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GUIA OFICIAL  RALi DE CASTELO BRANCO - VILA VELHA DE RÓDÃO  BOLETIM INFORMATIVO 

O Rali de Castelo Branco acontece 
numa altura crucial da temporada. 
Assinala, para a maioria dos cam-
peonatos, a chegada a meio da 
época, a altura em que tudo ainda 
pode acontecer e onde pilotos e 
equipas de tudo fazem para con-
seguirem o seu melhor resultado, 
destacando-se entre os demais. 
E isso é evidentemente um in-
grediente muito importante para 
quem organiza, como a Escuderia  
Castelo Branco, provas de refe-
rência. O Rali de Castelo Branco 
é conhecido pela sua reputação, 
pela qualidade das classificativas 
e pela enorme competitividade. É 
uma prova que agrada a todos, pi-
lotos e equipas, e que tem um en-
volvimento da região muito gran-
de, não só do público, que adere 
sempre em massa, mas também 
das entidades locais que inves-
tem e promovem a prova de forma 
muito especial e próxima.
Desta forma, apelo a todos a uma 
visita a Castelo Branco de 10 a 12 
de junho, terra de contrastes onde 
a parte mais rural se imiscuí com 
a modernidade de uma cidade em 
constante evolução. 
Estou certo de que vamos ter um 
grande Rali!

Ni Amorim
 Presidente da Federação Portuguesa 

de Automobilismo e Karting

“O Rali de Castelo Branco / Vila 
Velha de Ródão é o ponto alto da 
minha época, é o Rali que mais 
gosto e é onde corro em casa 
com o apoio dos meus. Vai ser 
um Rali totalmente novo e isso 
vai trazer um interesse acresci-
do para um fim de semana que 
se prevê quente a nível de clima 
e de resultados, um fim de se-
mana grande em que a festa dos 
Ralis se vai instalar nas nossas 
localidades durante sexta, sá-
bado e domingo. Da nossa parte 
esperem nos em máximo ataque 
desde o Shakedown até ao últi-
mo troço!! Conto com o apoio de 
todos os Rodenses e Albicas-
trenses neste grande evento or-
ganizado pela Escuderia Castelo 
Branco !”

Pedro Silva
Piloto

Pedro Silva corre em casa

CARALBI II - ESTRUTURAS METÁLICAS,LDA.

Motoristas Estafetas, Lda.
Transporte de Mercadorias
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“É com muito entusiasmo que o 
Centro de Portugal recebe mais 
uma edição do Rali de Castelo 
Branco, prova emblemática no pa-
norama nacional de ralis e que, ano 
após ano, se afirma como destino 
obrigatório para milhares de adep-
tos, provenientes do nosso país 
e do lado de lá da fronteira. Nas 
estradas de Castelo Branco vão 
acelerar os melhores pilotos da 
modalidade, que proporcionarão, 
decerto, momentos inesquecíveis 
aos espectadores.
Eventos como o Rali de Castelo 
Branco enriquecem a oferta tu-
rística das regiões onde se reali-
zam. O desporto automóvel, em 
particular, tem a capacidade de 
movimentar um número elevado 
de pessoas, constituindo assim 

uma fonte de recei-
ta muito importan-
te para a economia 
local e um inegável 
foco de desenvol-
vimento para os 
territórios de baixa 
densidade, mais 
afastados dos cen-
tros turísticos mas-
sificados.
A Turismo Centro 
de Portugal deseja 
um excelente Rali 
de Castelo Branco 
a todos os pilotos, 
equipas, visitantes 
e organização. Estão todos convi-
dados a conhecer, por estes dias, 
a magnifica região de Castelo 
Branco!

Pedro Machado
Presidente da Entidade Regional 

de Turismo do Centro de Portugal

o regresso ao asfalto - 2022

Paulo Caldeira
Piloto

Estou ansioso por voltar a fazer o 
Rali de Castelo Branco, na cidade 
que tão bem sabe receber o des-
porto automóvel, e que nos tem 
presenteado sempre com uns tro-
ços fantásticos e moldura humana 
notável, criando uma atmosfera. 
Estamos convictos que o Rali 
de Castelo Branco de 2022, tal 
como nas edições anteriores vai 
voltar a ser um sucesso despor-
tivo no panorama do Campeona-
to de Portugal de Ralis...
Castelo Branco, terra de gente 
muito simpática que tão bem 
nos sabe receber anos após ano.
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FAÇA-SE SÓCIO!

O Rali de Castelo Branco é uma referência no Campeonato de 
Portugal de Ralis. Esta prova representa, no âmbito do desporto 
automóvel, uma enorme importância para o concelho de Castelo 
Branco e para toda a região.
A Escuderia Castelo Branco tem dado provas da sua importância 
no que respeita à promoção turística e económica do nosso terri-
tório. Tem possibilitado, ainda, através da organização deste tipo de eventos, a atração 
de visitantes nacionais e estrangeiros, assim como a valorização do nosso património 
histórico, natural e cultural.
Estas provas dinamizam o concelho, favorecem o crescimento económico e evidenciam 
a nossa qualidade de vida.
Desejamos a todos os espectadores e equipas participantes uma excelente prova, con-
gratulando, novamente, a Escuderia Castelo Branco pela organização deste tão importan-
te evento. Assim, afirmamos a posição do concelho de Castelo Branco como um território 
que sabe receber e tem capacidade para valorizar o desporto motorizado.

