
9 ANOS
15 ANOS

depois da última vitória no CAR

depois da última vitória na Terceira

... e o vice-campeonato no bolso
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Foto  Ricardo Laureano

Reeditando uma tradição com 
vários anos o fotógrafo Ricardo 
Laureano e José António Pacheco 
– proprietário do Café Aliança – 
trouxeram novamente ao centro 
histórico de Angra o “RL Racing 
Show/Café Aliança”.

“É sempre com a intenção de 
trazer o rali mais próximo das 
pessoas que fazemos estas coi-
sas”, explicaram os promotores 
do evento.

“Quando era criança lembro-me 
de apenas poder ver a partida dos 
carros, pois não tinha transporte 
para os troços”, recorda Ricardo 
Laureano. “Actualmente há um 
acesso quase geral ao rali, mas 
julgo que se mantém a necessi-
dade de ter os carros, e alguns 
pilotos, a conviver directamente 
com os adeptos, sendo que se 
calhar ainda se cativam mais 
espectadores para esta modali-
dade”, concluiu. | MSA

RL Racing Show / Café Aliança



Foto    Ricardo Laureano

Futuro assegurado...
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Editorial

Vitória servida em bandeja de prata  | P. 10 |

Todas as antevisãoes  acerca do XXXI 

Ilha Lilás apontavam para grandes 

“guerras” ao cronómetro até porque, 

com os principais títulos já atribuídos, 

os pilotos estariam mais libertos para 

procurar apenas a melhor posição 

possível no rali, não tendo que estar 

atentos à calculadora. 

Em boa verdade as espectativas 

goraram-se. É verdade que Ricardo 

Moura perdeu a primeira prova da 

época nos Açores mas o domínio 

demonstrado até ao momento da 

infeliz desistência dá bem nota da 

superioridade da equipa de ponta do 

Team Além Mar. Também na F3 houve 

domínio de Carlos Costa, este mais 

inesperado, não porque se duvidasse 

que o homem do C2 R2 pudesse 

vencer mas pela forma fácil com que 

conseguiu triunfar. Na F2 Sandro 

Andrade não deu hipóteses e acabou 

mesmo por andar a fundo até final. O 

oitavo lugar da geral é excelente mas 

ainda assim não deu para ganhar a 

categoria que foi parar às mãos de 

Gustavo Louro que tem no Clio R3 um 

aliado de outro campeonato...

Não queria terminar sem endereçar 

os parabéns  a Milton Resendes pelo 

triunfo no CRRA. Foi uma vitória justa 

e merecida que valeu pelo facto de ter 

sabido montar um projecto de época, 

indo mais além das participações 

pontuais em ralis mais ou menos 

próximos de casa. Não foi o único a 

fazê-lo mas foi o mais feliz. Oxalá 

para o ano os níveis competitivos 

sejam maiores.

Venha de lá esse Lagoa para encerrar 

2009 da melhor maineira possível. 

Francisco Veloso

FICHA TÉCNICA

As “soltas” de MSA  | P. 25 

Fenómeno Sandro  | P. 16|

Milton campeão  | P. 18 |

De faca nos dentes | P. 14|

Mensagem: Dr. Costa Martins
Fábrica de Tabaco Estrela

Ainda relativa à edição anterior da revista Fórmula Rali, dedicada ao I Rali da Graciosa, 
recebemos uma mensagem de incentivo do Dr. Costa Martins, Administrador da Fábrica 
de Tabaco Estrela, patrocinador de algumas das organizações dos ralis açorianos e ainda 
responsável máximo pelo Team Além Mar.

Agradecemos as palavras simpáticas que abaixo partilhamos com os leitores. Afinal, Fórmula 
Rali, somos todos nós!

“Só há ralis porque para além dos 
pilotos e patrocinadores existe um 
grande conjunto de aficionados”

Parabéns pelo excelente trabalho 
de reportagem do I Rali da Graciosa 
que denota uma grande paixão e 
interesse pelos ralis e está ao nível de 
um trabalho feito por profissionais.

Só há ralis porque para além dos 
pilotos e patrocinadores existe um 
grande conjunto de aficionados, que 
para além do seu interesse pessoal os 
divulga e promove em diversos fóruns 
mediáticos, estimulando o público 
a acarinhar esta modalidade tão 
enraizada no público açoreano que lhe 
corresponde com emoção.

