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1. Rali de Fafe, um pouco de história! 

Desde os anos 80 do século passado que um grupo de apaixonados pelos ralis organiza 

provas de estrada em Fafe. Quando iniciaram a aventura, longe estariam de imaginar que 

esta zona do país seria tão conhecida pelas provas de rali. Alguns locais tornaram-se 

mesmo míticos e passaram já para a história do desporto automóvel, a nível mundial! 

Primeiro, com a secção de desportos motorizados do FCP e depois com o clube Demoporto, 

este grupo de entusiastas encontrou nas gentes de Fafe bem como nos seus autarcas um 

forte apoio para levar a cabo este projeto, já com mais de três décadas. 

Numa região localizada junto à Serra de Fafe Basto e aos picos da Lameira, Penouta ou 

Lapela, foram desenhados os primeiros troços deste rali, com a ajuda preciosa de Parcídio 

Sumavielle, à época, presidente de Câmara desta cidade. Ao longo dos anos todos os 

autarcas que o sucederam entenderam a força desta prova e dos troços que a integram. 

Só assim tem sido possível continuar a organizar este rali, com todas as dificuldades 

associadas a uma prova realizada em troços de terra. Aliás, prova da paixão pelos ralis 

dos responsáveis locais, é o facto de também o Demoporto organizar uma outra prova 

nesta região, o também reconhecido rali Montelongo, que utiliza troços de asfalto. 

Luílhas, Lameira, Montim, Ruivães ou Lagoa são hoje nomes bem conhecidos nos ralis; 

mesmo alguns restaurantes como o Chamonix ou o Académico passaram a ser locais de 

culto dos aficionados destas provas. 

Pontos turísticos como a Casa do Penedo seriam sempre locais a visitar, mas a verdade é 

que o Rali de Fafe a tornou incontornável, localizada junto ao primeiro salto da Lameirinha, 

ainda antes do Confurco. Sim, o Confurco, aquele local que impressiona sempre que se lá 

passa em dia de rali: um enorme anfiteatro onde os aficionados se concentram para ver 

a célebre passagem terra-asfalto-terra. 

Talvez a melhor prova de reconhecimento pela qualidade destes troços e pelas gentes que 

têm ajudado a mantê-los seja o regresso a esta zona do Rali de Portugal. Se esta zona 

fazia já parte do Rali de Portugal até 2001 – ano da sua saída do WRC e posterior 

passagem para os troços alentejanos e algarvios - desde o seu retorno ao norte que a 

Power Stage acontece na Lameirinha e a etapa final desta prova se desenrola à volta da 

cidade de Fafe. 

16, 17 e 18 de Fevereiro serão dias de festa em Fafe, com a organização da 1ª prova do 

Campeonato de Portugal de Ralis. Como habitualmente, esta prova iniciará o campeonato, 

permitindo aos aficionados o regresso ao convívio com, pilotos, navegadores, equipas 

técnicas, jornalistas e organizadores. Oportunidade também para ver e rever os muitos 

pontos de interesse desta cidade: prova disso, o edifício onde, uma vez mais, será 

organizado o secretariado desta prova. 

Até Fafe e vivam os ralis.  
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2. Organização 

2.1. Secretariado 

DEMOPORTO – Clube de Desportos Motorizados do Porto  

Apartado 52042 - 4201-801 Porto, Tel. 22832027 / Fax 22832027 

Email: geral@demoporto.com – Website: www.demoporto.com 

Durante o rali 

Casa do Arquivo Municipal  

Rua Major Miguel Ferreira - Fafe  

Telemóvel: (351) 917592010 

 

 
Figura 1 - Localização do secretariado 

Coordenadas GPS: 

41º 27’ 03.0’’ N 
08º 10’ 23.1’’ W 

 

mailto:geral@demoporto.com
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Figura 2 - Secretariado 
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3. Programa  

Sexta-feira, 19 Janeiro 2018  
  

09:00 
Abertura das inscrições  Secretariado 

Publicação do Regulamento Particular Website 

   

Sexta-feira, 9 Fevereiro 2018  
  

19:00 

Encerramento das inscrições Secretariado 

Data limite para pedidos extras no Parque de 

Assistências (anexo VII) 
Secretariado 

Data limite de registo para o Shakedown 

(anexo VIII) 
Secretariado 

22:00  

24:00 

Início da entrega do Caderno de Itinerário e 

Mapas em papel (1ªFase) - (Hotel Confor 

Inn) 

Av. Brasil – Fafe 

   
   