O Campeonato de 
Portugal de Ralis 
está de regres-
so ao distrito de 
Castelo Branco 
nos dias 10 a 12 
de junho, nesta 
que é já uma pro-
va incontornável 
no calendário na-
cional e que tem 
proporcionado ex-
celentes momentos de emoção e adrenalina, 
não apenas aos pilotos e equipas em com-
petição, mas também ao público apaixonado 
pelos desportos motorizados, que todos os 
anos se desloca ao nosso território para as-
sistir a este evento.
O apoio dado pelo Município de Vila Velha 
de Ródão a eventos desta natureza nasce 
da nossa certeza e experiência particular 
acerca da capacidade que os eventos des-
portivos têm de mobilizar o público e propor-
cionar experiências diferenciadoras e únicas, 
que se assumem como excelentes veículos 
de projeção da região e de dinamização do 
turismo e da economia local. 
Esta realidade faz da Escuderia Castelo 
Branco um parceiro natural das autarquias 
na promoção da região, já que a capaci-
dade de mobilização e sucesso do Rali de 
Castelo Branco está intimamente ligada ao 
empenho, experiência e profissionalismo a 
que a Escuderia Castelo Branco sempre nos 
habituou e que se traduzem em competi-
ções de excelência e organizações exímias, 
onde o dinamismo e a inovação, aliados à 
qualidade e à segurança, são uma presença 
constante. 
Certos de que este ano não será diferente, 
damos as boas-vindas a todos os parti-
cipantes e espetadores e esperamos que 
possam usufruir de uma excelente prova e 
disfrutar do riquíssimo património natural, 
histórico-cultural e gastronómico que a re-
gião tem para oferecer.

Felicito antes de mais a 
Escuderia Castelo Branco 
pela organização deste 
rali, dando continuidade 
ao trabalho de excelência 
a que já nos têm habitua-
do ao longo de décadas, 
fundamental para a divul-
gação do desporto moto-
rizado em toda a região, 
em especial nos conce-
lhos que fazem parte da nossa Comunidade Inter-
municipal – Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Olei-
ros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de 
Ródão. Como acontece em outras modalidades, é 
necessário ter agentes locais dinâmicos que façam 
acontecer, seja na forma de competições oficiais, 
organizadas neste caso com a Federação Portu-
guesa de Automobilismo e Karting, seja em eventos 
mais pequenos que contribuem de igual forma para 
a promoção turística do nosso território a partir do 
gosto comum pelo desporto motorizado.
É com iniciativas destas que vamos posicionando a 
Beira Baixa como destino ímpar, tanto para a práti-
ca desportiva, mas também como destino turístico 
que merece uma visita demorada, de forma a ter 
tempo para se perceber e apreender a rica diversi-
dade que nos caracteriza. A natureza é, sem dúvida, 
o nosso ponto forte, na forma de áreas protegidas, 
geoparques ou rios internacionais; o património 
construído inclui castelos, igrejas seculares e tra-
dições que continuam a ser transmitidas de gera-
ção em geração; a nossa gastronomia é de comer 
e chorar por mais; mas são as nossas pessoas que 
continuam a fazer a diferença, num território que é 
exigente e, simultaneamente, muito generoso.
Aos pilotos participantes deixo votos de muito su-
cesso na conclusão desta prova: que decorra tudo 
com a maior segurança, com fair play e espírito 
competitivo; e que contribuam para o sucesso da-
quele que é um dos maiores eventos desportivos 
desta região. Contamos convosco para se unirem 
a nós e serem também embaixadores desta nossa 
Beira Baixa.

Bem-haja!

10 a 12 junho 2022

Castelo Branco e 
Vila Velha de Ro-
dao, voltam a aco-
lher a melhor com-
petição dos ralis.
Nos próximos dias 
10, 11 e 12 de ju-
nho, com nova 
edição do Rali de 
Castelo Branco, 
regressa à região a 
caravana dos Ralis, regressam os melhores 
pilotos e os melhores automóveis da espe-
cialidade.
O Rali de Castelo Branco, será a prova inau-
gural dos ralis em asfalto, da edição de 2022 
dos vários Campeonatos de Ralis em disputa.
Cabe à Escuderia Castelo Branco, a respon-
sabilidade de acolher e organizar esta mag-
nífica competição, desenhando e projectan-
do um Rali inovador. 
Serão disputadas novas provas especiais de 
classificação, e uma nova super especial. 
Regressamos novamente ao espectáculo da 
competicao dos ralis.
Definimos novas provas de classificação, 
mantendo traçados competitivos, procuran-
do também novos territórios.
Projectámos a super especial no centro da 
cidade albicastrense, com um desenho total-
mente novo, assegurando a proximidade  das 
pessoas, garantindo a segurança de todos. 
No centro da cidade, num programa especial 
nocturno, a competição estará ao rubro.
Estão reunidos os ingredientes para termos 
na região um rali que possa contribuir para 
a excelência dos campeonatos de ralis em 
Portugal.
Esperamos assim, ter também de volta a es-
trada, os apreciadores e apaixonados pelos 
ralis; Com a atitude que os caracteriza, res-
peitando as indicações das autoridades e da 
organização, sempre em segurança, longe 
do perigo, perto da emoção!
Sejam  Bem vindos ao Rali de Castelo Bran-
co, 2022.