O lote de máquinas e pilotos 
de grande classe que os Açores 
têm neste momento, merece o 
empenhamento de todos e pelo 
nosso lado espero poder continuar 
a contribuir para o espectáculo e 
divulgação desta modalidade.

Por isso, o contributo de todos é 
importante para manter os ralis nos 
Açores a um nível que não desmerece 
o que se passa a nível nacional e 
mesmo internacional.

Costa Martins

Foto  Ricardo Laureano
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Uei, pá!... O que é que se passa?

Foto  Geraldo Pestana
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Foto  Ricardo Laureano

Nove anos depois, 
vitória servida em bandeja de prata

A festa dos rali voltou a sair à 
rua na ilha Terceira, arrastando 

consigo uma imensa multidão 
de aficionados da modalidade 

que, mesmo com os principais 
títulos já atribuídos, fez questão 
de encher as ruas de Angra por 

onde passou a super especial 
que abriu o XXXI Ilha Lilás e um 

pouco por cada palmo de estrada 
que, no dia de sábado, serviu de 

palco à prova do TAC.

Luís Pimentel teve o mérito de 
estar no sítio certo para ser o 

principal beneficiário do golpe 
de teatro que atingiu o rali no 

seu último troço. Essa e outras 
histórias para ler nas páginas 

seguintes.

Francisco Veloso
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VII, não tinham argumentos para ir mais 
além. A principal luta foi mesmo entre 
Vale e Hermano Couto que, navegado por 
Nelson Dinis, nunca deixou de pressionar o 
seu adversário. 

Quando tudo parecia já estar bem 
definido, no último troço, Ricardo Moura 
furou dois pneus do mesmo lado quase 
simultaneamente. O desfazer dos pneus 
provocou danos mecânicos suficientes no 
EVO IX para provocar o abandono e deixar 
a vitória, em bandeja de prata, para Luís 
Pimentel que já não vencia há nove anos.

Destaque para as boas provas de Luís 
Miguel Rego e Pedro Rodrigues (quintos 
da geral) e para a recuperação de Gustavo 
Louro que, depois de ter sido “brindado” 
com o dobro do tempo efectuado pelo mais 
rápido no Litoral de Angra, ainda conseguiu 
chegar a sétimo e conquistar dois pontos 
para o campeonato.

Foto  José Bandeira

Infelizmente para o público 
e para as equipas envolvidas, o 
troço inaugural do rali, o tradicional 
e famoso percurso traçado nas 
zonas histórica e litoral de Angra 
do Heroísmo, foi suficientemente 
atribulado para que não se 
pudessem apreciar os dotes de 
condução de todos os pilotos e para 
resolver logo à partida algumas das 
lutas que se anteviam como mais 
incertas.

Gustavo Louro e Tiago 
Azevedo deram um toque ao cortar 
demais a curva que se segue ao 
Hotel Beira Mar e que dá acesso 
à rua que conduz ao Pátio da 
Alfândega. Com a roda da frente 
direita recuada, o Clio R3 perdeu 
a direcção e não foi fácil fazê-lo 
sair da rua apertada em que se 
encontrava. Como consequência, 

Luís Pimentel e Ricardo Moura 
fizeram o restante troço em 
ligação e ficaram com tempo do 
mais rápido até então, no caso 
o local Ricardo Carmo. Também 
Marco Veredas, a contas com 
um problema eléctrico, perdeu o 
comboio da F3 e Carla Rosado ficou 
sem condições de lutar com Isabel 
Ramos pela liderança entre as 
senhoras. 

Ricardo Moura e Sancho 
Eiró estiveram imparáveis para a 
concorrência e destacaram-se ao 
longo de todo o rali, conquistando 
uma vantagem que chegou a ser 
superior a um minuto e meio. 
Logo atrás, Luís Pimentel e Bruno 
Pimentel também estiveram à 
vontade uma vez que os excelentes 
terceiros colocados, Pedro Vale e 
Rui Medeiros, no mais antigo EVO 

Pedro Rodrigues
Navegador

Mitsubishi Carisma GT 

“Começámos a ver um trilho de 
peças ao longo do troço mas não 
sabíamos o que se passava. Mais 

à frente vimos o Ricardo Moura 
parado…”

Luís Pimentel 
Piloto

Subaru Impreza N12

“Claro que estava contente com 
o segundo lugar que satisfazia 

plenamente toda a equipa. A 
vitória é mesmo espectacular e 

agora vamos todos festejar. “

Foto  Geraldo Pestana

Foto  Geraldo Pestana

Foto  Geraldo Pestana
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Carlos 
Costa apresentou-se na 

Terceira com o título de campeão 
já revalidado e dominou a seu 
bel-prazer mesmo tendo em 
conta que em casa pilotos como 
Fernando Meneses, Marco Veredas 
e os irmãos Artur e César Silva 
costumam ser extremamente fortes. 

