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TRACK-DAY EM PALMELA

A Drivers Legion, levou a cabo

O eve nto fo i dividid o na s já habit uais
classes de Gri p para os mais expe rie nt es,
mais um Track-Day, desta vez no Kar- Drift para os amant es de sta mod alidade
cuj o objectivo é "anda r de lado", Trac k
tódromo Internacional de Palmela . Experience para os iniciados na ve loc idade e Ladies Legion para as se nh oras
que gostam de emoções fo rt es .
Luís Lamego
Foram muitos os participantes, que
Apesar das previsões meteorológ icas
responderam á chamada no di a 23 de )a · apo ntarem para um dia de chu va , S. Peneiro, para mais um di a cheio de adren a- dro decidiu aj ud ar á festa e brindou com
um excelen te dia de so l co m ternperatu lin a e boa disposição.

ras bem ag radavéis, o que proporcionou
um bom espec tác ul o em pista e urn a boa
adesão de visit ant es.
Ternos notado urn a boa evo lu ção
nos pilotos , e destaca mos a classe femi nin a, que tem feito um a evo lu ção mais
prog ressiva e que nes ta pista most raram
não ter medo das curva s, e temos notado
também cada vez mai s um maior inves tim ent o nos ve íc ul os.
Nesta prova , vimos aind a um a es treia

5° BRAGA TUNING SH OW INVERNO

PRÓXIMOS EVENTOS

MARÇO

Reaü:z.ou-se no fun-de-semana de 19 e
20 de Dezembro, o tão tradicional e aguardado último evento tuning 90 ano, o Braga
Tuning Motor Show Inverno.
Este ano, na sua s• ed ição, o eve nto
regressou ao Estádi o AXA de Braga, após
vários apelos dos adeptos da modalidade
á organização. Já a Final do Ca mpeo nato
de Acele ração Raceland , esse fo i no Ci rcuito Vasco Sa meiro, co mo é hábito, de vido ás óptimas estruturas e condições de
segurança que tem para part ic ipantes e
público.
Quant o á conce ntração em si, con tou
com os habituai s shows da Dri ft Unit . da
ByPower Drift Team onde o jovem piloto André Silva tem surpre ênd ido tud o e
todos com a sua rápid a aprendizagem, e
ai nd a os Tuga Tea m no Freestyk Mo to.
Houve aind a o Desfil e de Linge ri e e Strip
no sábad o á noite, e aind a o show de neons e o co ncorrido escape mais ruid o,o.
Apesar do imenso fri o que se fez se n1ir em Braga, os parti cipantes e visi tantes
aderiram em fo rça . Os numeras são inferiores a edições passadas, talvez devid o
á data muito próxima do Natal , algo que
a organização é alheia pois a data foi a
di sponibilizada pelo Estádio, mas ainda
assim os nurneros for am bem aceitáveis.
Ce rca de 500 viaturas participantes e perto de l .500 visitantes passa ram nes te fim de-se mana pelo Estádio AXA.
O ambiente vivido fo i muito bom. muito dive rtido, e este evento será certamente
pa ra continuar. pois é cad a vez mais urna
refen' ncia e um evento obrigatório para os
Tuners terminarem a sua época. A ByPo-

muit o promissora de urn Toyota Soarer,
muit o pouco vi sto na Europa e que deu
um espectácul o úni co em cada curva .
Depois de decor rid as todas as provas,
o eve nt o termin ou já tarde co m um jantar
co nvívio entre todos os participantes e a
entrega de prémios, que decorreu num
ambient e de amizade e descont raído.
O melh o r temp o do dia foi o de Re nato Costa co m 1.03.9 55 , e na s mulheres
fo i de 1.07.700 de Cármen Parada .

5, 6 e 7 - Viana Motor Show - Pavilhão AIM V. Castelo (ByPower)
6 e 7 - 2° Montijo Tuning Show Praça de Touros (Capito Tuning)
7 - Campeonato Acderação - Aeródromo Águeda (D rag Racing)
14 - 5° Saltar Tnning Show Kar tódromo de Bailar (Sé rgio &
Olegtlrio)

ABRIL
IOe 1 I - 2• Concentração RDA
- Expo Marinha Grande (Ruidosos
do Asfalto)
11 - Track-Day e Camp. Aceleração
- Autódromo Estoril (Drag Racing)

MAIO
1 e 2 - 7° Tuning Party - Mosteiro
da Batalha (Tuning Party)
2 - Track-Day e Camp. Aceleração Autódromo Estoril (Drag Racing)
9 - 3° Espinho Tuning Show - Nave
Desportiva de Espinho (S&G Med.)

wer, organi zadora do evento, esta uma vez
mais de parabéns, não só pela orga ni zação
do evento como também pela capacidade
positiva de lidar com situações complica-

das provocadas pelos excessos de alguns
inconscient es part icipantes, como tivemos
oport unid ade de assisti r.
Luís Lamego