Leopoldo Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal

de Castelo Branco

Luís Pereira
 Presidente da Câmara 

Municipal de Vila 
Velha de Ródão

João Lobo 
Presidente da Comunidade 

Intermunicipal da Beira Baixa

Nuno Almeida Santos
Diretor de prova
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GUIA OFICIAL  RALi DE CASTELO BRANCO - VILA VELHA DE RÓDÃO  BOLETIM INFORMATIVO 

“A União das Freguesias de 
Ninho do Açor e Sobral do 
Campo saúda todos os Ni-
denses e Sobralenses, e a Es-
cuderia Castelo Branco, onde 
se congratula pelo convite 
para a  passagem do “Rali de 
Castelo Branco 2022” uma 
das mais importantes pro-
vas automobilísticas, onde 
para nós é motivo de orgulho,   
escolherem as estradas das 
nossas aldeias  e  darmos a 
conhecer o nosso território, 
património e paisagens da 
nossa natureza, não esque-
cendo os nossos produtos 
como o Vinho, Azeite, Mel e  
Queijo. 
Produtos esses que fazem 
parte do nosso dia a dia, onde 
são compostos e comerciali-
zados nas nossas freguesias, 
também não esquecendo 
o nosso turismo rural onde 
poderá desfrutar de alguns 
dias de férias e assim conhe-
cer melhor o nosso território. 
Tendo também equipamentos 
como a piscina para disfrutar 
de algum tempo de lazer e 
convívio e onde futuramente 
teremos uma rota pedestre 
“Rota das Fontes e do Azeite” 
onde poderá disfrutar a beleza 
da natureza. 
Somos duas pequenas al-
deias, de várias faixas etá-
rias de idade onde alguns 
populares se dedicam ainda 
a semear e plantar os seus 
terrenos e daí saírem os seus 
produtos naturais para as 
suas refeições do dia a dia. 
Assim com este evento, pre-
tendemos levar mais além o 
nosso território, as nossas al-
deias onde os visitantes apre-
ciem  e as levem como motivo 
de interesse para mais tarde 
voltar, visitar e disfrutar.”

“É com muito interesse e 
consideração que a Junta de 
Freguesia de Castelo Branco 
tem acompanhado e apoiado 
as atividades desportivas de 
relevância regional e nacional 
promovidas pela Escuderia 
Castelo Branco.
Igual expetativa colocamos 
para as atividades de implica-
ção comunitária que, em par-
ceria, desenvolveremos ainda 
em 2022.
Votos de muitos êxitos des-
portivos e associativos, na 
certeza que o trabalho realiza-
do pela Escuderia de Castelo 
Branco contribui para afirma-
ção de Castelo Branco no con-
texto nacional”.

É com grande orgulho e satisfação que a Fre-
guesia de Louriçal do Campo, acolhe pela 1ª vez 
uma grande prova do desporto automóvel.
Damos as boas vindas à Escuderia Castelo 
Branco que de uma forma profissional e com-
petente tem realizado esta competição ao longo 
destes anos.
O Rali de Castelo Branco, é uma prova de refe-
rência no panorama automobilístico nacional, 
para a Junta de Freguesia de Louriçal do Campo, 
o acolhimento desta prova é uma via importante 
para a promoção da nossa freguesia, do nosso 
concelho e da nossa região, sabemos o poten-
cial que o Louriçal do Campo possui, Rio Ocreza, 
Serra da Gardunha, Albufeira de Stª Águeda/Ma-
rateca e património com história.
A Serra da Gardunha com todo o seu encanto, 
com toda a sua história e misticismo, das for-
mas graníticas invulgares, destaca-se o Cabeço 
do Galo e o Soldado, entre muitas outras, local de 
excelência para a prática de várias actividades 
desportivas, os passeios em família, com per-
cursos marcados para caminhadas, BTT e Trail, 
destacando a importância do UTG e do Gardu-
nha Vertical. 
Nestes últimos anos investimos neste local com 
alguns equipamentos que potenciam e atraem 
mais turistas, O “Balouço do Castelo Velho”, 
“Sobe e Desce do Castelo Velho”, “Miradouro da 
Gardunha” , “Pasteleira da Gardunha” , estes dois 
últimos com uma vista deslumbrante sobre a 
vale, merecedores da sua visita.
Para dias mais quentes, recomendamos a “Pis-
cina de S.Fiel”, uma referência na região pela ex-
celência da sua qualidade, o Rio Ocreza com sua 
nascente na encosta ingrime da Gardunha, pro-
porciona ao longo do seu trajecto grandes e belas 
“Cascatas”, dos refrescantes açudes e poços de 
água, das “Pontes de Madeira”, das azenhas, pro-
porcionando ao visitante uma experiencia única.
A freguesia faz-se de pequenos recantos, de 
construções em que o granito predomina, nas 
capelas, das fontes graníticas , ( a velha, a nova, 
a de S. Sebastião, a da Sra da Serra), que todo o 
ano jorram água pura e cristalina.
Integrada em quatro rotas do Município de 
C.Branco,  02 Radical , 01 Ativa, 04 Lazer e a 08 
Murais , o Louriçal do Campo, merece a sua visita.
Fazemos votos para que o Rali de Castelo Bran-
co seja um sucesso, sejam bem-vindos ao Lou-
riçal do Campo.

