rui Serra Mitsubishi Lancer Evo IX TER/CNR RC2N   

6 Elias Barros Elias  Barros Ricardo  Faria Ford Fiesta R5 TER/CNR RC2   

5 Carlos Martins Carlos Martins Daniel Amaral Citroen DS3 R5 TER/CNR RC2   

27 Sports & You  Carlos Vieira Jorge Carvalho Citroen DS3 R5 TER/CNR RC2   

14 Diogo Gago Diogo Gago Hugo Magalhães Peugeot 208 R2 TER/CNR RC4   

12 Gil Antunes Gil Antunes Diogo Correia Renault Clio RS R3T TER/CNR RC3   

9 Paulo Neto Paulo Neto Vitor Hugo Citroen DS3 R3T Max TER/CNR RC3   

16 João Costa João Costa Paulo Marques Citroen C2 R2 Max TER/CNR RC4   

22 Paulo Moreira Paulo Moreira Marco Macedo Skoda Fabia R2 TER/CNR RC4   

38 Marcelo Ávila  Marcelo Ávila Miguel Sousa Azevedo Citroen Saxo CUP TER/CNR RC4   

18 Marco Reis Marco Reis Nuno Carvalhosa Skoda Fabia R2 TER/CNR RC4   
* Prioritários nacionais 

Campeonato Nacional de Ralis GT 

15 Ricardo Teodósio Ricardo Teodósio José Teixeira Porsche 997 GT3 CNR-GT RGT   

Campeonato Nacional Ralis Iniciados 

60 Diogo Soares Diogo Soares Luis Rodrigues Citroen DS3 R1 DS3/CNRI RC5   

61 Ricardo Sousa Ricardo Sousa Carlos Silva Citroen DS3 R1 DS3/CNRI RC5   

62 Gonçalo Inácio Gonçalo Inácio NN Citroen DS3 R1 DS3/CNRI RC5   

63 AM SPORT Hugo Lopes NN Citroen DS3 R1 DS3/CNRI RC5   

64 André Rodrigues André Rodrigues Eurico Adão Citroen C2 R2 CNRI RC2   

Campeonato Nacional Ralis Classicos 

65 Cipriano Antunes  Cipriano Antunes Mário Feio Audi Quattro CNCR 4   

  

Taça Ralis FPAK asfalto 

70 Eduardo Veiga Eduardo Veiga Justino Reis Ford Escort MK2 TRFA X2   

71 Carlos Fernandes Carlos Fernandes Valter Cardoso Mitsubishi Evo 6 TRFA P3   

72 Eduardo Antunes Eduardo Antunes Hugo Bentes Mitsubishi Evo VI TRFA P3   

73 Nuno Mateus Nuno Mateus Paulo Pimentel Peugeot 206 GTI TRFA P1   

74 Daniel Nunes Daniel Nunes Rui Raimundo Mitsubishi Lancer Evo VIII TRFA P3   

75 Miguel Vasconcelos Miguel Vasconcelos Rui Santos Opel Astra GSI TRFA P2   
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Mapa de Prova  Geral Map 

 



 

www.clubeautomovelalgarve.pt                     

 

 

Zonas de Público – Onde Ver 

Sábado 12 de Novembro 

 

ZP1 – Barranco dos Pisões 
GPS N 37º 20’ 18,7’’ / W 8º 36’ 02.1’’ 
Final da Especial. Passando Monchique, 
segue N266 em direção a Nave Redonda.  
Hora 15:03 / 16:36 
 

ZP2 – Meia Viana 
GPS N 37º 18’ 27,0’’ / W 8º 33’ 13,0’’ 
Inicio da PE. Acesso pela N266, na Meia 
Viana, percorrer 700 metros até ZP 
Hora 15:38 / 16:11 

ZP3 - Alferce 
GPS N 37º 19’ 15,4’’ / W 8º 29’ 42,2’’ 
Zona rápida. Acesso por Alferce, seguindo a 
M1075 percorrer 1,75km até ZP. 
Hora 15:38 / 16:11 

 

Domingo 13 de Novembro 

 
 
 

ZP2 – Meia Viana 
GPS N 37º 18’ 27,0’’ / W 8º 33’ 13,0’’ 
Inicio da PE. Acesso pela N266, na Meia 
Viana, percorrer 700 metros até ZP 
Hora 10:00 / 11:01 
 