Terça-feira, 13 Fevereiro 2018 
  

18:00 Último dia para pedido de acreditações Secretariado 
   

Sábado, 10 Fevereiro 2018 
  

09:00  

18:00 
Reconhecimentos (estrada aberta ao publico) 

PE nº 1 até  4 e  6 até 11 

   

Segunda-feira, 12 Fevereiro 2018 
  

16:00 
Publicação da Lista de Inscritos 

FPAK / Website 

19:00 Demoporto / Website 
   

Quinta-feira, 15 Fevereiro 2018 
  

09:00  

12:00 
Entrega do Caderno de Itinerário e Mapas em 

papel (2ªFase) - (Hotel Confor Inn) 
Av. Brasil – Fafe 

09:00  

18:00 
Reconhecimentos (estrada aberta ao publico) 

PE nº 1 até  4 e 6 até 11 

   

Sexta-feira, 16 Fevereiro 2018 
  

09:00  Abertura do Parque de assistência 
Praça das Comunidades 

(Feira) - Fafe 
  

09:30  

12:00 
Shakedown 

Lagoa - Fafe 

  

17:00  

20:00 
Verificações Documentais  

Secretariado  
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20:00  

24:00 
Verificações Técnicas e Selagem de Turbos e 

Caixas  

Garagem da Mitsubishi - 
Fafe 

   
Sábado, 17 Fevereiro 2018 
  

08:00  

12:00 

Verificações Técnicas / Selagem de Turbos e 

Caixas  

(Será publicado um horário detalhado com a 

hora de Verificação de cada concorrente) 

Garagem da Mitsubishi - 

Fafe 

  

11:30 
1ª Reunião do Colégio de Comissários 

Desportivos  
Secretariado 

  

13:00 
Publicação da Lista de Concorrentes admitidos 

à partida e Ordem de parida 1ª Etapa  
Quadro Oficial 

  

13:00  

13:50 
Entrada das viaturas no Parque de partida 

Parque das comunidades – 
Junto Parque de Assistência 

  

14:30 
Partida do Rali - Partida para a 1ª Etapa – 1ª 

secção  
Parque Partida 

  

22:49 Final da 1ª Etapa  Parque Fechado 
  

01:00  
Publicação da Ordem de Partida para a 2ª 

Etapa  
Quadro Oficial 

   

Domingo, 18 Fevereiro 2018 
  

08:30 Partida para a 2ª Etapa  Parque Fechado 

  

15 minutos após chegada 1º 
Concorrente 

Entrega de Prémios  Pódio 

  

15 minutos após cerimónia 

Pódio 
Verificações Finais  

Garagem Fiat - Pr. Feira 

Velha - Fafe  

  

15:30 Publicação da Classificação Final Provisória  Quadro Oficial 

  

16:00 Publicação da Classificação Final Oficial  Quadro Oficial 
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4. Horário 

1ª Etapa – 1ª Secção e 2ªSecção 

15H00 Partida Praça das Comunidades – Feira 

15H00 Assistência Praça das Comunidades – Feira 

15H42 PEC 1 Lameirinha 1 

16H12 PEC 2 Luilhas 1 

16H50 Fafe Street 1º Reconhecimento 

17H15 Fafe Street 2º Reconhecimento 

18H03 PEC 3 Lameirinha 2 

18H33 PEC 4 Luilhas 2 

19H17 Reagrupamento Praça das Comunidades 

20H45 Assistência Praça das Comunidades – Feira 

21H30 PEC 5A SE Fafe Street 

21H45 PEC 5B SE Fafe Street 

21H53 Assistência Praça das Comunidades – Feira 

22H38 Parque Fechado Parque da Biblioteca 

 

2ª Etapa – 1ª Secção e 2ªSecção 

08H15 Partida Praça das Comunidades – Feira 

08H18 Assistência Praça das Comunidades – Feira 

09H00 PEC 6 Montim 1 

09H33 PEC 7 Ruivães/Confurco 1 

09H57 PEC 8 Gontim 1 

10H32 Reagrupamento Praça das Comunidades – Feira 

10H42 Parque de assistência Praça das Comunidades – Feira 

11H39 PEC 9 Montim 2 

12H12 PEC 10 Ruivães/Confurco 2 

12H36 PEC 11 Gontim 2 

13H11 Assistência Praça das Comunidades - Feira 

13H31 Pódio/Parque Fechado Praça 25 de Abril/Avª 5 de Outubro 
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5. Inscrições 

5.1. Encerramento das inscrições 

Sexta-feira, 9 Fevereiro 2018 às 19:00 Horas.  

