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Bem vindos
a Vagos e desfrutem
da nossa hospitalidade
Caros amigos,

Estamos prestes a dar a partida para a terceira edição do Rali da 
Bairrada. Esta é uma competição automobilística que, no conce-
lho de Vagos, desde 2020, muito acarinhamos e na qual deposita-
mos as maiores expetativas.
Com efeito, volvidas as duas primeiras edições, realizadas num 
dificílimo contexto, devido à pandemia da Covid-19, o inegável 
sucesso que foi alcançado permite-nos de uma forma plenamente 
justificada, aspirar a que a edição 2022 seja a de afirmação de um 
evento que tem deixado a sua marca de qualidade nas vertentes 
desportiva, económica e promocional no nosso concelho. Ainda 
para mais, neste ano, vamos ter não um, mas dois dias de compe-
tição!
Cumpre, por isso, dar os parabéns à estrutura organizativa que, 
para além do Município de Vagos, congrega também o Clube Au-
tomóvel do Centro e a Promolafões pelo trabalho desempenhado 
até ao momento em prol deste evento.
Quero, igualmente, dar as boas vindas a todos os pilotos e respe-
tivo staff que no próximo fim de semana irão visitar Vagos. Que 
possam aproveitar, para além da competição em que estarão en-
volvidos, para desfrutar da hospitalidade da nossa hotelaria, das 
delícias da nossa gastronomia e da beleza do nosso enquadra-
mento paisagístico, seja na vertente do campo ou da beira-mar.
Obrigado a todo(a)s pela vossa presença e que este seja mais um 
Rali da Bairrada para mais tarde recordar realizado em Vagos, até 
onde queremos ir!
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O Rali da Bairrada, prova inaugural dos 
novos Campeonato Start Centro de Ralis 
e Kia Rally Cup, pontuável ainda para o 
Desafio Kumho Portugal Asfalto e Prova 
Extra, vai para a estrada este fim de sema-
na (19 e 20 de Março), sob a organização 
do Clube Automóvel do Centro em es-
treita parceria com a Câmara Municipal 
de Vagos e promovido pela Promolafões.
A cumprir a terceira edição da competição 
desenhada para o território de Vagos, a es-
trutura organizativa procura acelerar para 

um fim-de-semana completamente dife-
rente do habitual, criando grandes motivos 
de interesse para uma visita obrigatória a 
este concelho do distrito de Aveiro.
O Rali da Bairrada, a desenvolver ao longo 
de dois dias sob a chancela da Federação 
Portuguesa de Automobilismo e Karting 
(FPAK), inicia-se no sábado, dia 19 de mar-
ço, com os habituais reconhecimentos 
das especiais durante o período matinal, 
assim como as verificações administrati-
vas técnicas. Para o período vespertino e 

noturno, o Clube Automóvel do Centro dis-
ponibiliza para os pilotos do Campeonato 
Start Centro de Ralis duplas passagens por 
Vagos/ZIV (10 km), às 15h13 e 17h22, Boco 
(7,88 km), às 15h46 e 17h55, finalizando 
como duas passagens pela regressada 
Superespecial de Vagos (2,50 km), pelas 
20h50 e 21h50. Os concorrentes da Prova 
Extra partem cinco minutos após a última 
equipa reservada ao Start Centro.
No dia seguinte, dia 20 de março (domin-
go), o Rali da Bairrada prossegue com a 

RALI DA BAIRRADA
MARCA DE EXCELÊNCIA EM VAGOS 
E NO TERRITÓRIO BAIRRADINO

A terceira edição do Rali da Bairrada tem, este ano, um efeito de solidificação, fruto da 
excelência que pautou as duas primeiras, numa região que já ganhou raízes na competição 
automóvel. Um rali que já é uma marca de Vagos e do próprio território bairradino.
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Prova Extra – embora os pilotos do Start 
Centro também o possam fazer, caso o 
desejem – , com mais duas passagens 
por Vagos/ZIV3 (10 km), às 11h08 e 14h02, 
com a especial Boco (7,88 km) a ter direito 
a nova passagem, às 11h41. Em ambos 
os dias, a partida efetuar-se-á junto ao 
Tribunal Judicial de Vagos.

|EXEMPLO DE  RESPONSABILIDADE  
   AMBIENTAL

Como tem sido seu apanágio, o município 
de Vagos e a Promolafões preocupam-se 
com a redução da pegada ambiental do 
Rali da Bairrada, pelo que o projeto Ra-