José Pires
Presidente da Junta de Freguesia 

de Castelo Branco

Pedro Serra
Presidente da Junta de Freguesia 

de Louriçal do Campo

António Marcelino
Presidente da União das Freguesias 

de Ninho do Açor e Sobral do Campo

Célia Ribeiro
Presidente da Junta de Freguesia 

de Fratel

A Junta de Freguesia de Fra-
tel felicita a Escuderia Cas-
telo Branco pela realização 
do “Rali de Castelo Branco 
2022. É para nós uma honra, 
receber nas estradas da nos-
sa freguesia, uma das provas 
desportivas de referência 
integrada do Campeonato 
de Portugal de Ralis. Fratel é 
uma freguesia do concelho de 
Vila Velha de Ródão, situada 
na bacia do rio Ocreza e na 
margem direita do rio Tejo, 
por onde passa o caminho-
-de-ferro da Beira Baixa. Com 
97.86 km2 de área, é distribuí-
da por quinze povoações, que 
possuem um património cul-
tural com testemunhos muito 
variados, desde a pré-história 
até à atualidade. Dista 16 km 
da sede de concelho e 36 km 
da cidade de Castelo Branco, 
ficando numa zona bastante 
acessível e ponto de passa-
gem, uma vez que se encontra 
ao lado da auto-estrada 23. A 
Junta de Freguesia de Fratel 
aproveita esta oportunidade, 
que para além de proporcionar 
uma das mais espectaculares 
provas automobilísticas des-
portivas do género, possibilita 
a divulgação e promoção não 
só das suas belezas naturais, 
como da nossa gastrono-
mia, das nossas terras e das 
nossas gentes. Apelamos às 
equipas e seus pilotos, assim 
como ao público em geral, 
que cumpram as normas de 
segurança e de distanciamen-
to social recomendadas pela 
DGS e autoridades no terreno. 
Desejamos a todos uma exce-
lente prova, uma boa estadia, 
e, lançamos o repto, para que 
voltem, de forma, a poderem 
conhecer melhor a riqueza da 
nossa freguesia.
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FAÇA-SE SÓCIO!

É com enorme satisfação que a 
Junta de Freguesia de Santo An-
dré das Tojeiras saúda a Escude-
ria Castelo Branco pela realização 
do Rali de Castelo Branco - edi-
ção de 2022, com passagens pela 
nossa freguesia. Será certamen-
te um espetáculo emotivo, com 
muita adrenalina, elevando a sua 
qualidade a um patamar superior, 
como tem acontecido em anterio-
res edições.
A freguesia é bonita e hospitaleira. 
Bonita porque dispõe de riquís-
simo património natural, de uma 
paisagem deslumbrante, de fau-
na e flora de elevado interesse, de 
ótimo clima, de ambiente saudável 
e de uma excelente qualidade de 
vida. Aqui disfruta-se da água lím-
pida que corre por entre as pedras 
das linhas de água com especial 
destaque para a ribeira do Alvito 
e para o rio Ocreza, respira-se o 
ar puro, escuta-se o chilrear dos 
passarinhos e observam-se as es-
trelas. Hospitaleira porque é uma 
freguesia que sabe receber, quem 
a escolhe para viver, para trabalhar 
ou para visitar.
No que se refere ao Rali de Caste-
lo Branco a população está cien-
te da mais valia da prova e das 
questões de segurança que é ne-
cessário manter e respeitar para 
que o espetáculo possa ser ainda 
melhor que o planeado, assim co-
laboram com as autoridades para 
que tudo corra da melhor forma, 
promovendo e divulgando o espe-
táculo automóvel e potenciando a 
realização de ralis na Freguesia de 
Santo André das Tojeiras, pratica 
que conjugada com as potencia-
lidades do território possa captar 
o interesse de investidores para 
estas localidades.
Desejamos a todos uma ótima 
estadia, que disfrutem desta mag-
nifica região e que encontrem mo-
tivos de interesse para voltarem.