ANIVERSÁRIO AVEIRO ELITE CLUB
foi Fevereiro de 2009. na ed1çjo 51. not1,1a111os a ci-iação de um novo clube .11 c'Jrt'n ·
<e dedicado á mudalida,k de Tu11111g. Forn1.1 ·
do pnr 24 amigo, . J x de Fewreir,1 nJ,cw o
:\1e1rn Elit e Uub. com o propos1to de preen
d1er um,1 IJc und e,1<k11tc' na L1d<1de, orgamz,,r e1·e111li- ,· >t'í um clube b<1 st.111te ,1Ct11·0
na .m·.i e prumowr J ci dade' nata l no, vanos
e1·ent," onde marcanam presença.
~o longu do ano, o clube marcou presen .;a nos pnn,1pa1< ewntos Tun111g do pais. Estt·1·e tambem pre,en te em dois eventos no pais
vizmho, em C1udad Rodrigo e em Vigo, e fo i
ainda o ap0tante ofic ial e exclusi vo do Lousada
TunmgShow.
L;galiz:ado como As~oc iaçào Sem Fins
Lucrat ivos. em Setembro orgamzou o seu propno evento 1° Elite Tuning Meeting, que teve
lugar no Kartódromo de Oiâ com um cartaz
bastante recheado. O evento mereceu as me U1ores criticas, quer dos portais especializados,
como da imprensa escrita, e foi iJ1c lusive con siderado como um dos sete melhores eventos
do ano pelo conceituado portal MaisTuning.
com.

AGENDA
ABRIL
10 e l l - 2• Concentração RDA
(Expo Marinha Grande) Ruidosos

do Asfalto
11 - Track-Day e Camp. Acel eração (Au tódro mo Estoril) Drag
Raci ng
24 e 25 - Camp. Por tuguês Drift
(Eurocircuito Lou sada) CPD
MAIO
\ ~ 2 - 7° Tun ing Part y (Mo steiro
da Batalha) Tuning Party
2 - Track -Day e Ca mp. Ace lera ção
(A utodromo Es toril) Drag Racing
9 - 3° Espinho Tuning Show
(Recin to Feira s de Espinho) S&G
\1 ed
15 t' 16 - Ca mp. Portugués Drift
(Kartódromo Balta r) CPD
JUNHO
6 · 4° Vizela Tu ni ng Show (Quin ta
da Torre) AM Tu ni ng
6 · Track -Da y e Camp. Aceleração
(Autódromo Estoril) Drag Raci ng
12 e 13 - Ourém Motor Show
(Parque Expo Ourém) ByPower
20 · 2° Elite Tuni ng Meeting (Ka rtódromo de Oiã) Aveiro Elite Cl ub

Textos e fotos: Luís Lamego
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Este ano o Aveiro Elite Clu b decid iu ab ri r
as port as dos seus festejos do 1º aniversário a
toda a comunid ade Tuning, com um eve nto
simples e com um cartaz modesto. Os Tuner ·s
responderam ao convit e, e marcaram presença no jant ar convívio sendo ao todo 106
pessoas, vindas de todo o pais. Nessa noite a
concentração registou a entrada de 72 viatu ras

~ -~l
(Braga, Porto, Seia, Viseu, Leiria, Torres Vedras e Ba rreiro) .
Mas a festa não terminou por aqu i... Ás
02h a anim ação continuou na Discoteca Quest,
loca li zada bem próximo do Kartód romo. No
local estavam expostas algumas viaturas no
exterior e uma viatura estava exposta na pista
de dança, bem junto á cabine do D).

O Tun ing regressa ao Kartódro mo de
Oiã já no próximo dia 20 de )unho, com o 2°
Elite Tunin g Meeting, organizado uma vez
mais pelo Avmo Elit e Club.

TUNING NA MARGEM SUL RECOMENDA-SE
Quem gosta e acompanh a o Tuning,
certamente já ouviu falar da Castro Car

Team . Durante R anos , a Cas tro Car Team
realizou algu ns dos mai s impo1lante,
eve nt os Tu ning do pais , e foi o grande
imp ul sion ador do Tuning no Su l de Portugal. Em 2008, Castro revelou que devi do ao cansaço da sua equip a, deixaria de
organ izar eve ntos, pond o assi m o po nt o
final num dos eve nt os mai s carismáti cos
do pais, no ini cio da temporada, a Con ce ntr ação Tun ing do Mo nt ijo.
Foi então, que um gr upo da Margem Sul. a (apito Tuning, pego u no even to e
reali zou em 2009 o Mont ij o Tunmg Show,
eve nto que na altura ficou marcado por
vá rios erros comet id os pe la orga nização,
devido á sua total inex periência. No en tanto. a segunda edição foi fe ita com um
cartaz forte . Assim , junto á Praça de Tou ros da cidade, o 2° Montijo Tuning Show
cativou os adeptos da moda lidad e. e os
visita nt es locais, que aderiram em for ça
ao even to.
Embora a lotação não tenha ficado es gotada, ficou perto disso, e a organização
mostrou -se até espantada com tamanha
adesão. Car- Wash Girls, Stiptease e Show
Drift com a equipa ADT, foram as anima ções ao longo dos dois dias. Embora não
tenha marc ado presença nen hu ma novida de no que toca a projec tos tuni ng, a maioria presente eram proj ec tos de muito bom
nível, que demon strou que o tuning no Sul
está bem vivo e recomenda-se.
Prese nça assídu a dos even tos do Cen tro e Sul , a com unidade Brasi lei ra adepta
da modalidade reside nte no nosso pais, não
fa ltou e mostro u os seus brutais e super potentes sistemas de som, ligando os seus carros em paralelo, uma tradição nos eventos