5.2. Procedimento de Inscrição 

Todos os concorrentes devem efetuar a sua inscrição imprimindo o Boletim de inscrição 
que se encontra publicado em www.serrasdefafe.com, www.demoporto.com ou www.fpak.pt  

Todos os campos requeridos, com exceção do 2º Condutor / Navegador, têm que ser 

preenchidos antes do fecho das inscrições 

Deverão ser enviadas cópias, até Quinta-feira dia 16 de Fevereiro, dos seguintes 

documentos: 

 Das licenças do concorrente e dos condutores 

 Das cartas de condução dos condutores  

 Autorização da ADN, para todos os pilotos estrangeiros 

 Documentos do veículo de competição (livrete e registo de propriedade) 

 Página da Ficha de Homologação onde consta o grupo e a cilindrada 

 

A inscrição só será formalizada após confirmação do pagamento dentro dos 

prazos limite. 

Os elementos respeitantes ao 2º Condutor / Navegador podem ser comunicados à 

Comissão Organizadora até às 18:00 horas de quarta-feira, 14 de Fevereiro. 

5.3. Número máximo de inscrições e classes 

Número máximo de equipas concorrentes será de 75 (setenta e cinco)  

Se forem recebidos mais de 75 (setenta cinco) pedidos de inscrição, o critério de seleção 

aplicável pelos organizadores será o seguinte:  

1) Condutores da Lista de Prioritários;  

2) Condutores inscritos por uma Marca ou equipa oficial;  

3) Condutores com Notoriedade das respetivas Federações Nacionais;  

4) Condutores inscritos no Campeonato Nacional de Ralis à data do fecho das inscrições;  

5) As restantes equipas inscritas serão selecionadas segundo o seu palmarés e qualidade 

do veículo, a exclusivo critério da Organização;  

 

Em caso algum poderá ser garantida a participação de uma equipa que haja efetuado o 

seu pedido de inscrição antes da data do fecho das inscrições. A Comissão Organizadora, 

48 horas após o encerramento das inscrições, informará as equipas cujas inscrições não 

foram aceites, podendo criar uma lista de reserva de 5 inscritos. 

5.3.1. Viaturas admitidas  

De acordo com o artº 4 do Regulamento Desportivo dos Ralis Regionais FIA – V1 Troféu 

Europeu de Ralis 2018. 

Todos os veículos que estejam em conformidade com o Regulamento Desportivo 2018 do 

CNR e o Regulamento Técnico RGT Ralis 2018. 

http://www.serrasdefafe.com/
http://www.demoporto.com/
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5.3.2. Classes e grupos 

Classes Grupos 

RC2 

S2000-Rally: 2.0 Atmosférico 

Grupo R5 (VR5) 

Group R4 Kit 

RGT Viaturas de GT 

RC3 

Grupo A acima de 1600cc e até 2000cc 

Super 1600 

R2 (atmo acima de 1600cc e até 2000cc – VR2C e turbo acima de 1067cc 

e até 1333cc - VR2C) 

R3 (atmo acima de 1600cc e até 2000cc – VR3C e turbo acima de 1067cc 

e até 1333cc - VR3C) 

R3 (turbo até 1600cc / nominal - VR3T) 

 

RC4 
R3 (diesel até 2000cc / nominal - VR3D) 

Grupo A até 1600cc 

R2 (atmo acima de 1390cc e até 1600cc - VR2B e turbo acima de 927cc 

e até 1067cc - VR2B) 

Kit-Car até 1600cc 

 

RC5 

Grupo N acima de 1600cc e até 2000cc 

Grupo N até 1600cc 

5.4. Títulos para o qual o rali conta 

 Troféu Europeu de Ralis 

 Troféu Ibérico de Ralis 

 Campeonato de Portugal de Ralis 

 Campeonato Norte de Ralis 

 Taça FPAK de Ralis 

5.5. Taxas de inscrição 

 Concorrente 
TER / CPR 

RC2 

Concorrente 

CPR  RC2N 

RGT 

Concorrente 
CPR 2L 2N 
RC3 / RC4 

Concorrente 

TFR 

Valor base  970,73 € 889,43 € 482,93 € 442,27 € 

IVA  223,27 € 204,57 € 111,07 € 101,73 € 

Seguro (2 dias)  106,00 € 106,00 € 106,00 € 106,00 € 

Total 1 300,00 € 1 200,00 € 700,00 € 650,00 € 

       

Valor da Taxa de inscrição sem a 

Publicidade facultativa proposta pela 
organização 

Valor base acrescido de 100% 
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5.5.1. Outras Taxas 

- Placas “Auxiliar” …………………………………………………………………………………...50,00 € / cada  

- Placas “Motorhome” ………………………………………………………………………….…100,00 € / cada 

 

Nota: Será solicitado um cheque caução no valor de 250,00 € para o sistema Tracking / GPS (Anexo V). 