Marco Veredas foi o primeiro a 
perder o comboio, logo na primeira 
curva do troço inaugural quando foi 
afectado por problemas eléctricos. 

Veredas 
ainda conseguiu 

voltar a colocar o Saxo Cup a 
trabalhar mas o tempo averbado 
retirou-lhe qualquer ambição de 
um bom resultado. Na primeira 
passagem pela Serra do Cume, 
Carlos Costa e Fernando Nunes 
atacaram um pouco mais e 
mostraram que o seu andamento 
só encontrava rival nos 4X4. Toda 
a prova do piloto do C2 R2 foi feita 
na mesma toada e com a clara 
intenção de mostrar o que vale o 
conjunto da CC Racing quando não 
tem de se preocupar com os pontos. 
No final, Costa venceu a categoria 

e foi ainda um excelente 
quarto classificado à geral. 

Fernando Meneses e André 
Avelar tiveram que se contentar 
com a posição intermédia do pódio. 
Sem andamento para atacar a 
primeira posição, Meneses também 
não sentiu grandes dificuldades 
para se destacar de Sérgio Silva e 
Duarte Lima que foram terceiros 
à frente dos Saxo Cup pilotados 
pelos irmãos Artur e César Silva. 
As diferenças que separaram estas 
equipas mostram que a batalha 
pelo lugar mais baixo do pódio foi 
intensa. 

Francisco Veloso

Carlos Costa
Vencedor F3

En declarações à RTP Açores, ainda no decurso da 
prova, Carlos Costa afirmava que a sua equipa estava 
predisposta “a tentar ganhar na F3 e estamos a 
conseguir. em todas as segundas passagens estamos 
a melhorar pelo que estamos satisfeitos”.

Mas foi no final do rali que o piloto da CC Racing 
deixou escapar a “motivação extra” que tinha para 
esta prova: “Foi uma satisfação ganharmos esse 
rali na terra da concorrência e digamos que foi 
uma pequena vingança do chinês contra algumas 
previsões que havia, portanto foi mesmo ouro sobre 
azul”.

F3
De faca nos dentes

Foto  Ricardo Laureano

Foto  José Bandeira

Foto  Geraldo Pestana

Foto  Geraldo Pestana

Foto  Geraldo Pestana

Foto  Ricardo Laureano
Foto  Ricardo Laureano
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Foto  José Bandeira

O fenómeno 
Sandro Andrade

Apesar da vitória de Luís 
Pimentel, da grande prova de 
Pedro Vale e da demonstração 
de categoria de Carlos Costa, 
inclinamo-nos para considerar 
Sandro Andrade como o melhor 
do rali. É verdade que nem 
sequer ganhou a Fórmula 2, 
uma vez que essa classificação 
ficou para o estratosférico Clio 
R3 de Gustavo Louro mas os 
andamentos de Sandro Andrade 
e de César Meneses, no Fiat 
Punto HGT, falam por si. No final 
da prova, Andrade foi oitavo, 
apenas atrás dos 4X4, dos dois 
melhores representantes da F3 e 
de Gustavo Louro. E não se pense 
que o resultado foi obtido com 
a ajuda de problemas alheios 
porque o Punto da Terlubri 
cumpriu a maior parte do rali 

entre os 8º e 9º lugares, sempre 
em luta com viaturas bem mais 
competitivas.

Considerando exclusivamente 
a F2, Gustavo Louro foi o vencedor 
à frente de Sandro Andrade. Olavo 
Esteves e Ricardo Coelho, que já 
se tinham sagrado tri-vencedores 
da Taça Açores, terminaram em 
terceiro à frente de Cláudio Cabral 
e Paulo Simões que, finalmente 
sem azares de natureza mecânica 
no Clio 2.0 RS, deixaram boas 
indicações para o futuro. Augusto 
Ferreira e Gustavo Silva em 
Clio 2.0 RS e Augusto Ponte e 
Paulo Leal em Toyota Corolla 
T-Sport terminaram nos lugares 
seguintes. 