tuni ng do Brasil .
A organização está de parabéns pelo
evento que organizou, e pela grande evolu-

ção que fez desde o ano passado, ultrapassando todos os erros cometidos na edição
anterior.

[
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C.ÀSA CHEIA COMO MANDA A TRADIÇÃO

5° BALTAR TUNING SHOW

Odia nasceu solarengo, e com temperaturas bem agradáveis. Desde a primeira
edição deste evento, que nunca choveu
nesse dia, e pelo quinto ano consecutivo o
sol brilhou em Ba/tar e oevento foi uma vez
mais um sucesso.
Lu,s L a mego

É considerado por muitos, como o pri-

meiro grande evento tuning do ano, e por isso
mesmo os Tuner 's aderem em força, fazem

apresentações de novas preparações e as empresas aproveitam para apresentar as suas novidades do ano.
Quando no passado dia 14 de Março
nos deslocamos a Baltar já esperávamos uma
enchente e um recinto bem composto, mas
quando chegamos á rotunda de Baltar (a cerca
de 2kms do kartódromo) o transito estava parado... ficamos assustados .. . Depois de uma
hora na fila, lá entramos no recinto, e comprovamos que afinal nada de errado se tinha

sitantes ultrapassaram os 5 mil.
Ao longo do dia, realizaram-se as habi tuais provas sonoras de SPL e as avaliações
tuning, para premiarem os melhores projectos presentes. Vimos algumas novidades bem
interessantes, alguns imigrantes, e muitos ..
muitos espanhóis! Em paralelo decorriam as
demonstrações de drift que estavam a cargo
da ByPower Drift Team e as provas de aceleração. No drift, o jovem André Silva que tanto
nos tem surpreendido, teve um azar devido ao

p assado, e que Iod a aquela fila era provocada
devido ao evento. Es távaJTios á esp e r a de uma

inte rcoole r do seu N issan Sílvia S14. o que o
i1npossib ilito u de continuar con-1 o esp ect ác u -

enchente, mas aquilo que vimos surpreendeunos. Estiveram mais de 1000 carros inscritos,
o que praticamente esgotou o recinto, e os vi-

Jo. E se o André se mostrou desanimado, já o
seu pai, o conhecido Carlos da ByPower, não
parava de elogiar o filho. O show continuou

apenas com um carro da equipa, com o piloto
lsac Pedroso a levar o seu Nissan Skyline ao
limite.
Nas provas de aceleração, realizadas na
recta da pista de rallycross, as classes a Gasolina
não mostraram interesse. mas as classes Diesel estão cada vez mais animadas e os Irmãos
Amorim Castro de Oliveira de Azeméis continuam a dar cartas com os seus velhinhos Opel
Corsa A, faze ndo fre nte á "pragà' de lbizas. Mas
o qu e verd ad e\ra.rn en\e pu.xa o -pub\\co , e a c.\';lSse 4x4., o n de os M\\ sub\5\ú. Evo · s e o s Suban.l.

lmprez.a · s ô.ão um lindo espec\àculo.
O evento terminou já perto das oito da
noite com a entrega de prémios, que se seguiu

ao desfile de Lingerie, Car-Wash e Strip.

SEVER DO VOUGA E OIÃ RECEBEM EVENTOS 201 O

CAMPEONATOS DE DRIFT

Foram dados a conhecer os eventos de
maior prestígio de Drift em Portugal 201 O.
Odistrito de Aveiro, por natureza uma
região de aficcionados, vai contar com duas
grandes maFlifestações em Sever do Vouga
eOiã.
Luís Lamego
.
0 Drift é uma modalidade relativamente
recente, e chegou a Portugal a apenas dois ou
três anos. Em alguns países, como a Ingla-

