É com enorme satisfação que, por mais um
ano consecutivo, recebemos, no nosso
concelho, o Rali de Castelo Branco.
Esta nobre prova do desporto motorizado
revela a forte dinâmica associativa
presente em Castelo Branco e representa
também um importante contributo para a
nossa promoção turística e dinamização
económica.
Através deste grande evento revelamos o
concelho bordado a desporto, a natureza e
a aventura e que sabe tão bem “Bordar e
Receber”.
A Escuderia de Castelo Branco está de
parabéns, não só pela organização desta
prova de referência do Campeonato de
Portugal de Ralis, mas também pelo
trabalho de excelência que tem
desenvolvido ao longo dos anos e que a
distinguem como uma associação de
referência no panorama do desporto
motorizado nacional.
Desejo a todos os participantes uma
excelente prova, assim como a todos os
espectadores, com as devidas precauções
e respeitando sempre as normas de
distanciamento social, para que todos
possam desfrutar desta grande prova em
segurança.

O Rali de Castelo Branco marca o regresso do Campeonato de Portugal de Ralis e do
Campeonato Centro de Ralis à estrada depois dos últimos meses de conﬁnamento
graças à pandemia do novo Coronavírus. Vivemos, atualmente, um período de exceção,
muito diferente daquele a que estávamos habituados. Não só as vidas pessoais
mudaram como também o nosso desporto. É por isso com enorme satisfação que vejo o
automobilismo regressar com o empenho de todos: clubes organizadores, autarquias,
pilotos, equipas, oﬁciais de prova, etc.
Acreditamos que em sintonia e cientes que a saúde está acima de qualquer interesse
vamos, juntos, fazer uma prova segura para todos os intervenientes sem que isso Ni Amorim
Presidente da FPAK
condicione o seu sucesso.
Sucesso, que é a palavra de ordem no Rali de Castelo Branco. Uma prova de excelência com uma reputação
ímpar e de agrado da maioria dos pilotos e equipas. Um rali que se ajusta agora a uma nova realidade, mas que
nem por isso será menos interessante ou competitivo. É uma certeza.
Estou ansioso por poder ver novamente os ralis na estrada, mas não queria deixar de alertar o público para as
normas de proteção e distanciamento. Cada um de nós tem a responsabilidade e o dever de se proteger a si e ao
próximo.
Vamos ser cautelosos e assegurar o sucesso do Rali de Castelo Branco.
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Numa altura atípica, como a presente, Castelo Branco volta a receber a caravana dos
vários Campeonatos de Portugal de Ralis.
Com uma postura mista, entre o nosso habitual empenho na qualidade do evento que
realizamos e os redobrados cuidados que a atual situação conjuntural nos obriga, vamos
levar para a estrada a retoma da temporada de ralis em 2020.
Não será, de todo o rali que tínhamos previamente delineado e aquele que pretendíamos
“levar para a estrada”. Mas será assumidamente um compromisso entre a qualidade a
que vos habituámos e a exequibilidade possível, no contexto atual que vivemos.
Haverá vários condicionalismos com os quais - obrigatoriamente - termos de conviver e
que irão alterar substancialmente o habitual programa do evento.
O obrigatório e responsável distanciamento físico que temos de cumprir, levaram-nos à não realização da
“Super Especial Reconquista”, um dos “ex libris” do nosso evento e considerada unanimemente a melhor e mais
espetacular prova especial citadina do campeonato.
Momentos como a cerimónia de partida do rali e pódio ﬁnal, de entrega de prémios, foram também excluídos do
programa da prova. Tudo isto no sentido de evitar ajuntamentos de pessoas.
Ao público, que certamente se deslocará à estrada, pedimos que mantenham uma postura responsável e
adequada ao presente momento. Aos pilotos e às equipas pedimos o mesmo: o máximo de responsabilidade e
de um exemplo condizente.
Conﬁantes na colaboração e empenho de todos, esperamos-vos em Castelo Branco, nos próximos dias 4 e 5 de
julho.
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Depois de um longo período de interregno,
derivado da situação de pandemia provocada
pelo novo coronavírus - COVID 19, o Rali de
Castelo Branco 2020 marca o regresso do nosso
distrito às grandes provas desportivas nacionais.
Integrado no Campeonato de Portugal de Ralis, o
Rali de Castelo Branco cumpre dois grandes
objetivos.
Em primeiro lugar um objetivo desportivo, o de
trazer de volta à competição os pilotos, os carros
e as equipas técnicas, numa prova muito
importante do desporto motorizado e como tal
reconhecido a nível nacional. O segundo objetivo
que se concretiza com a realização do Rali, é o de
promover a Região de Castelo Branco e tudo o
que ela tem de melhor. Efetivamente o Rali de
Castelo Branco aﬁgura-se como uma excelente
oportunidade para divulgar e conhecer o nosso
património natural e cultural, bem como a
diversidade e a qualidade da nossa gastronomia
e dos nossos produtos endógenos como o azeite,
o mel ou o queijo.
Este ano, infelizmente, o movimento das pessoas
que participam ou acompanham o Rali estará
bastante limitado. Ainda assim, desaﬁamos
todos aqueles que nos visitam a conhecer o
Jardim do Paço, a Sé Catedral ou os nossos
m u s e u s . C e r t a m e nt e l eva rã o co n s i g o
recordações que os farão voltar à nossa terra.
É reconhecido por todos a forma altamente
proﬁssional como a Escuderia Castelo Branco
planiﬁca, prepara e organiza as provas pelas
quais é responsável. Acreditamos que neste caso
concreto voltaremos a contar com uma
organização de excelência, desta vez com uma
preocupação acrescida que é a de providenciar e
garantir o cumprimento das normas de segurança
emanadas da Direção Geral de Saúde no âmbito
da COVID 19.
À Escuderia Castelo Branco, aos participantes no
Rali, aos albicastrenses em geral, e em especial
aos apaixonados pelo desporto automóvel,
desejamos um bom Rali e deixamos o apelo para
que cumpram as normas de segurança.
Conﬁamos em Castelo Branco, conﬁamos na sua
capacidade para dar o exemplo.