ce4Eco, ligado umbilicalmente ao evento, 
é um “veículo” de excelência no que diz 
respeito às boas práticas de preservação 
ambiental.
Refira-se que o projeto Race4Eco, criado 
pela Promolafões, em parceria com a Fe-
deração Portuguesa de Automobilismo e 
Karting (FPAK), promove, por exemplo, a 
utilização de uma forta de veículos elé-
tricos para a organização, cedidos pelo 
concessionário Corvauto (parceiro do 
Rali da Bairrada desde a primeira edição), 
a separação de resíduos por parte das 
equipas participantes e do público da 
prova, e uma ação de plantação de árvo-
res com a comunidade escolar de Vagos, 
apontando ao objetivo da neutralidade 
carbónica do evento.
Na apresentação oficial, que decorreu 
na Biblioteca Municipal de Vagos, Vítor 
Silva, presidente de Clube Automóvel do 
Centro, sublinhou que o Rali da Bairrada 
é uma competição «já com provas dadas 
à entrada para a sua terceira edição», pas-
sando depois a palavra a João Miranda, 
vice-presidente do clube de Coimbra, 
que revelou a componente desportiva 
do evento.
«O Rali da Bairrada vai integrar o novo 
Campeonato Start Centro de Ralis, que 
tem como intenção reduzir custos de par-
ticipação e trazer novos valores para esta 
modalidade, criando condições para que 
os ralis não sejam muito dispendiosos 
para quem pretenda entrar nesta disci-
plina automóvel», afirmou o dirigente.
Ainda de acordo com João Miranda, «o 
Rali da Bairrada foi desenhado este ano 
de acordo com o novo Campeonato Start 
Centro de Ralis. A expetativa é grande, 
até porque somos pioneiros a colocar a 
prova na estrada num universo de três 
campeonatos, nomeadamente Norte, 
Centro e Sul».

|UMA MARCA  DA BAIRRADA

José Correia, responsável pela Promola-
fões, referiu, por seu turno, que «o Rali da 

Bairrada já tem reputação no panorama 
nacional da modalidade e tem apresenta-
do um crescimento sustentável, a todos 
os níveis, com a particularidade de Vagos 
ser um território que acolhe muito bem 
as pessoas, o facilita desde logo todo um 
processo de desenvolvimento. Tenho aqui 
que destacar o apoio e o envolvimento 
de toda a equipa do Município de Vagos 
e das entidades que colaboram com a 
prova, desde Proteção Civil, Bombeiros, 
GNR, entre outras. É neste envolvimento 
que está a chave do sucesso dos eventos, 
sobretudo aqueles que se adaptam e po-
tenciam as características do território», 
afirmou José Correia.
Já Pedro Soares, presidente da Comissão 
Vitivinícola da Bairrada, que assume a 
presidência da Associação Rota da Bair-
rada, situou o Rali da Bairrada «como um 
marco da região no contexto desporti-
vo». «Estamos a atravessar um período 
de retoma e, naturalmente, que a prova 
é mais um motivo de confiança e, por via 
disso, muito importante para o território 
da Bairrada», acrescentou o responsável.
De acordo com Silvério Regalado, pre-
sidente do Município de Vagos, o Rali 
da Bairrada, «é claramente uma aposta 
ganha, sobretudo porque nestes dois 
anos esteve sempre condicionado pela 
Covid-19, com a primeira edição a acon-
tecer imediatamente antes do espoletar 
da pandemia».
«Contudo, a resiliência e o trabalho de 
toda a organização permitiram a realiza-
ção do Rali da Bairrada com a qualidade 
que o concelho e a região merecem. De-
fendo desde o primeiro momento que 
este é um evento que nasceu em Vagos 
mas que deve estender-se a outros terri-
tórios bairradinos, tornando-se uma ver-
dadeira marca da nossa região. Espero 
que a edição deste ano fique associada à 
retoma económica do nosso país», subli-
nhou o presidente da autarquia de Vagos.

RALI DA BAIRRADA
MARCA DE EXCELÊNCIA EM VAGOS 
E NO TERRITÓRIO BAIRRADINO
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horário previsto

ESTRADA FECHADA

COLABORE
CUMPRA AS
REGRAS DE

SEGURANÇA

DIA 20/03/2022

às

Horário

10h00
15h00

DIA 19/03/2022

às

Horário

14h00
19h00

PEC VAGOS ZIV

N
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elhor atenção aos              
seguintes pontos:
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o sábado as estradas serão condicionadas ao trânsito 

das 8h às 19h e no dom
ingo das 8h às 16h;
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s casas confinantes com

 o troço, devem
 ter os portões e 

as portas fechadas para evitar que um
a criança ou um
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 sair para a estrada sem
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troço, caso queiram
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PROGRAMA
CAMPEONATO  

START CENTRO DE RALIS

PROVA EXTRA 
CINCO MINUTOS APÓS O ÚLTIMO CONCORRENTE 

DO START CENTRO

Sábado (19 de Março)

14h30 – Partida (Tribunal Judicial de Vagos)
15h13 - 1.ª PEC - Vagos/ZIV 1 (10,0 km)
15h46 - 2.ª PEC - Boco 1 (7,88 km)
16h44 – Parque de Assistência B (00h10)
17h22 - 3.ª PEC - Vagos/ZIV 2 (10,0 km)
17h55 - 4.ªPEC - Boco 2 (7,88 km)
18h25 – Parque de Assistência (00h30)
20h50 - 5.ª PEC - Superespecial de Vagos (2,50 km)
21h50 - 6.ª PEC - Superespecial de Vagos (2,50 km)
22h25 – Chegada (Tribunal de Vagos – Parque Fechado)

PROVA EXTRA
Sábado (19 de Março)