terra, a França, o Japão e América, o Drift é
levado muito a sério, com campeonatos bem
organizados. Apesar de nenhu m dos países
considerar o Drift um desporto federado pela
FIA e pelas ent idades locais, a verdade é que
vai cativando cada vez mais publico, pi lotos e
até patrocinadores de marcas bem conhecidas
mundialmente.
Em Portugal, o Driti também não é reconhec ido pela FPAK como um desporto, e como
tal não tem um campeonato oficial, apesar dos
muitos pilotos já existentes, da muita procura
pelo publico, e da prova europeia realizada em
2009 na pista de Lousada ter sido considerada
uma das melhores do mundo. Então, duas associações puseram as mãos ao trabalho e cria-

ram os seus próprios ca mpeonatos.
A CPD apresentou o C u11peonato Portugues de Drift nos passados dias 20 e 21 de
Março, no Euroc ircuito de l.ousacla, omk
realizou um workshop e esclareceu algumas
dúvidas aos pilotos, contando com a presença
do piloto francês David, do Campeüo Europeu
Steven e de dois observadores do British Drih
Championchip.
ASSIM, AS DATAS DOS EVENTOS AREALIZAR SÃO.
24 e 25 Abril - Eurocircuito de Lousada;
15 e 16 Maio - Kartódromo de Baltar
24 e 25 Julho - Circuito Internacional de
Montalegre
14 e 15 Agosto - Circuito Alto do Roçario

'l

(Sewr do \ 'oug,1 )
A Dntt Un it. por seu lado, apresentou u
Campt"onato Drilt Unit Season 20 10 no Kartódromo ,k O,a no passado dia 19 de Ma rço.
Neste evento esteve presente James do European Drilt Championchip, personalidade
que prestou igualmente esclarecimentos e
workshop ·s aos pilotos.
AS DATAS DRIFT UNIT PARA ESTE ANO SÃO:
30 Maio - Circuito Internacional de Mon talegre
24 e 25 Julho - Kartódromo Internacional
de Braga
12 de Setembro - Autódromo do Estoril
18 de Dezembro - Kartódromo de Oiã

Maio de 20~~
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CAMPEONATO PORTUGUtS DE DRIFT - LOUSADA
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~ teve \ llo com o St'U B.\1W E36. Isac Pedroso
Arra nrnuo Campeonato Portugués
de Drift, com a primeira prova a ser rea-
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ciles técnicas das viatu ras, briefing aos
pilotos, e os treinos livres.
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alinhou com Hugo Fernandes. um verdadeiro
"duelo de tuã5·: tntre o piloto do Toyota AL%
e o piloto do Toyota Soarer. que obngou o JUn a

repetir a batalha quatro vezes. ta l foi o eqmhhrio

entre os dois pilotos. Isac Pedroso acabou por
passar. uma vez que. Hugo Fernandes cometeu
um erro no gancho que lhe custou a vitória.
A final foi disputada entre Hugo Cunha
(BMW E36) e Isac Pedroso (Toyota AE86).
Foi uma batalha final muito bem disputada,
com Hugo Cunha a dar muito trabalho ao adversário, mas Isac Pedroso acabaria por ser o
vencedor desta primeira etapa do Campeonato
Português de Drift.

Tex tos e Fotos: Luís Lamego

.:. , Qualificações que consistiam numa
uha r ara aquecunento e três voltas lançadas,
,, na aproveitada a melhor volta para a pontuação do Top 8. Aliderança do favorito á vitória
levou o público ao rubro e nem a onda realizada pelas cerca de 1500 pessoas presentes
faltou. Mas, Lopes acabaria por vencer Jsac
Pedroso.
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CONCENTRAÇÃO DOS RUIDOSOS
DO ASFALTO - MARINHA GRANDE
no interior de um Opel Astra. Afinal de

Decorreu no Parque de Exposições da
Ma rinha Grande a segunda Concentra-

co ntas houve e ,npa te e ntre o s clubes Avei -

ção Tuning <los Rui<losos do Asfalto. Este
evento foi dividido em duas áreas, Interior
(divid ida em dois pavilhões) e Exterior.
Embora o sol e o calor tivesse aparecido,
ambos os pavilhões tiveram grande procura, tendo mesmo chegado a ficar completamente lotados. No domingo, registou- se
a entrada de mais de 400 carros e muitos
visitantes.
Durante a tarde realizou-se a prova de
SPL bastante participativa, e uma brincadeira surpresa, que consistia os clubes meterem o maior número de pessoas possível

ro Elite Club e Guppik Team (23 pessoas).
Por moeda ao ar, a vitória coube ao Guppik
Team.
Inédita foi a prova de escape mais ruidoso. Pela primeira vez, vimos esta prova
a ser realizada com medição de Db ·s. Os
carros eram alinhados em frente a tenda do
SPL, a dois metros de distância da mesma,
e aceleravam durante 30 segundos. Ao contrário do que é mais usual, aqui o público
não teve influências no resultado, tendo
sido os vencedores aqueles que registaram
maiores valores de Db 's.