A Freguesia de Sarzedas e a Escuderia de Castelo
Branco, não podiam deixar passar esta janela de
oportunidade para renovar a parceria que nos
últimos anos tão bons resultados tem dado.
Estando todos nós a viver em circunstâncias
muito especiais, será também com cuidados
muito especiais que, com o acordo e de acordo
com as autoridades sanitárias, este ano,
voltaremos a trazer o Rali de Castelo Branco à
nossa freguesia de Sarzedas.
Há mais de três meses que estamos conﬁnados e
mais ou menos isolados, demonstrando uma
atitude e uma maturidade cívica, elogiada por
esse mundo fora.
Não ﬁzemos a nossa Feira Medieval, não ﬁzemos
as nossas tradicionais festas locais e não abrimos
as nossas Associações.
É tempo de, com as recomendações da Direção
Geral de Saúde, nomeadamente o
distanciamento social, o uso de máscara e a
higienização frequente das mãos, voltarmos às
nossas atividades normais.
O Rali de Castelo Branco, tratando-se de uma
atividade ao ar livre e com muito espaço
disponível, pensamos ser uma excelente
oportunidade para nos encontrarmos, para
voltarmos a conviver, para, por alguns momentos,
tentar esquecer o pesadelo em que temos vivido.

A Junta de Freguesia de Santo André das Tojeiras
saúda a Escuderia Castelo Branco pela realização
do “Rali de Castelo Branco” - edição de 2020, por
receber nas estradas da freguesia mais uma das
provas de referência do Campeonato de Portugal
de Ralis.
Santo André das Tojeiras é uma freguesia de
afetos e de emoções, os pilotos, através da sua
perícia, tornam este evento num espetáculo
emotivo, com muita adrenalina, elevando a sua
qualidade a um patamar superior.
Esta freguesia do concelho de Castelo Branco,
ladeada pelo rio Ocreza e pela ribeira do Alvito,
reúne um conjunto de potencialidades a nível
paisagístico e ambiental que tornam estes locais
cada vez mais apetecíveis, em termos turísticos,
para residência permanente ou como segunda
residência.
Estamos cientes que os pilotos, as suas equipas
e os espetadores terão em consideração o
respeito e o cumprimento pelas normas de
segurança e de distanciamento social, para que o
espetáculo possa ser ainda melhor que o
planeado.
Desejamos a todos uma ótima estadia, que
disfrutem desta magniﬁca região e que
encontrem motivos de interesse para voltarem.