Francisco Veloso

Sandro Andrade
Piloto

Fiat Punto HGT

“A F2 tem automóveis tão 
competitivos como os F3 
e demos hoje prova disso. 
Tínhamos aqui apenas um 

rali para honrar o nosso pa-
trocinador, nomeadamente 
a Terlubri, e é para eles que 

dedicamos todo o nosso 
empenho e esta vitória.” 

Declarações à RTP Açores

Foto  José Bandeira

Foto  Geraldo Pestana

Foto  José Bandeira

Foto  Ricardo Laureano

F2
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C R R A
VSH

Milton Resendes 

campeão!
Com uma lista de inscritos 

bem recheada, a competição 
destinada aos VSH, que 
mais uma vez cumpriram 
a totalidade do percurso 
competitivo do rali, ficou 
marcada pela vitória de 
Jorge Sousa e Adriano Rosa 
e Toyota Corolla GT, que 
vinham embalados de igual 
resultado obtido no I Rali da 

Graciosa, prova pontuável 
para a Taça de Ralis da Ilha 
Terceira, e pelo título de 
campeão conquistado por 
Milton Resendes. Ao piloto 
do Peugeot 106, navegado 
por André Gouveia, bastou o 
quarto lugar até porque José 
Paula acabou por desistir. 
Resendes baseou o seu ceptro 
na regularidade de pontuações 

e de participações, fruto de 
uma época bem planeada e 
melhor cumprida. Ricardo M. 
Moura foi segundo depois de 
ter passado pelo comando na 
fase inicial do rali, enquanto 
Hélder Pereira e Marco 
Espínola reclamaram para si o 
último degrau do pódio.

Francisco Veloso

Foto  José Bandeira

Foto  Geraldo Pestana

Foto  José Bandeira

Foto  Geraldo Pestana

Foto  Ricardo Laureano Foto  José Bandeira
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Clássicos

Carlos Borges sózinho
no início eram dois os clássicos que se apresentavam ao Lilás mas o Ford escort RS 
2000 MKi de Adelino Sousa e Artur dias acabaria por não aguentar a prova do tAC. 
Sousa ainda teve tempo para levar o público ao rubro na curva da Âncora naquele seu 
jeito muito especial de viver os ralis.
Com a desistência do seu rival, Carlos Borges ficou só em prova e também não se 
coibiu de dar espectáculo na Serra do Cume conforme a sequência fotográfica de José 
Bandeira documenta.

Foto  José Bandeira

A guerra das rosas
Prometeu muito a luta pela primazia entre as equipas femininas. Carla Rosado tinha pelo 
seu lado o “factor casa”, enquanto a madeirense isabel Ramos alicerçava a sua candidatura 
na competitividade do seu Clio R3. A campeã dos Açores, Raquel Rodrigues, que faz da 
regularidade a sua grande arma podia também vencer. o infortúnio tocou a todas, embora 
em alturas e, sobretudo em doses diferentes. no final, Carla Rosado foi a mais feliz mas a 
sua vitória foi extremamente merecida e o talento da terceirense altamente comprovado em 
grandes momentos de condução.

Senhoras Foto  Geraldo Pestana

Foto  Ricardo Laureano

Foto  Ricardo Laureano
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Troféu OEC/COPITU 2
Foto  José Bandeira

1O António Ortins | Jorge Ortins
Toyota Yaris

2O Teófilo Pires | Renato Garcia
Toyota Yaris 3O Paulo C. Leal | Telmo Leal

Toyota Yaris

Troféu OEC/AÇORLANDA

1O José Silva | João Ormonde
Renault Clio

2O Sérgio Cardoso | José Costa
Renault Clio 3O João Paulo Simões | António Pires

Renault Clio

Foto  Ricardo Laureano

Foto  Geraldo Pestana Foto  José Bandeira

Foto  Geraldo Pestana Foto  Ricardo Laureano
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Troféu OEC/AUTO AVELINO