CINCO MINUTOS APÓS O ÚLTIMO CONCORRENTE 
DO START CENTRO

Partida (Tribunal Judicial de Vagos)
1.ª PEC - Vagos/ZIV 1 (10,0 km)
2.ª PEC - Boco 1 (7,88 km)
Parque de Assistência B (00h10)
3.ª PEC - Vagos/ZIV 2 (10,0 km)
4.ªPEC - Boco 2 (7,88 km)
Parque de Assistência (00h30)
5.ª PEC - Superespecial de Vagos (2,50 km)
6.ª PEC - Superespecial d Vagos (2,50 km)
Chegada (Tribunal de Vagos - Parque Fechado)

Domingo (20 de Março)

11h08 – 7 PEC- Vagos/ZIV 3 (10,0 km)
11h41 – 8 PEC – Boco 3 (7,88 km)
14h02 – 9 PEC – Vagos/ZIV 4 (10,00 km)
14h12 – Chegada (Tribunal de Vagos – Parque Fechado)
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N
os dias 19 e 20 de m

arço pedim
os a m

elhor atenção aos              
seguintes pontos:

_N
o sábado as estradas serão condicionadas ao trânsito 

das 16h30 às 23h;

_A
s casas confinantes com

 o troço, devem
 ter os portões e 

as portas fechadas para evitar que um
a criança ou um

 
anim

al possam
 sair para a estrada sem

 controlo;

_O
s m

oradores deverão colocar os veículos no exterior do 
troço, caso queiram

 fazer uso do m
esm

o.

DIA 19/03/2022

horário previsto

às

ESTRADA FECHADA

COLABORE
CUMPRA AS
REGRAS DE

SEGURANÇA
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N
os dias 19 e 20 de m

arço pedim
os a m

elhor atenção aos              
seguintes pontos:

_N
o sábado as estradas serão condicionadas ao trânsito 

das 12h30 às 19h e no dom
ingo das 8h30 às 13h;

_A
s casas confinantes com

 o troço, devem
 ter os portões e 

as portas fechadas para evitar que um
a criança ou um

 
anim

al possam
 sair para a estrada sem

 controlo;

_O
s m

oradores deverão colocar os veículos no exterior do 
troço, caso queiram

 fazer uso do m
esm

o.

horário previsto

ESTRADA FECHADA

COLABORE
CUMPRA AS
REGRAS DE

SEGURANÇA

DIA 20/03/2022

às

Horário

10h30
13h00

DIA 19/03/2022

às

Horário

14h30
19h00

PEC BOCO
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A prova de abertura do Campeonato 
Centro de Ralis de 2020 e primeira edi-
ção do Rali da Bairrada foi totalmente 
dominada pela dupla formada por Ar-
mando Carvalho e Ana Santos que, ao 
volante de um Mitsubishi Lancer Evo V, 
foi “cavando” paulatinamente um fosso 
para a concorrência e que lhe permitiu, a 
determinada altura, dosear o andamento 

para não correr riscos desnecessários.
O piloto de Vila Nova de Poiares, que tam-
bém logrou o triunfo nos desafios Kumho 
Centro e Kumho Asfalto, começou por 
ser o mais rápido na Vagos Street Stage 
Travocar, super-especial nocturna que 
emoldurou milhares de pessoas ao lon-
go dos seus 2,47 km. A partir daí nunca 
mais largou as operações de comando, 

terminando a prova com o tempo total 
de 33m09,5s, deixando para trás um rasto 
de excelência, com a luta pela segunda 
posição ao rubro mas que, no final, foi 
conquistada por Rui Santos Silva e João 
Sebastião, em Subaru Impreza STi N15, 
a 1m11s.
Ao longo de toda a prova, esteve electri-
zante a luta pelos lugares de pódio, com a 

RALI DA BAIRRADA EM 2020…
ARMANDO CARVALHO  
E LUÍS MOTA IMPLACÁVEIS
Armando Carvalho (Mitsubishi Lancer Evo V), Luís Mota (Mitsubishi Lancer Evo VI) triunfaram 
o Rali da Bairrada no Centro de Ralis e Portugal de Clássicos, respectivamente, com André 
Cabeças (Citroën DS3 R5) a ser o mais rápido em termos absolutos e vencedor X5.
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incerteza a criar uma enorme expectativa 
dada as forças em presença. Se as duas 
posições ficaram entregues à Domingos 
Sport, a formação do Oeste não perdeu 
o Norte e coadjuvou que outras duas do-
minassem os lugares cimeiros, com os 
goienses Paulo Barata e Joaquim Alvari-
nhas (Mitsubishi Lancer Evo IX) e os lusen-
ses Raul Aguiar e Pedro Pereira (Mitsubishi 
Lancer Evo VIII) a concluir na terceira e 
quarta posição, a 1m16,3s e 1m51,3s dos 
vencedores, respectivamente.
A encerrar o “top five” da prova do Clube 
Automóvel do Centro desenrolada no 
concelho de Vagos ficou José Gomes e 
Pedro Vaz, em Peugeot 208 VTI, vence-
dor das duas rodas motrizes, a 2m27,8s 
de Armando Carvalho e Ana Santos. Já 
Fábio Santos e Ricardo Sismeiro, em Ci-
troën Saxo, terminaram na sexta posi-
ção, a 2m46,0s do topo da classificação, 
com Pedro Silva e Nuno Rodrigues da 
Silva (Peugeot 206 GTi) no sétimo posto, 
a 2m59,4s, à frente de Filipe Abrantes e 
Marco Vilas Boas (Citroën C2 R2), a 3,29,5s.
Uma palavra de estímulo para Rodrigo 
Correia que, com apenas 16 anos de ida-
de, virou mais uma página na sua jovial 
carreira. Ao cabo de 10 anos de caminha-
da nos desportos motorizados, o jovem 
piloto do Reigoso, de Oliveira de Frades, 
teve uma estreia auspiciosa no Rali da 
Bairrada, prova inaugural do Campeonato 
Centro da especialidade, concluindo-o no 
14.º lugar no contexto global e terceiro na 
categoria P2.