AGENDA

6° BATALHA TUNINGPARTY
No primeiro fim-de-semana de
Maio, decorreu a sexta edição da Batalha TuningParty MotorShow. Embora
o grande esforço da organização em
proporcíonar um cartaz repleto de actividades, o público não colaborou, talvez
devido ás animações serem demasiado
idênticas ano após ano, e talvez isso vá
cansando o público.
Ainda assi m, gostamos de vêr a
demonstração de Parkour, inédita em
eventos tuning, e gostamos também do
show motorizado, proporcionado pelo
freestyler Paulo Matias e o driftcr Firmino Peixoto, embora achemos que as
condições não fossem as melhores. O
Pit -Stop Cup será algo a pensar n.o fu turo, e a Hora do Presunto dcvena ter
muito menos .. . gordu ra no mastro, pois
naquelas condições torna-se completamente impossível subir ao topo, e essa
mesma dificuldade acaba com que se

6 Junho - 4° Vizela Tuning Show (Quinta da Torre)
6 Jwmo • Track-Day e Camp. Acderaç.io (Autódromo Estoril)
13 Junho - Aceleração Raceland (Ore. Va~co Sameiro)
12 e 13 Junho - Ourém Motor Show (P. Expo Ourém)
20 Junho - 2° Elite Tuning Meeting (Kartódromo de Oià)
4 Julho - Camp. Aceleração (Aeródromo Águeda)
4 Julho - Aceleração Raceland (Circ. Vasco Sameiro)
10 e 11 Julho - 8° Lousada Tuning Show (Lousada)
I7 e 18 Julho - 5° Cm·eira Tuning Show (Cerveira)
17 e 18 Julho • Santarém TuningParty (Cinem,1)
24 e 25 Julho - C. P. Drift (Circuito Montalegre)
24 e 25 Julho - C. Driti Unit (Kartódromr> BlJga)

perca o interesse, quer a tentar, quer a
assist ir.
A adesão ao evento foi muito boa de
visitantes, e embora houvesse ainda lugares vazios no recindo, podemos dizer

que os 1\111er s também uderiram cm
bom número. Uma vez mais damos os
parabéns ao animador Joel da ln-Prod,
que "salvou" muitas veus o evento, quebrando o silêncio e a monotonia.

1 Agosto - Camp. Aceleração (Aeródromo Agueda)
7 e 8 Agosto - 7° Braga Tuning Show (Kartódromo Braga)
l 3 a 15 Agosto - 7• Cone. Internacional Fafe ( P. Cidade)
14 e 15 Agosto - Pombal TuningParty (ExpoCentro)
14 e 15 Agosto - C. P. Drift (Circuito Sever do Vouga)
21 e 22 Agosto - Algarve TuningParty (Aut. lnt. Algarve)
22 Agosto - 5° Tuning Grijó (Terreno da Vila)

MENOR AFLUlNCIA DE PARTICIPANTES

4º VIZELA TUNING SHOW
No passado dia 6 de Junho realizou-

e visita ntes, e em 2009 chegou mesmo a
contar com mais de 500 viat uras inscritas
e mais de 3.000 visitantes, mes mo apesa r
do frio e alguma chuva que se fez sentir.
Este ano a chuva não apa receu, e o
dia esteve bem solarengo, mas apesar dis so notamos uma red ução nos números,
principa lmente nos participantes . Para
isso, contribuiu o fa cto de no mesmo dia
have r mais doi s eventos, um no distrito
de Aveiro (A lbergari a-a-Velha) e outro
no dist rito de Castel o Branco ( Portas de
Ródão).
Ao longo do dia houve música per manente com vários DJ ·s, foi feita a apresentação do veículo de drift da AMtuning
e fo i também apresentada mais uma obra
assinada por Emile Design, desta vez uma
Station Wagon.

se, pelas mãos da AMtuning, o 4° Vizela
Tuning Show. Uma vez mais, a paradisíaca e lindíssima Quinta da Torre, foi o
cenário deste evento que começa já a
criar alguma tradição junto dos adeptos.
Textos: luis Lamego
. Desde.ª _primeira edição, que o mag nifico cenano cativou os participantes e
visitantes, e o evento obteve sempre os
melhores elogios da imprensa especia li zada. Vizel a teve, ao longo dos a nos, vis to um crescente número de participantes
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CAMPEONATO NACIONAL STUNT RIDING