É com enorme orgulho que a Junta de 
Freguesia de São Vicente da Beira se 
associa à Escuderia Castelo Branco, na 
realização do Rali de Castelo Branco | 
Vila Velha de Ródão, ficamos muito sa-
tisfeitos, também por se ter lembrado 
desta freguesia, que se encontra es-
quecida há 20 anos, bem como, pres-
tigia os pilotos e as respetivas equipas 
envolvidas nesta prova desportiva.
Em tempos esta freguesia, foi sede de 
concelho, entre 1195 e 1895, a qual 
sustenta muitos locais ímpares a nível 
paisagístico e ambiental, que podem 
ser conhecidos, por todos visitantes 
do Rali de Castelo Branco, nos três dias 
prova e na semana anterior à mesma. 
Alguns desses locais são, a Nossa Sr.ª. 
Da Orada que se situa no Casal da Fra-
ga, nesse trajeto podemos passar pela 
fábrica Beira Vicente (mais conhecida 
por Águas-Fonte da Fraga), temos 
também a Serra da Gardunha e a Bar-
ragem do Pisco, entre outros locais 
com paisagens maravilhosas.
Para saciar a fome podemos dirigir-
-nos ao restaurante Mila, que se si-
tua no Casal da Fraga, para degustar 
a boa gastronomia existente nesta 
freguesia; como por exemplo o belo 
do cabrito assado e umas ótimas 
sobremesas confecionadas pelas 
proprietárias do restaurante.
Para descansar temos também a 
Pensão Amoroso, que se situa na en-
trada de São Vicente da Beira, onde 
se encontra todo o conforto, ao vos-
so dispor.
É com enorme prazer que aceitámos 
esta parceria, uma vez que trará mui-
tos benefícios à Freguesia de São 
Vicente da Beira. No entanto, salien-
tamos que têm que existir normas 
de segurança, para que o espetáculo 
esteja no seu melhor, para que toda 
a população desfrute de um fim de 
semana cheio de adrenalina.
Pretendemos também que todos os 
visitantes apreciem a nossa fregue-
sia, a nossa gente e encontrar moti-
vos suficientes para novas visitas.

A Junta de Freguesia de Sarzedas, par-
ceira já institucional da Escuderia Cas-
telo Branco, associa-se a mais uma das 
suas realizações, a este rali de Castelo 
Branco que terá alguns troços do seu 
percurso nas estradas desta Freguesia.
Esta parceria, já com alguma tradição, 
entre um dos mais prestigiados clubes 
motorizados do País e a nossa Fregue-
sia, alia a competência, a organização 
e a segurança das suas provas, com 
troços verdadeiramente espetaculares, 
altamente competitivos e com uma en-
volvência paisagística que os torna úni-
cos, com uma afluência de público que, 
de prova para prova, nos deixa sempre 
verdadeiramente surpreendidos.
Com condições excecionais não só 
para a prática destas provas motoriza-
das, mas também para outras provas 
e outros eventos, sobretudo os que 
queiram potenciar o contato com a na-
tureza e com as suas paisagens mag-
níficas, tem sido política do Executivo 
desta Junta de Freguesia, apoiar todos 
os que nos procuram, no sentido de 
contribuir para a divulgação turística da 
nossa região.
Com o mais variado e diversificado tipo 
de percursos, em asfalto ou em terra, 
com a mais variada e diversificada pai-
sagem, com montanha, colinas, vales e 
planícies, rios, ribeiras e florestação va-
riada, tem condições naturais e únicas 
para a prática do desporto, do lazer e do 
convívio com a natureza.
A Freguesia de Sarzedas com uma área 
cerca de 172 Km2, uma das maiores do 
País, com 43 aldeias habitadas, com 
sede da Freguesia inserida nas “Aldeias 
de Xisto”, tem também um património 
Cultural e Humano digno de registo e 
referência, sabendo acolher como nin-
guém todos os que nos visitam.
Temos a certeza de que esta prova será 
mais uma vez um sucesso, com muito 
público, com muita emoção e com mui-
ta adrenalina, um dia em contato com 
a natureza, que nos deixará certamente 
revigorados e com muitas saudades do 
próximo evento.

A Junta de Freguesia de Vila 
Velha de Ródão saúda a Escu-
deria Castelo Branco pela rea-
lização de mais uma edição do 
Rali de Castelo Branco. Prova 
integrada no Campeonato de 
Portugal de Ralis que enaltece 
a região centro do país. 
A nossa terra tem grandes 
ligações ao desporto auto-
móvel, relembramos o grande 
rali Portas de Ródão e atual-
mente continuamos ligados e 
a apoiar este desporto.
Tem sido uma aposta vence-
dora que traz á nossa região 
muitas pessoas, nomeada-
mente pilotos, co pilotos, pa-
trocinadores, organizadores 
e amantes do desporto auto-
móvel. Esta prova dá ainda a 
conhecer a todos os que nos 
visitam, os produtos da nos-
sa região, como o mel, azeite, 
queijos, presuntos e enchidos. 
Convidamos todos a visitar 
a nossa terra, e a conhecer a 
nossa gastronomia, as belezas 
naturais, em especial o monu-
mento das Portas de Ródão. 
Contamos mais uma vez com 
a excelente capacidade de or-
ganização por parte da Escu-
deria Castelo Branco, para que 
o evento decorra com toda a 
normalidade e segurança que 
os tempos atuais exigem. 
Acreditamos que todos os que 
nos visitam cumprirão as re-
gras de segurança e de distan-
ciamento social para que o es-
petáculo corra como planeado. 