| LUÍS MOTA VENCE  CLÁSSICOS NO SEU  
   300. º RALI  DA CARREIRA

Nos Clássicos, Luís Mota e Alexandre 
Ramos, em Mitsubishi Lancer Evo VI, 
da Domingos Sport, foram os grandes 
vencedores do Rali da Bairrada. Fruto da 
consistência imposta, o piloto do Cartaxo 
começou por dominar Vagos Street Sta-
ge Travocar e prosseguiu a caminhada 
triunfante até à primeira passagem pela 
especial ZIV, altura em que Nuno Mateus 

e Paulo Pimentel (Mitsubishi Lancer Evo 
IV) passaram para a frente - dupla que na 
primeira abordagem por super-especial 
tinha sido a mais rápida mas, na segunda, 
viu a transmissão ceder.
No entanto, o piloto de Vagos, que foi ga-
nhando tempo nas duas especiais seguin-
tes, foi travado pelo cabo do acelerador 
na terceira passagem pela especial Rota 
dos Moinhos, caindo vertiginosamente 
na tabela classificativa.
Indiferente a tudo isto estava Luís Mota 
que em Vagos assinalou o seu 300.º 
rali da carreira, com a Promolafões a 
obsequiá-lo com um troféu a marcar 
a efeméride, bem como uma vitória 
sem contestação, com o tempo total 
de 34m09,7s. Depois de muito porfiar 
e sem nunca baixar os braços, a dupla 
da Peres Competições, Filipe Madureira 
e Emanuel Gonçalves, em Ford Sierra 
Cosworth, ocupou a segunda posição, 
a 3m41,4s dos líderes. Já Vasco Emílio e 
João Jardim Pereira, em Ford Escort RS 
2000, ocuparam o lugar mais baixo do 
pódio, a 3m49,6s, à frente de Cipriano 
Antunes e Fernando Almeida (Audi Quat-
tro), a 5m38,2s, relegando para a quinta 

posição Paulo Leite e João Santiago (VW 
Golf GTi) a 6m050s.
Nas posições seguintes terminaram Nuno 
Mateus e Paulo Pimentel (Mitsubishi Lan-
cer Evo IV), Vítor Calisto e António Cirne 
(Ford Escort MKI) e António Joaquim Pe-
reira e Ulisses Martins (Fiat Cinquecento), 
a 6m15,0s, 7m38,5s e 9m56,7s, no 6.º, 7.º 
e 8.º lugar, respectivamente.

|ANDRÉ CABEÇAS  O MAIS RÁPIDO  
   E VENCEDOR X5

Refira-se que o Rali da Bairrada teve em 
André Cabeças e Bino Santos, ao volan-
te de um Citroën DS3 R5, a dupla mais 
rápida, com o tempo total de 32m23,7s. 
Trata-se de uma formação que eviden-
ciou o seu andamento de fio a pavio na 
prova do Clube Automóvel do Centro e 
que venceu a categoria X5, precisamente 
na viatura em que o piloto irá alinhar no 
Campeonato de Portugal de Ralis.
Menos feliz foi Paulo Carvalheiro e Miguel 
Sintra, em Porsche 911 GT3 CUP (991), 
que não chegou ao fim na segunda pas-
sagem por Rota dos Moinhos por avaria.
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RALI DA BAIRRADA EM 2021…
MÃO CHEIA DE VENCEDORES 
NO RALI DA BAIRRADA
Vítor Pascoal (RGT), André Cabeças (Ralis Centro), Luís Mota (Clássicos), Pedro Silva (Kumho 
1) e Viana Martins (Kumho 2), foram os vencedores da segunda edição do Rali da Bairrada, 
prova inaugural do Campeonato Centro de Ralis.