ZP5 – Portela das Eiras 
GPS N 37º 20’ 23,8’’ / W 8º 33’ 33,9’’ 
Gancho à direita. Acesso pela EM 501, 
direção Fóia. Segue 900m e vira à direita 
Hora 10:23 / 11:24 

ZP6 – Alto da Fóia 
GPS N 37º 19’ 15,4’’ / W 8º 29’ 42,2’’ 
Alto da Fóia, com boa visibilidade. Acesso 
pela N266-3, direção Fóia.  
Hora 10:23 / 11:24 
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ZP4 – Super Especial de Lagos 
GPS N 37º 18’ 40,5’’ / W 8º 33’ 19,3’’ 
Colabora com a organização, colocando-se numa das zonas propostas assinaladas a amarelo.  
Fique em lugar seguro, a sua segurança e a de todos os intervenientes é a nossa principal preocupação. 
Hora 21:00 
 
 

 

CONSULTE AS NOSSAS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
CONSULT OUR SECURITY RECOMMENDATIONS 
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 RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA     SAFETY  RECOMMENDATIONS 

 

 
 
 

 

Veja o diagrama   Look at the diagram 
As áreas a VERMELHO são de interdição (estando colocado nesses 
locais pode causar atrasos ou mesmo o cancelamento da especial) 
As áreas a VERDE são os locais próprios para o público 
The RED areas are banned (being placed in these places can cause 

delays or even cancellation of the special stages) 

The GREEN areas are the appropriate places for the public 

 

 

Nunca     Never 
 Esteja no troço  

 Be on the road section 

 Esteja num local abaixo da estrada 
 Be a place down the road 

 Esteja em frente a sinais informativos 
 Stand in front of informative signs 

 Esteja em zonas Interditas 
 Be in Prohibited areas 

 Esteja sentado perto da estrada 
 Be seated near the road 

 Bloqueie zonas de escapatória 
 Lock zone/safety escape 

 Se distraía 

 Be distracted 

 Retire sinais ou setas das especiais 
 Remove signs or arrows 

 Esteja a tapar os sinais de fim de 
troço ou de stop 
 Cover the end of stage or stop 

signals 

  

Lembre-se     Remember 
 O inesperado acontece 

 The unexpected happens 

 Que se ignorar as indicações dos membros da organização a 
especial pode ser cancelada 

 If you ignore the signs or calls of organization member the 

stage may be canceled 

 Cumpra todas as regras para ajudar o desporto motorizado 
 Comply with all safety mesures for help motorsport 

 O desporto motorizado pode ser perigoso 

 Motorsport can be dangerous 

Sempre   Always 
 Atento ao desenrolar da prova 

 Aware of the running of the rally 

 Atento à aproximação dos carros 
 Attentive to approach of cars 

 Alerta 
 Be alert 

 Colocado em zonas de onde possa 
sair rapidamente 
 Placed in areas where you can get 

out quickly 

 Colocado em zonas de acesso de 
público 
 Placed in public access areas 

 Colocado em zonas elevadas 
 Placed in high areas 

 Atento às crianças 

 Cautious with children 
 Colaborante com os membros da 

organização e autoridades 
 cooperating with the members of the 

organization and authorities 

 Atrás das fitas de segurança 
 Behind the security tapes 
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PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA  SAFETY PROCEDURES 

A sua segurança é a nossa principal preocupação 

O Clube Automóvel do Algarve tem um número de telefone de emergência que é usado em exclusivo para este fim em 

todas as nossas organizações. 

Constatamos ao longo dos anos que em caso de acidente por vezes devido a urgência, ansiedade, ou a falta de rede de 

telemóvel algumas das chamadas que recebemos no nº de emergência não são perceptíveis. 

Com o intuito de aumentar a eficiência dos nossos meios de assistência, pedimos aos intervenientes que em caso de 

emergência procedam da seguinte forma: 

Antes de partir para a prova o piloto e o navegador devem gravar nos vossos telemóveis, o nosso número de emergência 

(presente no roadboak e regulamento de prova). 

Devem igualmente nas mensagens em: (modelos ou arquivo) gravar as seguintes mensagens: “nº de concorrente e a 

mensagem OK” (Exemplo “23 OK”). E outra de emergência com “nº de concorrente e mensagem SOS” (Exemplo “23 

SOS”). Como todos sabem o telemóvel envia mensagens praticamente só com um traço de rede, o que para fazer 

chamadas de voz é praticamente impossível. 