Vou gostar muito de os voltar a ver, de os ver
sorrir, de os ver divertir, de os ver viver!
O Rali de Castelo Branco, tratando-se de uma
atividade ao ar livre e com muito espaço
disponível, pensamos ser uma excelente
oportunidade para nos encontrarmos, para
voltarmos a conviver, para, por alguns momentos,
tentar esquecer o pesadelo em que temos vivido.
Vou gostar muito de os voltar a ver, de os ver
sorrir, de os ver divertir, de os ver viver!
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Desde há muitos anos que a Escuderia Castelo Branco, vem promovendo a
consciencialização ambiental nos eventos que organiza.
Pioneira em inúmeras iniciativas, sempre com o objetivo de fomentar
eventos mais sustentáveis e amigos do ambiente.

Nelson Correia
Consultor Ambiental
FPAK

Alertar todos os intervenientes para respeitarem o seu próprio espaço,
deixando uma pegada no ambiente cada vez menor, foi o objetivo a que a
Escuderia Castelo Branco se propôs e que tem conseguido alcançar.

A experiência e as nossas boas práticas e preocupações ambientais que fomos partilhando com
outras organizações, determinaram a sensibilização da FPAK que recentemente criou uma
Comissão de sustentabilidade.
Foi com muito orgulho que a Escuderia Castelo Branco viu ser emitida a um seu associado a
primeira licença de Delegado Ambiental FPAK.
Nelson Correia, acérrimo defensor e promotor de boas práticas ambientais, que irá
desempenhar estas funções e ao qual estão conﬁadas estas responsabilidades, faz questão de
partilhar este reconhecimento com toda a equipa da Escuderia Castelo Branco. Foi graças a
todos que a primeira licença ambiental foi emitida para o nosso Clube. Agora, é hora de
arregaçar as mangas e fazer deste desporto um desporto ainda mais verde.
Em Castelo Branco vai ser realizado o primeiro evento onde o Delegado Ambiental FPAK terá
um papel ativo, atendendo às novas responsabilidades determinadas pela Federação
Portuguesa de Automobilismo e Karting.
É um enorme orgulho a Escuderia Castelo Branco fazer parte de um tão importante marco para
a história do automobilismo em Portugal.
Todos nós por onde passamos deixamos uma pegada, vamos todos fazer com que a nossa seja
o mais verde possível!

faça-se sócio!

A Escuderia Castelo Branco, tem como principal atividade a prática do
desporto motorizado, dispondo de instalações impares a nível
Nacional, decidiu abrir a primeira Escola de Iniciação de Enduro na
região.
Para isso, no início de 2019 contruiu no Parque de Desportos
Motorizados de Castelo Branco uma pista para o efeito.
Esta infraestrutura dispõe de várias valências, como sejam as pistas de
Ralicross, Autocross, Super-motard, Super Enduro, Iniciação ao TT,
Iniciação ao Trial bem como o novíssimo Kartódromo de Castelo Branco
que está em fase de conclusão.
Aberta a todos os sócios que queiram iniciar a prática de Enduro, ou
simplesmente aprender técnicas de condução, esta aprendizagem
permite dotar os praticantes de capacidades de domínio da moto e
técnica em competição, que permitirá certamente conduzir com mais
segurança.
Esta escola conta com a colaboração de conceituados e experientes
pilotos residentes, bem como outros de renome nacional e
internacional, que apadrinharam o projeto e se disponibilizam a marcar
presença como instrutores convidados.
Todos os segundos sábados de cada mês, das 14 às 18 horas, e dos 4
aos 104 anos esperamos por si!