O dia de aniversário é para ser vivido em 
família e rodeado de amigos. No dia 30 
de Maio de 2021, Vítor Pascoal recusou-se 
a ficar em casa, mas teve o cuidado de 
viajar até Vagos com familiares e amigos 
para alinhar no já emblemático Rali da 
Bairrada.
Um dia especial para o piloto de Baião a 
residir em Amarante que, em pleno ani-
versário, recebeu os tradicionais cânticos 
de “parabéns a você” e respectivas salvas 
de palmas, cabendo-lhe distribuir sorrisos 
pelo triunfo absoluto e classe RGT na pro-

va do Clube Automóvel do Centro, com o 
tempo total de 34m14,7s.
“Empurrado” pelo incentivo dos elemen-
tos da equipa, familiares e amigos, Vítor 
Pascoal, navegado por Ricardo Faria, con-
duziu o Porsche 911 GT3 Cup ao topo da 
classificação, iniciado a competição a 
vencer a primeira passagem por Boco, 
mas a entregar logo de seguida o coman-
do a Miguel Campos e Paulo Lopes, em 
Porsche 9971 GT3 nas quatro especiais 
seguintes.
À entrada para a segunda passagem por 

Vagos/ZIV, derradeiro tira-teimas do Rali da 
Bairrada, apoiado pela Câmara Municipal 
de Vagos e promovido pela Promolafões, 
Vítor Pascoal encontrava-se a 1,9 segundos 
para o piloto de Famalicão, altura em que 
“puxou dos galões” e desferiu um ataque 
cirúrgico para derramar o champanhe 
da Bairrada no lugar mais alto do pódio, 
quer na classe GT, como à geral, por 4,2 
segundos de vantagem. A terceira posição 
ficou entregue a Pedro Silva e Alexandre 
Rodrigues, em Porsche 997 GT3, mas a 
1m18s da dupla vencedora.
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|ANDRÉ CABEÇAS  E ILBERINO SANTOS  
   VENCEM CENTRO DE RALIS

Quanto ao Campeonato Centro de Ralis, 
a vitória sorriu de feição a André Cabeças 
e Ilberino (Bino) Santos. A dupla do Mit-
subishi Mirage Evo, que em 2020 logrou 
o triunfo na prova extra do Rali da Bair-
rada em Citroën DS3 R5, suplantou com 
autoridade e mestria as adversidades 
e os adversários circunstanciais, com o 
tempo total de 36m05,8s.
Quarto à geral, André Cabeças e Bino 
Santos foi cavando um fosso apreciável 
para os segundos classificados, nomea-
damente Ernesto Cunha e Rui Raimundo, 
em Subaru Impreza STI, a 55,9 segundos, 
enquanto José Gomes e Bruno Pedrosa, 
aos comandos de um Renault Clio R3, 
subiram ao lugar mais baixo do pódio, a 
1m15,s da liderança.
Impressionante foi a prestação de Pedro 
Silva e Nuno Rodrigues da Silva. O piloto 
de Vila Velha de Ródão “domou” os cavalos 
do Peugeot 208 VTI R2B para rubricar uma 
prova sem mácula e garantir um excelente 
quarto lugar final, a 1m37,3s dos vence-
dores, relegando para a quinta posição a 
dupla Raul Aguiar e Pedro Pereira.

Aos comandos de um Mitsubishi Lancer 
Evo VIII, a formação do Buçaco sentiu 
alguns contratempos ao longo do Rali da 
Bairrada, embora demonstrasse grande 
à vontade durante a prova, perante equi-
pas bastante homogéneas experientes 
que também pretendiam mostrar serviço 
no asfalto das estradas do concelho de 
Vagos.

| LUÍS MOTA DO CARTAXO  SABOREOU O NÉCTAR DA  
   BAIRRADA NOS “ CLÁSSICOS”

Nos Clássicos, Luís Mota repetiu o suces-
so do ano passado, embora a edição de 
2021 tenha um sabor especial, porque, 
à semelhança de Vítor Pascoal, também 
festejou o dia de aniversário “agarrado” 
ao volante mas sempre com familiares 
e amigos por perto para lhe cantar os 
“parabéns a você”.
Aos comandos de um Mitsubishi Lancer 
Evo VI, o piloto do Cartaxo, que fez equipa 
com Alexandre Ramos, entregou-se de 
“alma e coração” para saborear o néctar 
da Bairrada no lugar mais alto do pó-
dio, com o tempo de 36m06,5s, deixando 
excelentes indicações para “tomar” de 
assalto o Campeonato de Portugal da 