Ao recebermos a vossa mensagem que esperamos que seja sempre a (nº OK) dá um contributo importante ao nosso 

controlo sobre a prova e logo melhoramos também nas situações em efectivamente temos que intervir. 

Muitos pilotos ao desistirem não informam a segurança de tal facto, o que implicam que por vezes perdemos bastante 

tempo a procurá-los no terreno, quando por vezes já se encontram a caminho de casa. Para quem faz segurança numa 

prova de ralis, o tempo é precioso!  

Se abandonarem a competição, por favor informem-nos. 

Boa prova e em segurança 

 

Your safety is our main concern 
 There is an emergency phone number that is used exclusively for this purpose. We found out that over the years, in case of accident 
sometimes and due to urgency, anxiety, or lack of mobile network, some of the calls we receive in the emergency number are not 
noticeable. In order to increase the efficiency of our service means, we asked the competitors an emergency procedure as following: 
Before leaving for the race the driver and codriver should save in their mobile phone our emergency number (present in the roadbook 
and on the rally’s Regulations). He/she should also save a text message with the following lines: "Number of competitor and the 
message OK" (Example "23 OK"). And another for emergency with "Number of competitor and SOS message" (Example "23 SOS"). As 
everyone knows, a mobile phone can send messages with only a network trace while to make voice calls is practically impossible. When 
we receive your message we expect to be always (OK), it makes an important contribution to race control and also improves in 
situations where we must to step in. Many drivers abandon the rally and do not inform the security of this fact, which imply that 
sometimes we lose to much time searching for them on the ground, when sometimes they are already on their way home. For those 
who take care of security on a rallying event, time is precious! If you leave the competition, please inform us. 
Have a nice and safe rally. 
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Internet  
Para um acompanhamento eficaz do Rallye Casinos do Algarve 2016, a comissão organizadora propõe uma série de recursos para 

não perder nada sobre a prova algarvia.  

O site do Clube Automóvel do Algarve foi renovado, tornando-se mais simples, intuitivo e de 

fácil acesso. Esta página fornece um conjunto de informações indispensáveis ao 

acompanhamento eficaz do rali. Pode ser acedida diretamente com recurso aos telemóveis 

(smartphones ou iphones) através de um código de barras que armazena o endereço da página.  

O Clube Automóvel do Algarve, também quer aproveitar o 

uso das redes sociais, Twitter e Facebook, para efetuar a 

cobertura do Rallye Casinos do Algarve 2016. Nos dias 

antecedentes estarão disponíveis um conjunto de 

informações, dados, mapas, vídeos e imagens úteis. Para os dias de competição, serão feitas 

atualizações constantes sobre o seu desenrolar. 

Aplicativo Rally4Now 

Graças a uma parceira entre a ACOR e a Rally4Now será possível 
usar a app Rally4Now para Smartphones Android e IOS. 
 Com esta parceria será possível: 
– Visualizar os tempos online dos concorrentes. Operação 
possível com a parceria da Cronobandeira, empresa responsável 
pela cronometragem em grande parte das Provas do CNR. O 
refrescamento dos tempos online está estruturado para 
condições de fraca cobertura de rede. 
– Mapa do rali com indicação das classificativas, zonas espetáculo 
e outros locais de interesse. Será possível navegar até a estes 
locais através da app Waze, a qual irá contornar as classificativas 
para chegar aos locais. 
– Informações em tempo real de circunstâncias do rali aos espectadores. (Ex. Comentário dos pilotos, situações de atraso numa 
classificativa, avarias) 
Para o uso da app basta ir à Apple Store ou Google Play e descarregar a aplicação Rally4Now gratuitamente. 
 

Para aceder aos conteúdos do rali, siga as seguintes hiperligações : 

Site oficial do Clube Automóvel do Algarve : http://www.clubeautomovelalgarve.pt/ 

PÁGINA FacebookClube Automóvel do Algarve: www.facebook.com/CAAlgarve 

CONTA Oficial Twitter: http://twitter.com/caalgarve 

 
Vídeo Promocional 

Mantendo a tradição foi criado um vídeo promocional de antevisão do Rallye Casinos do 

Algarve 2016. O vídeo é uma das ferramentas mais importantes de promoção do evento, e 

é exibido durante a Cerimónia de Apresentação do rali, que decorrerá no Hotel Algarve 

Casino. As Imagens são do Nuno Fontainhas, Joaquim Macedo, Tiago Fonseca Prod., 

Tertúlia Algarvia e Estudio 7. A edição é de Nuno Fontainhas. 