Luís Andrade
Presidente da Junta de Freguesia 

de Santo André das Tojeiras

João Goulão
Presidente da Junta de Freguesia 

de São Vicente da Beira

Celeste Rodrigues
Presidente da Junta de Freguesia 

de Sarzedas

Joaquim Nunes
Presidente da Junta de Freguesia 

de Vila Velha de Ródão

AS JUNTAS DE FREGUESIAS
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Faça-se sócio

VENCEDORES DAS EDIÇÕES ANTERIORES - CPR

churrasqueira
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10
JUNHO SEXTA-FEIRA

11
JUNHO SÁBADO

12
JUNHO DOMINGO

Qualifying e Free Practice (VILA VELHA DE RÓDÃO)  15:00 - 19:00

1ª P.E.C. - VILA VELHA DE RÓDÃO 1  10:41
2ª P.E.C. - STO. ANDRÉ DAS TOJEIRAS 1  11:14
3ª P.E.C. - VILA VELHA DE RÓDÃO 2  12:07
4ª P.E.C. - SARZEDAS 1  15:26
5ª P.E.C. - STO. ANDRÉ DAS TOJEIRAS 2  15:59
6ª P.E.C. - SARZEDAS 2  16:52
7ª P.E.C. - SUPER ESPECIAL RECONQUISTA “A”  21:03
7ª P.E.C. - SUPER ESPECIAL RECONQUISTA “B”  21:18

8ª P.E.C. - SOBRAL DO CAMPO - S.VICENTE DA BEIRA 1  10:41
9ª P.E.C. - S.VICENTE DA BEIRA - LOURIÇAL DO CAMPO 1  11:29
10ª P.E.C. - SOBRAL DO CAMPO - S.VICENTE DA BEIRA 2  12:37
11ª P.E.C. - S.VICENTE DA BEIRA - LOURIÇAL DO CAMPO 2  13:25
Entrega de prémios a partir  15:00

HORÁRIOS
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SUPER ESPECIAL - reconquista

PEC 7
SUPER ESPECIAL 
RECONQUISTA “A”

2,50
km

PEC 7
SUPER ESPECIAL 
RECONQUISTA “B”

2,50
km

PEC - PROVAS ESPECIAIS DE CASSIFICAÇÃO

ZONAS ESPETÁCULO

- ROTUNDA DA PIPA (PARTIDA)
- ROTUNDA DA SEGURANÇA SOCIAL
- ROTUNDA DOS 3 GLOBOS
- ZONA DAS DOCAS
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PEC 1 VILA VELHA 
DE RÓDÃO 1

8,97 
km
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PEC 2 STO. ANDRÉ DAS 
TOJEIRAS 1

10,01 
km

PEC 3 VILA VELHA 
DE RÓDÃO 2

8,97 
km

PEC 4 SARZEDAS 1 8,55 
km

PEC 5 STO. ANDRÉ DAS 
TOJEIRAS 2

10,01 
km

PEC 6 SARZEDAS 2 8,55 
km

TOTAL 
PEC’S

55,06
km

PEC - PROVAS ESPECIAIS DE CASSIFICAÇÃO
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Quinta da Devesa - Sra. da Graça | 6060-191 Idanha-a-Nova
Tel: 277 208 208 Telem: 966 896 507 Email: silvapor@silvapor.pt
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PEC 8
SOBRAL DO CAMPO

S. VICENTE DA BEIRA 1
11,71 

km

PEC 9
S. VICENTE DA BEIRA

LOURIÇAL DO CAMPO 1
9,15 
km

PEC 11 S. VICENTE DA BEIRA
LOURIÇAL DO CAMPO 2

9,15 
km

PEC 10 SOBRAL DO CAMPO
S. VICENTE DA BEIRA 2

11,71 
km

PEC - PROVAS ESPECIAIS DE CASSIFICAÇÃO

TOTAL 
PEC’S

41,72
km
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Com o objetivo de fomentar o 
desporto motorizado nos mais 
jovens e num futuro próximo criar 
uma academia de jovens talen-
tos, ao longo dos últimos anos, 
a Escuderia Castelo Branco tem 
promovido várias iniciativas, da 
qual a escola de Enduro é exem-
plo, e acompanhado os seus 
associados mais jovens na sua 
curta, mas promissora carreira 
desportiva.

A Escuderia Castelo Branco orgu-
lha-se de contar com vários pilo-
tos nos campeonatos nacionais 
de Ralicross, Kartcross, Enduro, 
Motocross e Karting, promoven-
do a sua formação técnica com 
a colaboração de pilotos expe-
rientes, mas também, colocando 
à sua disposição o Parque de 
Desportos Motorizados do Lanço 
Grande.

O Parque de Desportos Motoriza-
dos, investimento e propriedade 
do Município de Castelo Branco, 
com gestão desportiva da Es-
cuderia Castelo Branco, possui 
todas as características para, em 
segurança, os nossos jovens re-
colham aprendizagens e desen-
volvam as técnicas necessárias 
para a sua evolução e valorização 
nas modalidades que competem.