1O Fernando Meneses | André Avelar
Citroen Saxo Cup

2O Artur Silva | Paulo Jesus
Citroen Saxo Cup 3O César Silva | Manuel Lemos

Citroen Saxo Cup

As “soltas” 

de Miguel Sousa Azevedo 

Na apresenta-
ção de quarta-
feira a nossa 

reportagem juntou, numa 
mesma foto, dois Ricar-
dos e dois Laureanos, 
numa verdadeira tripla 
de campeões. Passamos 
a explicar, e da esquerda 
para direita: Ricardo 
Moura, bi-campeão aço-
riano de ralis; Ricardo 
Laureano, o “nosso” 
campeão das fotografias; 
e o seu pai, Jorge Lau-
reano, antiga estrela do 
Sport Clube Angrense, ao 
serviço do qual marcou 
um inédito golo ao Benfi-
ca na já longínqua época 
de 1967…

1

Na quinta-feira anterior à prova, o repórter de serviço foi até à Lagoa do Negro, assistir a um teste 
conjunto de Gustavo Louro, Hermano Couto e da madeirense Isabel Ramos. Minutos depois já 
estava instalado no EVO8 com as cores da “SATA Imagine”, podendo desfrutar de toda a segurança 

com que Couto percorreu o exigente, embora curto, traçado. O trabalho de suspensões e as travagens fortes 
fazem da Lagoa do Negro uma pista de ensaios por excelência. Dali a pouco Gustavo Louro fez sinal, e o es-
criba trocou de lugar com Tiago Azevedo. Foi um ver se te avias dentro do Clio R3, sem dúvida uma máquina 
fantástica e onde o hexa-campeão dos Açores parece feliz como um “rapaz” que agora se iniciou nas lides…

2

Foto  Geraldo Pestana

Foto  José Bandeira Foto  Geraldo Pestana
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3 Nas bem aproveitadas “voltinhas”, 

houve novamente oportunidade de 
aferir a qualidade do percurso em 

causa. O troço da Lagoa do Negro, a poder ser 
disputado em diversas versões na chegada à 
Estrada das Doze, faz falta aos nossos ralis, 

sendo urgente uma calma saída da bacia leiteira 
da Achada para levar as provas rumo a oeste. 
Mesmo sem as melhores estradas de momento, 
não haverá piloto que não “suspire” quando as 
ligações aos troços não sobem a Ladeira da 
Pateira ou os Dois Caminhos…

No 31º Ilha Lilás o 
Opel Kadett GT/E de 
Carlos Borges foi um 

solitário vencedor entre os 
Clássicos, nunca deixando 
de ostentar um dos seus 
fervorosos apoiantes bem na 
frente da viatura. Habitual 
colaborador das organizações, 
o conhecido operacional 
“Laranjeira” esteve sempre a 
torcer pela máquina alemã…e 
bem se pôs a jeito para a 
foto…

4

Numa amena conversa com José 
Paula, lá esclarecemos a origem 
do potente VW Golf G60 do piloto 

picoense. Com efeito, a máquina é exactamente 
a mesma com que o piloto nortenho Paulo 
Meireles lutou, até à derradeira prova, pelo 
título de campeão nacional de ralis em 1995, 
conquistando pelo caminho algumas vitórias. 
A equipa da M&Costas viria depois a adquirir 
outra unidade, igualmente oriunda da VW 
Motorsport, pelo que não há dúvidas deste ser 
um “puro-sangue” dos antigos grupo A, se bem 
que “domesticado” a bem das transmissões e 
peças afins…

5

Depois da positiva exibição 
na estreia em casa, 
Cláudio Bettencourt e 

Luís Silva foram a primeira equipa 
da Graciosa presente num rali do 
campeonato açoriano. Cumpriram 
sem riscos a prova terceirense, 
sendo notada a extensa claque 
da ilha branca (sempre) presente 
na estrada. É que estavam logo 
no pódio de partida a aplaudir os 
homens do Saxo Cup…

6

Diz o provérbio 
que “atrás de uma 
grande homem está 

sempre uma grande mulher”, 
mas o inverso também se 
pode aplicar à caravana local 
dos VSH onde, por fora dos 
troços mas sempre presente, 
o nosso amigo João Augusto 
acompanha a par e passo as 
provas da sua Cecília. E vão 
sendo muitas, e bem sucedi-
das, as exibições da piloto da 
“Portugália”.