 

Apontamentos 
As informações aqui disponibilizadas NÃO dispensam a consulta dos regulamentos desportivos presentes na página oficial da FPAK e 

FIA. Nomeadamente: Código Desportivo Internacional (CDI) da FIA e seus Anexos; Regulamento Desportivo dos Ralis Regionais da 

FOA, Regulamentação Desportiva Nacional que estejam de acordo com os Regulamentos FIA, Prescrições Gerais Aplicáveis às Provas 

FPAK 2016; Regulamentos Desportivos e técnicos das diferentes competições e Regulamento Particular de Prova. 

 

http://www.clubeautomovelalgarve.pt/
http://www.facebook.com/CAAlgarve
http://twitter.com/caalgarve
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VISITE O ALGARVE          DISCOVERING ALGARVE 
 

PORTIMÃO 
Primeiro o mar azul, de ondas macias. 
Depois o ouro em pó de areais enquadrados por falésias e rochedos. A atmosfera cosmopolita dos 
centros turísticos. Este é o Algarve das férias, do sol e da praia. 
Portimão e o seu concelho têm mais para oferecer. História vivida em monumentos.   
A beleza eterna da Natureza na Ria de Alvor. 0 encanto dos campos cultivados, das colinas cobertas 
de pinheiros e flores silvestres trepando serra acima, dando, assim, uma nova dimensão aos dias 
vividos no Algarve. 
O perfil branco de uma igreja no alto de uma colina. As ruas estreitas do antigo bairro de pescadores 
e comerciantes. Aspetos de Portimão que definem o seu caráter de cidade secular, a que se junta a 
presença do mar e do areal extenso da praia da Rocha. 
 

First the blue sea and its gently lapping waves. 
Then fine, golden sands framed by cliffs and rocks. The cosmopolitan atmosphere of an international tourism destination. This is the Algarve of beach 
holidays in the sun. Portimão and its municipality have much more to offer though: a rich heritage of historical monuments; the eternal natural beauty of 
the Ria de Alvor; the charm of cultivated fields, of slopes covered with pine trees and wild flowers as you climb up into the hills of the “serra”, your days in 
the Algarve thus gaining a whole new dimension. 

 

 

LAGOS 
As esculturas gigantes feitas pelas ondas e pelo mar cristal. As grutas iridescentes. 
As muitas praias aconchegadas por rochedos ocres ou estendendo-se por um macio areal. As casas 
polvilhando de branco o verde suave da paisagem. Descubra um dos mais atraentes recantos do 
Algarve. 
O ouro refulgente da talha barroca, revestindo as paredes de uma igreja. As muralhas evocadoras de 
antigos combates. A presença do Infante e dos navegadores que, em frágeis caravelas, desvendaram os 
primeiros segredos dos oceanos. Passos de um itinerário por uma cidade orgulhosa da sua participação 
na gesta dos Descobrimentos. 
 
Gigantic sculptures carved by the pounding waves that plunge into a crystal sea. 
The iridescent greens of sea caves. Beach after beach of soft sand tucked away between ochre cliffs or stretching clear to the horizon. Verdant 
countryside dotted with the white of houses. Just a few reasons for visiting Aljezur municipality and discovering one of the most attractive parts of the 
Algarve. 
 
 
 

MONCHIQUE 
 
A frescura de serras que surpreende quem vem das quentes praias. Paisagens que 
convidam à contemplação, ao exercício salutar de percorrer caminhos, desvendar 
horizontes que abrangem o mar. Ribeiros cristalinos que saltitam entre fraguedos.  
A presença do homem denunciada pelas pinceladas de branco do casario, as 
escadarias dos socalcos onde crescem pomares e hortas. Convites aliciantes para 
percorrer longamente o concelho de Monchique.  
 