especialidade.
Numa prova em que o piloto anfitrião, 
Nuno Mateus, navegado por Paulo Pi-
mentel, em Mitsubishi Lancer Evo VI, fi-
cou pelo caminho na primeira passagem 
por Vagos/ZIV com uma avaria na viatura 
da marca japonesa dos três diamantes, 
Nuno Carreira e Danny Carreira, em Su-
baru Impreza WRX STI, ascendeu ao lugar 
intermédio do pódio, a 34,8 segundos 
de Luís Mota.
Por seu turno, João Vinha, navegado por 
Cristiano Queiroga, conduziu o Mitsubishi 
Lancer Evo VI ao terceiro lugar, a 1m11,3s 
do vencedor, seguido de João Pedro 
Martins e Roberto Santos (Mitsubishi 
Lancer Evo IV) e Henrique Silva e Pedro 
Ré (Mitsubishi Lancer Evo V) a 2m13,6s 
e 3m02,0s, na quarta e quinta posição, 
respectivamente.
O Rali da Bairrada, marcado por dois 
aparatosos acidentes - o primeiro por 
Pedro Santos e Hugo Vieira (Peugeot 
206 RC), que embateu contra um poste 
de electricidade na primeira passagem 
pela especial de Boco e, o segundo, por 
Fábio Santos e Ricardo Sismeiro (Citroën 
Saxo), motivado por uma saída de estrada 
na primeira passagem por Vagos/ZIV -, 
contemplou ainda Pedro Silva e Nuno 
Rodrigues da Silva (Peugeot 208 VTI R2B) 
e Viana Martins e Gonçalo Palmeira (Re-
nault Clio 3 RS) com os triunfos no Kumho 
1 e Kumho 2, respectivamente.
Refira-se, por último, que o Clube Au-
tomóvel do Centro prestou uma justa 
homenagem a Claudino Manuel Carneiro 
Pinto Romeiro, conhecido por Ni Romei-
ro no mundo do Motorsport e dos ralis 
em particular, presidia o Conselho de 
Comissários da Federação Portuguesa 
de Automobilismo e Karting (FPAK). O 
dirigente da estrutura federativa morreu 
a 25 de Outubro, aos 69 anos, por compli-
cações devido à Covid-19, após ter ficado 
internado durante dois dias na unidade 
hospitalar dos Covões, em Coimbra. O 
tributo ocorreu durante a cerimónia da 
entrega de prémios do Rali da Bairrada, 
em Vagos.
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VAGOS
TERRITÓRIO 
DEVOTO 
AO ATLÂNTICO 
QUE ESPRAIA-SE 
NA VARANDA 
DA EUROPA

Vagos é um dos novos destinos tu-
ríst icos no centro de Portugal.  Na 
Beira Litoral,  entre o mar,  a floresta 
e a ria,  encontra praias espaçosas 
e amplas para estender as toalhas,  
pinhais convidativos que esperam 
pelos seus piqueniques e zonas 
protegidas,  ideais para passear e 
observar espécies únicas.

Com um areal extenso e o paredão 
que convida a longos passeios com 
vista para o mar, é pela pesca com 
Arte Xávega que a praia da Vagueira 
distingue-se de todas as outras. Venha 
testemunhar a mais antiga forma de 
pesca no mundo, na qual pequenos 
barcos enfrentam as ondas da reben-
tação para largar as redes e onde pode 
ajudar os pescadores locais a puxar as 
redes de volta a terra, com a ajuda de 
bois ou tratores.

Uma tradição que não pode perder. 
No resto do ano, aproveite os fantás-
ticos passadiços para absorver toda 
a energia do ar do mar protegida por 
um extenso e elevado cordão dunar, 
a praia do Areão é ideal para quem 
procura um areal mais tranquilo e 
recatado.
É fácil distinguir a Praia do Labrego, 
muito procurada pelos surfistas pelas 
boas condições do mar. Aqui encon-
tra um parque aquático que faz as 
delícias dos mais pequenos e duas 
escolas de surf que ensinam os mais 
aventureiros a fazerem- se ao mar 
numa prancha.
O bar oferece uns excelentes fins de 
tarde a ver o por do sol sobre a linha 
do horizonte e o areal; e a ria adja-
cente dá-lhe a oportunidade de ver 
algumas espécies de aves protegidas 
a pousar na zona do sapal.
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Vagos tem um excelente acesso aos 
melhores produtos para preparar as 
suas especialidades gastronómicas 
de eleição. O prato mais famoso é, 
sem dúvida, a magnífica caldeirada 
de enguias, preparada de forma di-
ferente das regiões em volta. Com 
uma cor e um sabor únicos, é um 
prato que tem de provar.
Mas há muito mais para degustar em 
Vagos. Os mariscos da ria, as papas 
de abóbora, o leitão – uma iguaria 
tão adorada que faz parte da tradi-
ção servi-la em dias de casamento 
– a chanfana, as sainhas e as fava-
das, são pratos típicos e robustos, 
preparados com a mesma arte há 
décadas, que preservam os sabores 
mais tradicionais da região.
E, como não podia deixar de ser, o 
peixe fresco, capturado todos os dias 
em que o mar permite, bem perto da 
costa, graças à Arte Xávega. Aqui, até 
pode ajudar a puxar as redes cheias 
de robalos, douradas, cavalas e ou-
tros, antes de os ver, grelhados e 
frescos, no seu prato.