HÉLIO PEREIRA FUROU EATRASOU-SE
A segunda jornada do Campeonato de
Stunt Riding teve lugar no amplo parque de
estacionamento do Casino de Monte Gordo.
próximo de Vila Real de Sa nto António. En1

que ser reparada no máximo em seis minu tos, sobrando mais dois minutos para aquecimento da moto. Como Hélio Perei ra supero u esses o jto minutos, p a ra eJe. a prim e i ra

acção estiveram os mesmos cinco pilotos manga terminou ali, ou seJa, quando tinha
que abriram a temporada em Coimbra.
apenas cumprido duas manobras obrigaO sanjoanense Hélio Pereira chegou à tórias. Tal facto colocou este piloto numa
prova algarvia como líder do campeonato, posição já sem possibilidades de recuperar
mas o azar acompanhou-o nesta prova al- satisfatoriamente no segundo tempo.
Por seu turno, André Araújo entrou
garvia. Um simples furo na roda traseira,
durante a primeira manga, de exercícios bem nesta ronda . Logo nos exercícios obriobrigatórios, acabou por atirá-lo para o gatórios amealhou ampla vantagem sobre
penúltimo lugar. Segundo o regulamento, a concorrência, pois averbou 72 pontos,
apenas se pode trocar de moto na segunda contra 53 de Bruno Mendonça, 52 de Lucas
manga. Durante a primeira manga, no caso Márcio, 41 de Flávio Silva e apenas 31 para
de qualquer anomalia mecânica , esta tem Hélio Pereira.

Uma interessante surpresa aco nteceu
na manga de exe rcícios livres , pois o brasileiro Lucas Márcio conseguiu, pel a primeira
vez. b~1 1er toda a ..:: o n c o n t! n cia. r~colh c nd o

149 pontos, enquanto Araújo e Pereira desenvolveram exibições de nível muito equivalente, premiadas com 143 e 141 pontos,
respectivamente.
Feito o somatório das duas pontuações,
André Araújo foi o ve ncedor em Monte
Gordo, com Lucas Márcio a conquistar um
expressivo segundo lugar. Outro brasileiro,
Bruno Mendonça , completou o pódio, ao
passo que Hélio Pereira teve de se conten tar com o quarto posto, diante de Fl ávio
Silva .

CONCENTRAÇÃO DE ALBERGARIA-A-VELHA

AG ENDA
4 de Julho • Camp. Aceleração (Aeródromo de Águeda)
4 de Julho - Aceleração Raceland (Circuito Va~co
Sameiro)
10 e 11 de Julho - 8° Lousada Tuning Show
17 e 18 de Julho - 5° Cerveira Tuning Show
17 e 18 de Julho - Santarém TnningParty
?4 e 25 de Julho - Camp. Portugal Drifr (Montak gre)
4 e 25 de Julho _ Campeonato Drift Unit (Kartódro-

CARTAZ POBRE ...

í

mo de Braga)
de Agosto . Campeonato de Acderaçào (Aeródro1
mo de Águeda)
e de Agosto . 70 Braga Tuning Show (KJ B) .
7 8
)3a J5 d e AgoSto - 7• Concentração lnternac10nal
F- fe (Parque Cidade)
A t _ Pombal TuningParty (ExpoCentro)
\4e 15de gos O
ai D 'ft
14 e 15 de Agosto - Campeonato Portug
n

ª

.

(Sever do Vouga) Algarve TuningParty (Autódro21 e 22 de Agosto mo Porúmão) 5º Concentração Tuning Grijó (Centro
22 de Agosto ·
da Vila)

Albergaria-a-Velha recebeu uma Concentração de Tu ning no Mercado Municipal, local que em anos anteriores já
tinha sido palco das concentrações realizadas pelo extinto
clube local, o Free Tuning Team. E foi prec isamente um dos
ex-membros desse clube, com a ajuda de algums amigos,
que organizou este evento.
Com um cartaz demasiado pobre em animações, em
prémios, e com a data a coincidir com outro evento de gran de peso e alguma tradição, Vizela, era de esperar que a ade-

são a este evento fosse algo fraca ... e foi mesmo.
Apenas cerca de 70 carros marcaram presença, e o pú blico foi quase nulo. Esperamos que este evento si rva de
exemplo também para outras organizações, que insistem
em marcar nas mesmas datas de outros eventos mais antigos e/ou que já estavam marcados antes. Devem lembrarse que não vão ser só ou outros que vão ficar a perder... E
Albergaria-a-Velha foi exemplo disso ...
Fica o nosso conselho, para o bem de todos ...

ran,,n~
(
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KARTÔDROMO DE

TUNING

OIA--

2° ELITE TUNING MEETING

OAveiro Elite Club realizou o segundo
Elite Tuning Meeting no Kartódromo de Oiã,
em Oliveira do Bairro.
Este evento continua a ser inovador
e diferente, e este ano as novidades foram
muitas. Pel.a-,?timeira vei. em P ~ . realizou -se uma Happy-Hour num evento tu ning. Esta Happr-Hour. ofereceu a inscnçáo
das viaturas que chegaram ao eve nto até às
I0h . A adesão foi brutal. e houve até quem

fosse para o even to no di a an terior para não
perder o moment o. O primeiro participante
a chega r, estacionou a sua viatura em frent e
ao kartódromo às l 2:30h de sábado. À hora
de abertura do evento, já se encontravam no
interior do rec into ce rca de 50 viaturas, um a
vez que, a organização permitiu que pernoi tassem no recinto. No total entraram 97 viatW'as.