7

Também no universo feminino, o 
“Lilás” garantiu o segundo título 
consecutivo a Raquel Rodrigues, 

premiando a regularidade da condutora do 
Fabia Tdi que, este ano, teve ao seu lado a 
terceirense Diana Coelho, curiosamente a 
primeira campeã açoriana de ralis, título 
alcançado em 2006. A agora navegadora 
estará presente, no próximo dia 17, numa 
“Noite da Igualdade”, promovida pela 
UMAR Açores, juntamente com Elisabete 
Jacinto e Carla Rosado, em Angra do 
Heroísmo.

8

O bonito Escort RS 2000 de Adelino Sousa foi a primeira máquina da prova a ficar pelo caminho, 
não passado da Rotunda “da Panificação”, depois de um pequeno excesso do homem da Praia 
que, até à altura, deliciou os presentes com a sua boa condução.

9
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Manuel Lemos é um dos 
navegadores açorianos há 
mais tempo em actividade, 

mantendo participações regulares 
desde meados da década de 1980. Nas 
últimas duas provas do campeonato 
disputadas na Terceira, onde 
acompanhou o jovem César Silva, as 
notas de andamento do fogoso Lemos 
foram emitidas pela antena do Rádio 
Clube de Angra, motivando os mais 
diversos comentários do público, 
afinal o homem “dá a nota, incentiva, 
comenta a trajectória e ainda avisa a 
cada perigo”, num ritmo incessante que 
já ganhou adeptos…

10

Já não restam elogios para fazer 
à condução de Fernando Me-
neses, que neste “Lilás” nada 

mais poderia “espremer” do Saxo Cup, 
faltando apenas a referência à conquis-
tada vitória no Troféu “Olavo Esteves 
Competições”/Auto Avelino, enquanto 
à vista poderá estar o vice-campeonato 
da Formula 3, para juntar aos domínios 
locais no Pico e na Terceira. Aquilo é que 
é “gana”…

11 No reino do Troféu Clio “Olavo 
Esteves Competições”/Açorlan-
da, Sérgio Cardoso e José Costa 

já tinham garantido o ceptro, sendo que 
desta feita foram batidos por José Silva/
João Ormonde na estrada. João Paulo 
Simões/António Pires foram terceiros no 
rali e no final da época.

12

Bem rodado 
andou este ano 
o vencedor do 

novo Troféu “Olavo Esteves 
Competições”/Copitu II, 
marcando presença em todas 
as provas do campeonato. 
António Ortins, agora 
novamente acompanhado 
pelo sobrinho Jorge, 
também, não deixou de 
vencer no “Lilás”, batendo 
dois homens do Team Praia 
da Vitória, Teófilo Pires e 
Paulo Leal.

13

Nenhuma apreciação da prova estaria completa sem o elogio a Ricardo Moura e à sua 
portentosa exibição até desistir ingloriamente com a meta à vista. Falhado o pleno de vitórias 
na região, resta desejar sucesso nas três etapas de asfalto que o piloto ainda tem pela frente no 

continente…e ver se o calendário permite mais duas vindas à Terceira para abrilhantar as provas da Taça 
de Ralis local…

14

Cumprindo o prometido antes da 
prova, Catarina Pacheco termi-
nou pela primeira vez um rali, 

prestação que, na entrega de prémios, 
dedicou a todos os apoiantes e ao seu 
pai – o antigo piloto “Bertinho” Pacheco 
-, a quem entregou a taça recebida, num 
emotivo momento para todos. Sabendo 
de outras recentes vitórias pessoais da 
nossa amiga, desejamos muitos e muitos 
ralis à Catarina e à Elisabete…e ainda mais 
histórias para contar.

15
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Milton Resendes e 
André Gouveia vieram 
à Terceira garantir o 

título regional entre os não-
homologados. Exibindo uma 
condução segura para quem 
não conhecia as estradas, 
o homem que se revelou no 
“DownHill” mostrou dotes de 
piloto, assim como o pequeno 
106 exibiu uma “saúde” 
constante nas onze especiais 
do rali. Parabéns! 

16

A época não tem sido de sorte 
para Ricardo M. Moura, com 
o Golf GTI a falhar em alturas 

cruciais e que bem já custaram duas 
vitórias ao piloto. No final do “Lilás” foi 
tempo da foto junto do seu pai, Manuel 
Moura, o homem do Citroen Dyane, que 
tão caricatas imagens nos fez guardar 
dos ralis, aí há umas duas décadas e 
meia. Como o tempo passa…

17

Foto  Ricardo Laureano
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Foto  Ricardo Laureano
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http://formularali.wordpress.com