Estes jovens pilotos enchem-nos 
de orgulho, têm provado o seu 
valor nas várias pistas, e levam 
o nome do clube e da região pelo 
País fora.

jovens talentos

AFONSO LOURINHO

RUBEN SANTOS

JOÃO FRANCISCO
JOÃO LUCAS
BARROSO

MARTIM 
ALVES

JOÃO PINHEIRO

GUILHERME NUNES

JOÃO LÉRIAS

SIMÃO SEVERINO

DUARTE RODRIGUESFÁBIO CARDOSO
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www.ipcb.pt

Escola Superior Agrária
Análises Químicas e Biológicas

Cuidados Veterinários

Energias Renováveis

Produção Agrícola

Proteção Civil

Recursos Animais NOVO *

Escola Superior de Artes Aplicadas
Comunicação Audiovisual

Escola Superior de Educação
Desporto

Recreação Educativa para Crianças

Tecnologia Educativa Digital NOVO *

Escola Superior de Gestão
Gestão Empresarial

Turismo e Hotelaria NOVO *

Escola Superior de Tecnologia
Automação e Gestão Industrial

Construção Civil

Desenvolvimento Web e Multimédia NOVO *
Redes e Sistemas Informáticos

Sistemas Eletrónicos e Computadores NOVO *
Tecnologias e Programação de Sistemas 

de Informação

*Aguarda aprovação

Escola Superior Agrária
Agronomia

Biotecnologia Alimentar

Enfermagem Veterinária

Engenharia de Proteção Civil

Escola Superior de Artes Aplicadas
Design de Comunicação e Audiovisual

Design de Interiores e Equipamento

Design de Moda e Têxtil

Música - Variante Canto; Formação Musical, Direção Coral e 
Instrumental; Instrumento; Música Eletrónica e Produção Musical

Escola Superior de Educação
Desporto e Atividade Física

Educação Básica

Secretariado

Serviço Social

Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Ciências Biomédicas Laboratoriais

Enfermagem

Fisiologia Clínica

Fisioterapia

Imagem Médica e Radioterapia 

Escola Superior de Gestão
Gestão (ramo de Contabilidade ou ramo de Recursos Humanos)

Gestão Comercial

Solicitadoria

Turismo

Escola Superior de Tecnologia
Engenharia Civil

Engenharia das Energias Renováveis

Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações

Engenharia e Gestão Industrial

Engenharia Informática

Tecnologias da Informação e Multimédia

LICENCIATURAS

CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS (CTESP)
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MAIS DE 28 ANOS AO SERVIÇO DA REGIÃO
O Parque de Desportos Motorizados, infraestrutura única no interior do país (propriedade do Município de Castelo Branco), integra vários circui-
tos para a prática do desporto motorizado. Em funcionamento desde 1998 os cerca de 47 hectares, junto à reta do Lanço Grande, podem re-
ceber provas de Enduro, Ralicross/Kartcross, Autocross, Camião-Racing, Buggy’s, Super-motard, Mini-moto e, mais recentemente, de Karting. 

CIRCUITO RALICROSS  - É no circuito principal que são organizadas as provas do campeonato nacio-
nal de Ralicross, Kartcross e Superbuggy. No passado, este mesmo circuito, recebeu o campeonato de 
Espanha de Autocross e o Europeu de Autocross.  Este circuito é também utilizado para treinos, testes 
e corridas por parte de todos aqueles que, com as devidas condições de segurança o queiram fazer.

CIRCUITO ENDURO  - Este circuito recebe provas de 
Enduro e alberga também a  “Escola de Enduro”. A 
escola encontra-se em funcionamento desde 2019 
e recebe jovens todos os segundos sábados de cada 
mês, acompanhados por pilotos  profissionais que 
apadrinham este projeto.  Este circuito possui as ca-
racterísticas necessárias para que a aprendizagem 
seja o mais próxima possível da realidade e permi-
ta dotar os nossos alunos de capacidades técnicas 
para a prática da modalidade em competição..

KARTÓDROMO  - O Kartódromo é o mais recente circuito, inaugurado em julho de 2020, tendo como 
seu embaixador o conceituado piloto Pedro Lamy. A pista tem 1200 metros, com a possibilidade de 
serem feitas cinco variações ao trajeto, sendo considerada uma pista bastante rápida e desafiante.  
O Kartódromo funciona de quarta-feira a Domingo, com horário alargado na época do verão. Quem 
nos visita pode alugar os nossos karts, individualmente ou em grupo, bem como, trazer o seu Kart 
e percorrer o nosso traçado. O Kartódromo recebe também campeonatos, eventos corporativos, 
eventos particulares, aniversários, etc…

PARQUE DE DESPORTOS MOTORIZADOS DE CASTELO BRANCO

RALICROSS
KARTCROSS
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RALICB22

Para informação direta sobre o
Rali de Castelo Branco, faça o download

da aplicação Sportity e insira este código:



16

GUIA OFICIAL  RALi DE CASTELO BRANCO - VILA VELHA DE RÓDÃO  BOLETIM INFORMATIVO 

Estruturas Metálicas, 
Serralharia e Construções

Dimensão Prática, Lda

Alvará n.º 100244

Zona Industrial, Rua X L145 Castelo Branco
Telef. 965 396 278

Rua da Estrela, 39 Castelo Branco
Telef. 272 183 189 - 962 361 180

Restaurante, Churrasco
e Catering

Escuderia Castelo Branco
www.escuderiacastelobranco.pt
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A Escuderia Castelo Branco foi pioneira na implementação de boas práticas ambientais e de sustentabili-
dade no Desporto Motorizado em Portugal.
Mais uma vez estamos empenhados em dar seguimento a esta política de responsabilidade social e am-
biental, fortemente presente em todas as provas e eventos que organizamos. O Rali de Castelo Branco 
2022 não será uma excepção. Existe a preocupação de envolver a sociedade local, levando-os a ter uma 
participação activa no evento. 
Iremos implementar uma série de medidas que pretendem minimizar o impacto da prova no meio ambien-
te, ao mesmo tempo que pretendemos dinamizar diferentes sectores económicos do concelho e arredores.
Em parceria com a Valnor entre outros parceiros, conseguimos assegurar a disponibilidade de equipamen-
tos adequados e uma garantia de uma correta recolha e tratamento dos resíduos recicláveis. Todo este 
esforço permite-nos orgulhosamente ostentar o título de Ecoevento.
Porque queremos na nossa região um futuro promissor para 
o desporto motorizado e para o ambiente, comprometemo-
-nos em assegurar o rigoroso cumprimento das medidas 
propostas e continuar a procurar outras formas de dinamizar 
os 3 pilares da sustentabilidade: ambiente, social e econó-
mico.
Pela sustentabilidade do Desporto Motorizado.

Nelson Matos
Responsável Ambiental

A Rede de Museus de Belmonte conta com 11 espaços museológicos/interpretativos
que ajudam os visitantes a descobrir a história e a riqueza do património de Belmonte.
Esta união de conhecimentos, que abrange vários periodos e temas da cronologia da 

nossa identidade, espera pela sua visita.  

HISTÓRIAS QUE CONTAM

aposta na sustentabilidade
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Ao assistir ao
Rali de Castelo Branco
proteja a sua floresta

i

 

 

 
ou 

!

a

r

Cumpra estas
regras

Contribua deste
modo para a su

SEGURANÇA
e deste Ral

faze  queimas 
ou queimadas

fumar nos
espaços florestais

usar fogareiros ou
grelhadores

lançar foguetes
balões de

mecha acesa

•

•

•

•

RESPEITE AS NORMAS DE SEGURANÇA

Cumpra estas
regras!

Contribua 
deste modo 
para a sua

SEGURANÇA
e deste Rali

É PROÍBIDO:

Organização da Prova
Secretariado do Rali (Até 09/06/2022)

Escuderia Castelo Branco
EN 233 - KM 105, 6000-067 Castelo Branco
GPS: N 39°51’42.5” W7027’18.4
Telf. 272 327 979  Telem: 964 894 757
Email: geral@escuderiacastelobranco.pt

www.ralicastelobranco.pt

Secretariado do Rali
Antigo Quartel de Cavalaria (Devesa) C. Branco
GPS: N 39°49’252” W 07°29’27.6”

Parque de Assistência
Campo da Feira - Castelo Branco
GPS: N 39°49’37.6” W 07°28’423”

Oficiais de Prova
Comissão de Honra: Leopoldo Rodrigues, Luís 
Pereira, João Lobo, António Marcelino, Celeste 
Rodrigues, Célia Ribeiro, João Goulão, Joaquim 
Nunes, José Pires, Luís Andrade, Pedro Serra
Comissão Organizadora: António Sequeira, 
Paulo Rosa, João Lucas, João Fonseca, João 
Ramos, João Silveira, Nelson Matos, Rui Esteves, 
Sérgio Serra
Presidente do Colégio dos Comissários 
Desportivos: Luís Tourais de Matos
Comissários Desportivos: Samuel António, 
Observador FPAK: José Lopes
Delegado Técnico FPAK: Pedro Rodrigues
Secretária FPAK: Rute Silva
Diretor de Prova: Nuno Almeida Santos
Diretor de Prova Adjunto: Luís Dias, Paulo 
Rosa, Ricardo Beirão
Secretariado: Daniela Simões
Comissários Técnicos: Paulo Fonseca (Chefe), 
Ana Marcelo (Secretária), Diogo Sequeira, 
Eduardo Lima, João Fonseca, José Ricardo 
Marques, Luís Constantino, Luís Vilela, Miguel 
Bruno Miguel, Pedro Marcelo
Coordenadora do Parque de Assitência: 
Palmira Martins
Centro Operacional Rali: Marco Oliveira (Chefe 
de Segurança), Bruno Neves, Célia Reis, Miguel 
Ramos, Nuno Clemente
Relações com os Concorrentes: Luís Santos, 
Sérgio Sequeira
Relações com a Imprensa: João Picado
Responsável Cronometragem: Francisco 
Berrocal/Sara Fernandez
Responsável Resultados: Anube
Responsável Parque Fechado: Carlos Cardoso
Responsável Ambiental: Nelson Matos
Médico Chefe: Dr. Sérgio Serra

OUTRAS INFORMAÇÕES
CONTACTOS DE EMERGÊNCIA/SEGURANÇA
Número Nacional de Emergência: 112
PSP: 272 340 622/GNR: 272 340 900
PROTECÇÃO CIVIL: 272 329 935
INTOXICACÕES: 800 250 250
BOMBEIROS: 272 342 122
HOSPITAL DISTRITAL: 272 000 272
Proteção à Floresta: 117
Câmara Municipal de Castelo Branco: 272 330 330
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