O eve nto começou co m mais um a etapa
do Campeona to Nac ional de SPL Po\\'er, da
responsab ilid ade da ByP01,•er, e co m o show
de free sryle de Hélio Pereira, que se apresen-

1ou também com a sua no,·a mo1 04.
A tarde começou com uma actuaçào do
Grupo Musical MG4 , seguindo-se as provas
de "Escape mais Ruidoso" e "Escape mais Fumarento·: ambas com bastante adesão e bastante renhidas. Depois das demonstrações de
RC Modelismo, foi a vez de Carlos Rocha mostrar do que é capaz de fazer ao volante do seu
BMW, prqpo(Cionado W1) espectacular Rally

pa rticipant es. Durante o evento foi também
realizada a campa nha "Traz I Kg", em que
a organização sol.irnou a quem visitasse o
evento t rotLxesse 1 kg de ração para cão ou
gato, entregue à Associação Protectora dos
Animais Abandonados de Aveiro - Perdidos
e Achados (320 kg apurados).
Este evento contou com perto de 1000
visitantes e registou a entrada de 202 viaturas

Sho,,·, qu e m ais pJ rc:-..:e u u m Drift Sh ow .. .

par\ \c\pan\e5, Sc:: rn du,~\du un" ~u ç..:.,.~o

/\ 111e, da ent re~a de prémios, houve 3111da o tradi cional Strip e o so rt eio de du as 1101tes em hotel á escolha, pelo público e pelos

o Aw,ro Elite Club. 4ue com muito est<,r<;o
lem o r l1 4n\z..1do est~ t.' \ ' t.' n ll.J e " t' lt'n \ n10 ~\ r._\
do ino: ador.

OURÉM TU -NING SHOW

~.3. > .l

AGENDA
AGOSTO
1- Camp. Aceleraç.io (Aeródromo de
Águeda)
7 e 8 - 7• Broga Tuning Show (Kartódromo de Braga)
13 a 15 - 7• Cone. lnternac1onal d<'
raft· (PJrque da Cidadt")
1-1 e 15 - Pomb.al Tumng Partv
( Expo C~nt m)
14 e 15 - C. P Dnft (Circuno :,ever
do \ 'ouga)
2 l .: 22 - Alg,1r~e Tuning Party (.\u ·
tódromo PortimJo)
22 . 5° Cone. Tunmg GriJó (Terreno

da Vila)

AByPower, pela primeira vez na sua
história, desceu até ao Centro -Sul do país

si çáo. j:1 '"' att riur, dt' , or n .1 111 t,,d a~ .b
re, ta n1 c, ,1Cll\' 1dJdn pru g r:1 n1 .1d .1s
A IJrd e dt· J o111111 g11 cn 1n cç1111 L 0 111
,1, pro v,I\ d<" "Acel e r.1 1.10", lJLIL' c111hnr.1

para realizar o Ourém Motor Show.

.1ní 111 a t Lh , t1 ve r.in1 um ..i .id c•~,ln ni 1111 0

Re ,d , 7 ,,d Cl 110 Ce ntro (k N<'góc10s de
Ourém , lo cal co m 111u1t ,1s pote,nc1al1d ,1
cks t' LOl11 um a bekza _p a1sag 1st1ca 111
.
. .
e vent o d1v1d1u -se e m <lu a,
di scr 1t1 vt' 1. 0
. .
: ~as . No inlnior do pav ilha o es tav,11u
M
•~as t'Xpn sitora s e os a utomo as en1prc. ,
. .
vei s clá ss icos e de co mpet1 çao t'm ex po

l{111d o ~<,' , p1,• v.1 qu t' o púh l u. 1• 1.1n1n
J JJr('l. lJ t ' ... ,u t' 1.... 1d ,1 \t' / 111 .11 , nt r.11 111.11 !'1

frJ1.._ .1 '-l1..•g u 1u .., t' a f'fu \' ,1 " J·. ,L ,l PL' m ~ii ,

lO ll ( t)fft'lll~• ~

A ,1dc;, .1n ,l esta pro v;t tL' lll ,1do 1.11 1
t& JO lo11 gn d, todo s o, eve nt os, qu e
co meça a , er prec bo um regul ame nt o
próp ri o p,1ra 3 mL•, 1113 e for111 ,1> d t' av a

li .1\·,\n 11\ ..11 :- c nn c r CLh

J\

lllt'i <,

t.L,

ta r -

SETEMBRO
4 e 5 - Santa Cruz Tuning %ow
(Torres Vedras)

de VL' "' n Frl·est yk , 0111 o Ca mp c,H\ do
Mundo ll11mb er 10 R1b L·iro t' o, pilo to;,
AnJ rL1 Sil1·.1 L' b .1c Pcdrc1-o ao s lnm ,111
do, dJ 0 yPow e r ))rill Tea nt. Aq 1ti , 1111 .
t ir,tni M 11111 3 ve1 mais o r ha pt' II :i todo ~
ti s pil oto, , yu e propo1u o 11 ar,1111 11111 e,

9 e to · KD European Drift (Eurom-

lh'L l tk ul o

cuito de Lous,1da)

111 .1g 111(1 1.. ll

No t11u l d.1 t,11dr Vt'i o o l Jr Was h
p,1rn nrrct ere r ( 1111 J(J II L'Ct' rl o, ,i n1111 0, ,
>t'g u1ndo sé d epo is a entrega 1.k pré mi o,
qu<' co nt o u ,om a pr,,,enç a do Pre sid en te d .1 Câmara Muniop al de Ourém .