|MUSEU DO BRINCAR  COM ACERVO COM MAIS  
   DE 18.000 OBJETOS

O Museu do Brincar é muito mais que 
um museu de brinquedos onde levar 
os seus filhos. Aqui pode fazer uma 
verdadeira viagem no tempo e ficar 
a saber como se brincava – e com 
o quê – em várias fases da história. 
Com um acervo de cerca de 18.000 
objetos, datados de várias décadas 
dos séculos passados, é possível que 
até os seu pais ou avós se encantem 
com este espaço. 
Aproveitando a componente arqui-
tetónica única do Palacete Visconde 
de Valdemouro, uma casa setecentis-
ta com elementos mudéjares onde 
encontra o museu, fique a conhecer 
os brinquedos e brincares que tanto 
fazem sonhar. Visitar a Casa Museu 
Gandaresa (Casa Museu de Santo 
António) é uma das melhores formas 
de ficar a conhecer os hábitos e o es-
tilo de vida dos habitantes de Vagos 
ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX.
Esta representa as habitações do tipo 
casa-pátio, onde todas as divisões 
tinham uma porta a comunicar com 
o pátio central interior; típicas da re-
gião da Gândara. É considerada uma 
das primeiras casas autos sustentá-
veis. Assim, vá até Santo António de 
Vagos e procure a bela casa amarela, 
onde encontra um verdadeiro museu 
etnográfico que lhe mostra a forma 
de vida dos vaguenses que trabalha-
vam a terra.
Os moinhos de São Romão encon-
tram-se em vários estágios de con-
servação e merecem a sua visita. Já 
os moinhos de vento giratórios são 
uma ode à inventividade local. Ve-
nha conhecer o único exemplar em 
funcionamento junto à Casa Museu 
de Santo António.
As Azenhas do Boco são um local 
romântico e encantador, que pa-
rece saído de um livro de contos. 
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Entre a vegetação abundante, num 
vale iluminado pelo sol, descubra as 
azenhas, com as suas noras incansá-
veis. A Azenha de Ouca, no Parque da 
Fonte, é também um local imperdível, 
com a sua fonte centenária e forno co-
munitário.

|ROTAS PEDESTRES  E PONTOS DE  
   OBSERVAÇÃO  
   EXCELENTES

Vagos é um espaço de peregrinação e 
devoção, ao qual milhares de pessoas 
acedem todos os anos. O Santuário de 
Nossa Senhora de Vagos tem as suas 
raízes firmemente presas ao século 
XIII e as várias lendas da terra ajudam 
a perpetuar um culto que ainda hoje 
se manifesta com toda a força.
Mas há muito mais para conhecer além 
do santuário. Das mais modestas ca-
pelas, às mais antigas igrejas matrizes, 
na vila de Vagos e na vizinha Soza, há 
muitas lendas, imagens e histórias para 
descobrir. Um destino diferente para 
quem gosta de arte sacra e de conhecer 

a história religiosa dos espaços que 
visita.
Assim, aqui pode caminhar ao longo 
de 5 km de passadiços de madeira so-
bre o cordão dunar, pode deslocar-se 
facilmente de bicicleta entre o seu alo-
jamento e a praia e tem acesso a aulas 
de ginástica, dança e outra animação 
durante os meses de verão, na praia 
da Vagueira. Se preferir um programa 
mais tranquilo, encontra rotas pedes-
tres e pontos de observação excelentes 
para ficar a conhecer as espécies de 
aves protegidas que nidificam e ocu-
pam esta zona. Para descansar, nada 

como caminhar pela Quinta do Ega 
ou fazer um piquenique nas mesas 
coloridas do parque de merendas na 
Gafanha da Boa Hora.

Fonte:  Turismo Centro de Portugal
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PILOTOS
DO RALI  
DA BAIRRADA 
PARTICIPAM 
NA PLANTAÇÃO 
DE ÁRVORES 
EM VAGOS
 terceira edição do Rali da Bairrada, a disputar este fim 
de semana (19 e 20 de Março) volta a ser marcada pelo 
desígnio da responsabilidade ambiental, uma missão que 
une o Município de Vagos e o programa Race4Eco, criado 
pela Promolafões.
Um grupo de pilotos participantes no rali vai participar numa 
iniciativa de plantação de pinheiros mansos, promovida pelo 
Município de Vagos, Núcleo Empresarial de Vagos (NEVA) 
e pela Santa Casa da Misericórdia de Vagos, na próxima 
segunda-feira (21 de Março), no Dia Mundial da Árvore.
«Esta iniciativa visa repor alguns dos pinheiros mansos na 
faixa central da Zona Industrial de Vagos e sensibilizar a 
população para a importância da preservação das árvores, 
quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como 
da qualidade de vida dos cidadãos», refere o Município de 
Vagos em comunicado.
Para José Correia, responsável da Promolafões, «faz todo 
o sentido que os participantes no rali ajudem a minimizar 
o impacto ambiental do evento, sobretudo porque Vagos 
é um concelho que tem sido uma referência nacional nesta 
área». «Foi por isso que decidimos integrar esta iniciativa 
de plantação de árvores, tentando, assim, contribuir para 
o objetivo da neutralidade carbónica, que é um dos pilares 
do programa Race4Eco».
Além da iniciativa de plantação de árvores, o Rali da Bair-
rada volta a promover iniciativas como a separação de 
resíduos no parque de assistência e nas classificativas do 
rali, contando também com viaturas elétricas entregues à 
organização da prova.
Desportivamente, o Rali da Bairrada será a primeira prova 
do novo Campeonato Start Centro de Ralis, introduzido 
este ano pela Federação Portuguesa de Automobilismo e 
Karting (FPAK), tendo também uma Prova-Extra.