5.5.2. Pacotes de inscrição  

Descrição 
Concorrentes 

Equipas Individual 

Caderno de itinerários 1 1 

Caderno de itinerário para as assistências (Service Book) - 

disponível on-line www.demoporto.com 

  

Conjuntos de mapas Online Online 

Identificativos para os condutores 2 2 

Identificativos para elementos da assistência 2 2 

Identificativos para Convidados equipa / Guest 2 1 

Regulamento Particular - disponível on-line em 

www.demoporto.com ou www.serrasdefafe.com 

  

Placa de assistência 1 1 

Placa Auxiliar 1 1 

Números de competição All All 

Autocolantes da publicidade facultativa da Organização All All 

Espaço disponível no Parque de Assistências (*) 36 m2 36 m2 

Shakedown 100,00€ 100,00€ 

Resultados finais – disponíveis online 

www.serrasdefafe.com ou www.demoporto.com 

 

(*) – Por cada m2 de área adicional 15,00 € 

5.5.3. Forma de pagamento: 

– Numerário 

– Transferência bancária: 
 Banco: Banco Santander Totta 
 Balcão: Areosa – Porto 
 Titular da conta: DEMOPORTO – Clube de Desportos Motorizados do Porto 
 IBAN: PT50 0018 0003 1878 5307 0207 3 
 NIB: 0018 0003 1878 5337 0207 3 

 

Nota: Todas as despesas com a transferência bancária são da responsabilidade do 

concorrente. Se o pagamento for efetuado mediante transferência bancária, é necessário 

informar e enviar o comprovativo para o secretariado do Rali, para assegurar que o 

pagamento foi efetuado antes do encerramento das inscrições.   

http://www.demoporto.com/
http://www.demoporto.com/
http://www.serrasdefafe.com/
http://www.demoporto.com/
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6. Parque de assistência 

O parque da assistência fica situado na Praça das Comunidades, com a Avª do Brasil a oeste e a Rua do 
Luxemburgo a Este. 

 

Figura 3 - Localização do parque de assistência 

Coordenadas GPS: 

41º 26’ 59.0’’ N 
08º 10’ 27.4’’ W 
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Figura 4 - Layout do parque de assistência 
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7. Acreditação de imprensa 

Todos os pedidos de acreditação de imprensa devem ser efetuados através do 
preenchimento de formulário no site do Demoporto – www.demoporto.com, ou no site oficial 

da prova – www.serrasdefafe.com até às 18H00 do dia 13 de Fevereiro de 2018. 

 

7.1. Condições de pedidos de acreditação 

As acreditações serão entregues de acordo com os seguintes critérios, pela ordem 

apresentada: 

 Jornalistas portadores de acreditação FPAK 

 Jornalistas portadores de carteira profissional válida, e seguro de acidentes de 

trabalho 

 Portadores de credencial emitida por um órgão de comunicação social reconhecido 

pela ERC, com indicação de estar coberto por seguro de acidentes de trabalho. 

 Outros casos serão analisados pontualmente 

 

O Profissional de Comunicação ao utilizar a Credencial que lhe for atribuída assume a 

responsabilidade por todos os seus atos enquanto portador da mesma, comprometendo-

-se a respeitar todas as instruções dadas pelos Oficiais de Prova e Elementos de 

Segurança, bem como a respeitar os locais de estacionamento de viaturas.  

O Profissional de Comunicação tem conhecimento que, a utilização indevida da Credencial 

leva à apreensão da mesma pelos Organizadores do Evento.  

O Profissional de Comunicação tem conhecimento que, em caso de acidente, o portador 

da Credencial assume na íntegra a responsabilidade causada ou sofrida, renunciando pelo 

facto da sua utilização a qualquer imputação de responsabilidade ao Organizador e 

Comissão Organizadora do Evento. 

  

http://www.demoporto.com/
http://www.serrasdefafe.com/
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8. O que visitar 
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9. Alojamento 

A cidade de Fafe tem disponíveis, entre outros, os seguintes estabelecimentos de 

hotelaria: 
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