Rali

de

Castelo Branco

EDIÇÕES ANTERIORES
Ano

Piloto

Navegador

Carro

2014

José Pedro Fontes

Inês Ponte

Porsche 997 GT3 Cup

2015

José Pedro Fontes

Miguel Ramalho

Citroën DS3 R5

2016

João Barros

Jorge Henriques

Ford Fiesta R5

2017

José Pedro Fontes

Inês Ponte

Citroën DS3 R5

2018

Ricardo Teodósio

José Teixeira

Skoda Fabia R5

2019

Armindo Araújo

Luís Ramalho

Hyundai i20 R5

VASTA GAMA DE PRODUTOS
DE QUALIDADE ORIGINAL
SEMPRE AOS MELHORES PREÇOS
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PEC 4-6 Dáspera-Salgueiral
Domingo, 5 Julho 10:51h | 14:36h

12,24Km

Castelo Branco
Sto.André das Tojeiras
PEC 5-7 Sto. André das Tojeiras
Domingo, 5 Julho 11:24h | 15:09h

PEC 2 Foz do Cobrão
Sábado, 4 Julho 17:19h

13,96Km

14,67Km

PEC 1-3 Vilas Ruivas
Sábado, 4 Julho 16:21h | 18:12h

16,31Km

Vila Velha de Ródão

P.E.C. *

Distância
Hora
Total
1º Concorrente
Sábado - 4 de julho

Localização

1ª

Vilas Ruivas - 1ª Passagem

16,31 km

16:21

2ª

Foz do Cobrão

14,67 km

17:19

3ª

Vilas Ruivas - 2ª Passagem

16,31 km

18:12

4ª

Dáspera - Sesmo - Salgueiral 1

12,24 km

10:48

5ª

Sto. André das Tojeiras 1

13,96 km

11:24

6ª

Dáspera - Sesmo - Salgueiral 2

12,24 km

14:36

7ª

Sto. André das Tojeiras 2

13,96 km

15:09

Domingo - 5 de julho

* P.E.C. - Prova Especial de Classificação

Kartódromo de Castelo Branco

o sonho tornado realidade
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Comissão Organizadora: Exmo Sr. Presidente,
Luís Correia (C.M. Castelo Branco) - Exmo Sr.
Presidente António Sequeira (Escuderia C.B.)
Presidente do Colégio Comissários
Desportivos: Luís Tourais de Matos
Comissários Desportivos: Nuno Almeida
Santos, Samuel António
Observador FPAK: Claudino Romeiro
Delegado Médico FPAK: Jaime Antunes
Delegado Técnico FPAK: Pedro Rodrigues
Delegado Ambiental FPAK: Nelson Correia
Secretária FPAK: Marta Neves
Diretor de Prova: Luís Dias
Diretor Adjunto: Paulo Rosa, Ricardo Beirão
Adjuntos da Direção: António Sequeira
Secretariado: Daniela Simões, Conceição
Coelho, Sandra Beringuilho, Nuno Carvalhinho
Comissários Técnicos: Luís Afonso, Pedro
Marcelo, Paulo Fonseca, Luís Vilela, José Ricardo
Marques, João fonseca, Benjamim Brito
Responsável Segurança: Carlos Alves (chefe),
Bruno Raminhos, Felizardo Gardete, Rui Esteves
Responsável Tracking/GPS: Gonçalo Eduardo,
Marco Oliveira, Miguel Ramos, Célia Reis
Relações com os Concorrentes: Sérgio
Sequeira
Relações com a Imprensa: João Picado
Responsável Cronometragem: Sara
Fernandez
Responsável Resultados: Mário Bandeira
Responsável Parque Fechado: Carlos Cardoso
Responsável Ambiental: Nelson Matos
Médico Chefe: Dr. Sérgio Serra
Médicos: Dr. Roman de la Peña, Dr. João
Figueiredo, Dr. Jorge Pereira, Dr. Miguel Oliveira,
Dr. Guilherme Salavisa