LISTA DE INSCRITOS

Nº
1º Condutor
2º Condutor

Viatura 
(marca/modelo)

CL. GR. Prova

150
Viana Martins
Gonçalo Palmeira

RENAULT  
CLIO 3 RS

3 P2 Start/Extra

151
Armando Carvalho
Ana Santos

PEUGEOT  
208 VTI (R2B)

2 P2 Start

152
José M. Gomes
Fábio Reis

RENAULT  
CLIO R3

10 X2 Start/Extra

153
Jorge Carvalho
Rodrigo Pinheiro

PEUGEOT  
208 R2

2 P2 Start

154
Miguel Carvalho
António Reis

PEUGEOT  
206 GTI

9 X1 Start

155
Pedro Pereira
Tiago Silva

PEUGEOT  
208 VTI (R2B)

2 P1 Start

156
Paulo Gomes
NN

RENAULT  
CLIO 4 RS

4 P2 Start/Extra

157
Francisco Costa
Tânia Machado

CITROEN SAXO 
KIT CAR

9 X1 Start/Extra

158
Pedro Costa
Diogo Costa

RENAULT  
CLIO

10 X2 Start/Extra

159
Paulo Santos
José Marques

PEUGEOT  
206

2 P1 Start/Extra

160
Fábio Santos
Luís Ribeiro

CITROEN  
SAXO

9 X1 Start/Extra

161
Tiago Pereira
Fernando Pereira

CITROEN  
C2 R2

9 X1 Start/Extra

162
Daniela Lopes
Soraia Silva

CITROEN  
SAXO CUP

9 X1 Start

163
Vitor Gomes
Joel Oliveira

PEUGEOT  
206 GTI

9 X1 Start/Extra

164
Paulo Peres
Beatriz Pinto

PEUGEOT  
206 GTI

9 X1 Start/Extra

165
Fábio Rei
Sofia Oliveira

BMW 325 I  
(E30)

11 X2 Start/Extra

166
Bruno Almeida
Marcelo Rocha

PEUGEOT 
206 RC

10 X2 Start/Extra

167
José Fresco
António Fresco

FORD  
ESCORT

10 X2 Start/Extra

168
Miguel Paião
Paulo Silveirinha

NISSAN MICRA 
1.3 SUPER S

8 X1 Start/Extra

169
José Loureiro
Ana Carvalho

SEAT  
IBIZA

10 X2 Start/Extra

170
João Santos
NN

KIA PICANTO 2 P1 Start/Extra

171
Rodrigo Correia
NN

KIA PICANTO 2 P1 Start/Extra

172
Rui Tavares
Diogo Pereira

NISSAN MICRA 
K11 1.3

1 P1 Start/Extra

173
Pedro Tondela
Ricardo Ferreira

PEUGEOT 106 
RALLEY

8 X1 Start

RALI EXTRA

174
António Cruz Monteiro
Ana Cruz Monteiro

PEUGEOT  
208 T16

16 X5 Extra

175
José Cruz
Tiago Neves

PORSCHE 997 
GT3 CUP

16 X5 Extra

176
Paulo Carvalheiro
Dércio Carvalheiro

PORSCHE 911 
GT3 CUP (991)

16 X5 Extra

177
Jorge Angel Perez
Angel Perez Alonso

PORSCHE 997 
GT3 CUP RALLY

16 X5 Extra

178
Nuno Mateus
Paulo Pimentel

MITSUBISHI 
EVO VI

16 X5 Extra

179
João Pedro Soares Martins
João Nuno Greno

MITSUBISHI 
LANCER EVO IV

16 X5 Extra

180
António Santana
Joana Santana Gonçalves

MITSUBISHI EVOLU-
TION X (CZ4A)

16 X5 Extra
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AUTO ALEN
   CONFIANÇA E SEGURANÇA

Auto Alen 
STAND AUTOMÓVEL DE VAGOS

Auto Alen nasceu em Vagos no ano de 2003 para os-
tentar um atendimento de qualidade e excelência, 
visando assistir o cliente a alcançar o seu objetivo e 
a solucionar eventuais problemas que apresentem. 
No espaço de automóveis multimarcas é também 
disponibilizada a simpatia e a oferta de um serviço 
personalizado e diferenciador, com a opção de expe-
rimentar as viaturas.
Facilitar as escolhas dos clientes mais fáceis é o car-
tão-de-visita Auto Alen, permitindo a proximidade 
com cada veículo que os clientes experimentam, 
uma norma que permanece inalterável desde a sua 
fundação.
Parceiro do Rali da Bairrada, Auto Alen, que já acele-
ra para assinalar 19 anos no próximo mês de Dezem-
bro, os colaboradores Jorge e João Domingues são o 
garante para concretizar outra grande finalidade do 
stand de automóveis em Vagos: fidelizar os clientes 
aos seus serviços, procurando sempre a melhor sa-
tisfação de cada cliente com a conceção de regres-
sarem.
Outra das particularidades de Auto Alen é de que os 
serviços têm sempre garantida uma boa qualidade 
de produtos, deixando ao dispor de cada cliente, ou 
de quem visita o espaço, a possibilidade de levarem 
consigo os seus mecânicos para afiançar o bom es-
tado do veículo que pretendam adquirir. Auto Alen 
é rotulado pelos clientes de confiança e segurança!

Estrada Nacional 109 - R. Don Antonio dos Santos 50
3840-507 Vagos, Aveiro

Tel: 234 798 107  |  Fax: 234 798 107   |  Tlm: 963 355 146 | 962 465 392
Email: comercial.autoalen@gmail.com