The poet could have been writing of the wooded slopes of Monchique, for after the 
heat of the Algarve’s beaches it is the coolness of the hills that is most striking. 
These are landscapes that are perfect for contemplation, for discovering horizons 
that end only in the sea, for healthy walks along footpaths and beside crystalline 
rivers in the midst of rugged hills. The presence of man is evident in the white 
houses dotted over the landscape, and the terraces cut into the slopes and planted 
with fruit trees and vegetable plots. The many charms of Monchique extend an 
invitation to visit the municipality at length. 
 

O Clube Automóvel do Algarve contou com a colaboração ativa das edilidades municipais de Portimão, Lagos e 

Monchique na preparação do Rallye Casinos do Algarve 2016. 

The organization of the rally had the collaboration of local authorities from Portimão, Lagos and Monchique in planning 
the Rallye Casinos do Algarve 2016. 
 

 
CRÉDITOS 
A pesquisa, texto e edição são da autoria de Joaquim Macedo e Pedro Branco, contando com a colaboração ativa de Edgar Rosário e 
José Manuel Afonso. Algumas das imagens ilustrativas são da autoria de José Duarte, João Viana, Nelson Inácio, Nuno Pimenta, Pedro 
Contente, Pedro Lima (ZoomMotorsport) Nélio Esteves (NEEdições), Sérgio Palma (FotoConcepts). As restantes são de arquivo, ou de 
comunicados de equipas participantes no Campeonato Nacional de Ralis ou Taça FPAK Ralis Asfalto.   
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SOLVERDE 
 

Os Casinos Solverde deixaram de ser espaços quase exclusivamente vocacionados para o jogo, para se tornarem 

em valências direcionadas para os setores de animação e de cultura, não só porque se terem tornado em áreas 

abertas às mais variadas manifestações de natureza cultural, como também porque ali passaram a exibir-se 

espetáculos que dignificam a música e os artistas portugueses e estrangeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casino de Vilamoura Hotel Algarve Casino Casino de Monte Gordo 

Situado a 290 kms de Lisboa e a 25 

kms do Aeroporto Internacional de 

Faro, o Casino Vilamoura beneficia de 

uma localização privilegiada, sendo 

um pólo de atração turística por 

excelência, em pleno centro de 

animação das noites algarvias. 

Uma decoração vanguardista, um 

serviço de alta qualidade e uma 

diversidade de ambientes confluem 

numa oferta distinta que se 

materializa em vibrantes salas de 

jogos, em espetáculos nacionais e 

internacionais ou em propostas 

gastronómicas diferenciadas para os 

gostos mais exigentes. 

Situado em plena Praia da Rocha e próximo 

de diversas infraestruturas turísticas – golfe, 

marinas, parques aquáticos e animação 

noturna -, o Hotel Algarve Casino conjuga de 

uma forma ímpar o conforto e o requinte, a 

animação e o descanso, o lazer e os 

negócios. 

Com uma sedutora vista para a praia e para 

o mar, a unidade cinco estrelas proporciona 

férias inesquecíveis para toda a família, com 

a garantia de um serviço de excelência, 

elevado conforto e qualidade. 

O Casino, junto ao hotel, complementa a 

oferta do Hotel Algarve Casino convidando a 

momentos de puro divertimento com 

animação noturna, fantásticos espetáculos, 

noites musicais, restaurantes, bares e 

modernas salas de jogo. 

Localizado a apenas 6 kms da 

fronteira com Espanha, a 300 kms de 

Lisboa e a 65 kms do Aeroporto 

Internacional de Faro, o renovado 

Casino Monte Gordo constitui um dos 

mais animados pólos de atração 

algarvios. 

 

A grande diversidade de jogos do 

Casino e a elevada qualidade das 

propostas gastronómicas conjugam-

se com um programa eclético e 

variado de entretenimento. 

 
 

"#Passion4Life" celebra a paixão pela vida, numa viagem entre dança, 

ritmos e luz que atravessa o Mundo, fundindo os tempos, as culturas e a 

alegria de viver, num movimento que transporta as novas tecnologias 

audiovisuais a um novo grau de expressão. 

Um espectáculo inesquecível que despertará os seus sentidos para um 

fantástico estado de felicidade. 

 

 

Mais informações em  http://www.solverde.pt 

O Clube Automóvel do Algarve contou com a colaboração do Casino Solverde na preparação do Rallye Casinos do Algarve 

2016  

 

http://www.solverde.pt/

