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Rally Vinho do Dão

O concelho de Nelas merecia estar outra vez em grande destaque 
no setor desportivo automóvel e em particular nas competições 
de Ralis, onde durante tanto tempo foi referência quer em provas 
regionais, quer em nacionais. Associar estas histórias de sucesso 
a uma marca tão forte como é o Vinho do Dão faz todo o sentido 
para com os compromissos assumidos de dinamização da Região 
Demarcada do Dão, potenciando a todos os agentes privados e ins-
titucionais um retorno económico positivo que advém da projeção 
das suas marcas, e dos produtos e serviços que comercializam 

neste tipo de eventos.

O Rally Vinho do Dão é marca registada do Município de Nelas, de 
hoje e para o futuro, uma marca que representará sempre os inte-
resses da Região, com grande margem de crescimento à medida 

da qualidade dos parceiros a envolver.

Assumimos este projeto com enorme expectativa sobretudo pelo 
impacto que terá no desenvolvimento económico do setor turístico, 
seja a hotelaria, a restauração, o comércio local associado e, com 
especial destaque, o enoturismo da região. Ao longo das 5 provas 
que antecedem o campeonato que integra o Rally Vinho do Dão, 
a região será promovida e comunicada, atraindo novos visitantes, 
novos turistas. O concelho de Nelas estará pronto para bem rece-
ber quem vai competir, as suas equipas técnicas e as famílias, e to-
dos os curiosos, fãs destas provas de ralis que nos dias 24 e 25 de 
Outubro procurem a Região do Dão para conhecer o que de melhor 

ela tem para oferecer.

Os meses de Setembro e Outubro serão por excelência palco de 
uma forte dinâmica de promoção do território que nos cumpre fa-
zer crescer! O Vinho do Dão será rei, desde a Feira do Vinho do Dão, 
24ª edição, no primeiro fim-de-semana de Setembro, passando 
pelo período das Vindimas, Cultura e Tradições, até ao momento 

alto agora apresentado, o Rally Vinho do Dão. 

Permitam-nos sorrir e dizer “Estão todos convidados!”

Nelas, 1 de Fevereiro de 2015
O Presidente da Câmara
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Calendário de Provas 
Campeonato FPAK de Ralis do Centro

Data Prova Organizador

28 Fev a 01 Mar

24 Abr a 25 Abr

26 Jun a 27 Jun

18 Jul a 19 Jul

18 Set a 19 Set

24 Out a 25 Out

Penela Race Events Club

Escuderia de Castelo Branco

Clube Automóvel da Marinha Grande

Clube Automóvel da Marinha Grande

Clube Automóvel do Centro

Clube Automóvel do Centro

Rali do Dueça - Fenela/M. do Corvo (terra)

Rali de Castelo Branco (asfalto)

Rali Vidreiro - Centro de Portugal (asfalto)

Rali de Sernancelhe/Aguiar da Beira (asfalto)

Rali de Mortágua (terra)

Rali Vinho do Dão - Nelas (terra)

Os actuais campeonatos de Ralis Norte, 
Centro e Sul, que são compostos por cerca 
de 17 provas (6 + 6 + 5) passarão a ser um 
único campeonato, com cerca de 12 provas 
(metade alcatrão e metade terra) e passará 
a chamar-se Campeonato FPAK de Ralis.

A quilometragem total de PEC’s poderá 
chegar aos 70km.

Para efeitos de classificação final serão 
apurados os melhores resultados de me-
tade das provas realizadas mais duas, com 
arredondamento para cima.

Neste campeonato serão criados dois Tro-
féus, um de asfalto e outro de terra, cada 
um composto de seis provas e para efeitos 
de classificação final serão apurados todos 
os resultados menos um.
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História do Rally em Nelas

Um rali muito bem aceite....

O Rali de Nelas, nos diferentes nomes que foi tendo ao longo da sua curta 
história, foi um rali que em muito pouco tempo alcançou uma mística 

muito especial.

Juntamente com os organizadores e incentivadores da altura, fui dos 
jornalistas que rapidamente me associei à realização desta prova por 

várias razões. Em primeiro lugar, porque se realizava numa região onde 
tinha ligações familiares e de amizade com várias pessoas. Em segundo 
porque nunca tinha havido ralis neste concelho, depois porque os troços 
eram excelentes e o esquema do rali era o ideal para se poder acompa-
nhar na estrada e por último porque era uma forma de colocar Nelas no 

centro dos ralis regionais (em primeiro) e depois nacionais.

Uma nota relevante no novo Rali de Nelas é o seu nome, agora com a de-
signação de Rali Vinho do Dão. Numa altura em que a comunicação está 
muito mediatizada, faz todo o sentido que se aproveite aquele que para 

mim é dos mais fortes ícones da região: o Vinho do Dão. Aliás, é histórica 
a relação dos ralis com regiões demarcadas, pelo que no futuro é bem 

provável que esta prova passe simplesmente a ser designada por “Vinho 
do Dão”.

Quando fiquei a saber que o Rali Vinho do Dão voltaria 10 anos depois, 
para se disputar em Outubro integrando novamente o Regional Centro, 

obviamente que me vieram à memória muitas histórias de um rali que por 
questões políticas (ao nível federativo) foi preterido para 2005... quando 

tinha sido o melhor em 2004!!!

10 anos depois, não falo em justiça, mas digo que o Rali Vinho do Dão 
regressa ao lugar de onde nunca devia ter saído.

Parabéns à Câmara de Nelas por apoiar os ralis.

Paulo Homem, www.ralisonline.net
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RAllY ESColA DE CoNDução
DE NElAS / CoRAção Do Dão

VENCEDoRES

1999-2004

1999

2001
2000

2002
2003
2004

Troféu Regional de Ralis Centro
Vencedor do Rally  José Lopes

Troféu Regional de Ralis Centro
Vencedor do Rally  Augusto Páscoa

Nacional de Ralis Promoção Terra
Vencedor do Rally  Helder Costa

Nacional de Ralis Promoção Terra
Vencedor do Rally  Helder Costa

Troféu Regional Centro
Vencedor do Rally  Paulo Barata

Nacional de Ralis Promoção Terra
Vencedor do Rally  Helder Costa
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