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introduzidas algumas alteracóes (troęos em
sentido contrório ao habitual, por exemplo, o
de Arade) e acrescentados trocos novos,
enquanto outros desapareciam.

Este foi um dos aspectos que no
pareceram interessantes para falarmos com o
D irector do R ali (que, esse, ó o mesmo } Jo6o
Mealha.

"O no .o objectivo foi o de estruturar um
rali iTl que as classificativas com mau piso
e/ou sem intere se competitivo
desaparecessem, substituindo-as por outras
com melhor piso, podendo agora dizer-se
qLje, este ano, o Rali Urbibel-Algarve tem
m e lhores pisos do que qualquer edic5o
anterior. Por outro lado, conseguimos isso de
modo a estabelecer tambóm, Llma melhor
d istribu ic1o geogrófica, estendendo-se o
percurso do rali desde Castro Marim a Vila
do Bispa, desde a Atdeia das AQoteias a S o
Marcos da serra, exactamerlte um dos novos
trocos inclut'dos na edic5o de l98l."

A edic6o de 1981 mantóm o troco de
Monchique, cuja apreciacio n5o tem sido
u n6n ime...

"Bem, este ano o troco tem atć uma
variante que lhe aumenta ligeiramenrc a
qu ilometragem, mas que tem bom piso. De
resto, o trocO foi, em grande parte, alargado,
e o piso melhorado, sendo, certamente,
bastante mais rópido que no ano passado."

KRUPA E o EL,RoPEU
Os pilotos que jó est6o ai no Algarve, jń se

manifestaram sobre os pisos do Rali?
"Jó, e foram da opiniio de que o rali estó

melhor, mais competittvo e menos de partir.
Por exemplo, atć o Krup., foi dessa opiltiio,
e disse que vai trrrcffi no Algarve, chegar
ao 3o. lugar do Europeu de Ralis."

E nt o, ele vem mesmo, e o Malcolm
Wilson, tambóm?

"Esse chegou ontem, dia 28, por comecar
os treinos..."

Esperava mais nomes sonantes?
"Esperóvamos, de f acto, l30 au mais

equ tpas inscritas, e, entre elas, nomes mais
conhecidos da cena europeia, mas a decisdo
prematura do Campeonato a fazer do
Vudafieri fez-nos desde logo ver que isso
seria muito dificil. De qualquer modo, e
porque o Nacional de Ralis tambćm jó estó
decidido, temos a certeza que o pitotos
portugLlese. v1o andar a sćrio, sem tńcttcas,
mas antes para tentar a vitoria, o que vai ser
optimo para o aspecto desportiva da prova."

O a specto desportivo da prova e o
coef iciente do Europeu est6o, de certo modo
ligados. O que pensa disso?

"Pensamos sempre na subida de
coef iciente. Desistir ó proprio dos f racos. Mas
temos a certza de que os responsóveis tóm
recebido argumentos suficientes para
elevarem o coeficiente da prova.

Mas, neste momento, estamos demasiado
desiludidos para vivermos a pensar no
coef iciente, embora tenhamos a esperanca de
ver aumentada a nossa cotac1o no Europeu
de R alis."

Jo6o Mealha, director do Rali
Urbibel-Algarve, preocupado com' a prova
deste ano, mas encarnando o secreto desejo
de todos os que d6o vida ao Racal Clube de
Silves.
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MAxlMos... coME9AM A sER BATlDos
"lncluido, peta 5a. vez, no Campeonato

da Eurapa, o Rali LJrbibel/Algarve possui
haje uma imagem internacional de
competitividade, qualidade organizativa e
simpatia humanas dif iceis de superar.

Reflexo deste prestigio, sdo duas
importantes distincóes internacionais que a
prova - e com ela todo o Algarve - alcancou
recentemente: a estreia mundia! do novo
Audi Quattro, qLte projectotJ, em t9B0, o
norne a a imagens do Algarve, para a
lmprensa de todo o Mundo,.e a inclus1o do
Rali no Trofeu lnrcrnacional Esso-Peugeot,
que se verif ica, esfe ano, pela primeira vez e
faró deslocar ao Algarve elevado nńmero de
visitantes e jornalistas estrangeiros"
p a Iavras do eng. Matoso, presidente da
D ireccfro do R acal Clu be.

Provando esse prestfgio (e o aliciante que
ó o rali das terras algarvias } vierif icou-se,
outra vez, um sensivel aumento do numero
de inscritos, lsto, apesar de ie estarem
decididos os campeonatos nacional e europeu
(lembremo-nos que, no ano passado, foi no
Algarve que ambos se decidiram...). Apesar
de n6o haver essa incógnita, o nńmero de
inscritos 656gndeu a 139 concorrentes.

Desta quase centena e meia, 51 s5o
estrangeiros (e n6o se poderó dizer que nfro
haja nomes conhecidos... }, a rnaior parte
vindos de Franca, para o Trofóu
Esso-Peugeot que, pela ónica vez este ano,
saiu fora das suas fronteiras, distinguindo o
Rali Urbibet/Algarve, Qu , no entender dos
especialistas reune condicóes ideais para tat
disting5o. Ser5o 30 equipas nos seus Peugeot
1O4ZS, o que nio deixaró de ser outro
m otivo de interesse, dentro dos m u itos
motavos de atracg5o da prova algarvia.

Da Madeira, uma representac5o que atinge
proporcóes mu ito assinalóveis: quase uma
dezena de equipas.

Dos p ilotos nacionais... "apenas" a
certeza: "todo " responderarn da melhor
forma de dar apoio a pretensfio de elevar, a
prova algarvia, ao móximo (coeficiente...), no
,l? ,l
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A estrutura do Rali Urbibe|-Algarve n5o
m1.t_d9p. su bstanc ialmente, m as foram
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