OUTUBRO

9 e IO• 41 Concentração de Leiri.i
(Aeródromo de LcinJ)

-.~

[?IÇÃO AINDA É O QUE ERA.
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A oitava edição do Lousada Tuning
Show, um dos mais antigos e melhores eventos de Portugal, ficou marcada
por div@rsos acontecimentos. A mudança da data, devido á coincidência

.._~ntta.~o l,\e Braga, levou a
que o Clube Tuning de Meinedo antecipasse o evento para 10 e 11 de Julho.

Textos e fotos: Luís Lamego
Como em qualquer evento desportivo de
prestígio, esta alteração de datas. resultou num
menor número de participantes, sobretudo,
pela fraca presença de imigrantes, que este
ano não puderam marcar presença tão cedo,
pois as férias no nosso país são passadas em
Agosto. Ainda assim, neste regresso do evento
á s ua casa Na tal, o Euroci rcuüo de Lo usada,

contou com wna adesão 1.k público bastante
satisfatória, e ·o s participantes ultrapassaram

o meio milhar. Entre os participantes, vimos
algumas novas preparações, novos clubes,
e alguns imigrantes stúços. Embora não tenha havido a habitual enchente que esgota
a capacidade do recinto, Lousada continua a

ter aquele ambiente próprio e caris mático do deste espectáctfo era mwta, isto acabou mesmo
local, e o saldo final do evento foi bastante por se tornar a grande desilusão do evento, visto
positivo. Um dos pontos fo rtes. o trad icio- apenas ter estado presente uma viatura dos Dark
nal desfile nocturno pelas ruas de Lousada. Dog e um piloto espanhol, que de tudo fizeram
com as hostes de abert ura do Trem Eléctrico, para colmatar a ausência dos restantes pilotos.
uma vez mais. não desil udiu e proporcionou A falta da restante eqLUpa deveu- se a problemas
momentos deveras divertidos e de bastante com o camião da equipa que transportava os resbeleza visual. Ainda no sábado, reali zou-se o tantes veículo s, que p róx1n10 da fronte\ra V\u-seTime-All ack, Sound -Quahiv, Car-Wash " o obrigaclo a abanc\on,\r a v1.agc1n.
Strip. No donungo, decorr~ram a, fm.u , do
Quem acabou por ser o verdadeiro ar\lsla
Time-Attack, as provas de Aceleração, SPL DB em pista foi o nortenJ10 Pau.lo Martinho, que
Drag, Car-Wash e o Desfile de Lingerie.
realizou o seu espectacular show completo de
Por motivos alheios á organização, os cabe- freesryle, com motos, moto cambalhota, moto
ças de cartaz, a equipa francesa de drift Dark Dog 4, kartcross, smart, Peugeot 205 V6 e ainda
Team, não puderam marcar presença com os com o seu Ferrari, lev-dlldo todo o público preseus cinco carros. Como a expectativa em volta sente ao rubro.

CAMPEONATO PORTUGUl:S DE DRIFT

JOSÉ LOPES CAMPEÃO EM SEVER DO VOUGA
,, ·--~: -'l - . ;
Decorreu em Sever do Vouga a quart a
- --

r'l"9I

- llillt1 ~

e última ronda do Campeonato Português
de Drift. Esta prova conto u com 14 pilo- MORA
tos inscritos, e foi provavelmente, a prova
com mais público presente, com as ban ca das praticamente esgotada s.
Como já tínhamos aq ui dado conta,
neste ca mpeo nato já se começa a levar as
coisas muito a sério, e as máqurn as cada
vez mais tem preparações mais prnfiss iuna1 s, chegan do mesmo algun s P.1! otos e
ir ao estra nge iro adquirir car ros Jª totalmen te preparados para provas de
No en tant o, e apesar de em pis ta as co isas
Já se rem muito sér ias , fora dd a, no paddock, o ambiente e companhem smo en tre os pilotos e equipa s i: imp resswn~ nk .
Em Seve r do Vouga algun s pil oto~
, am- sc a par ti cipar numa prova ,
es trea r
é . ,
ape nas
co mo o caso do AnlIr 5i1,a c0 111
quc no erro de traj ec tór ia. Out ros pi lotos,
d 8 Power qur habitu ado aos
15 anos , ª Y
'.
ex perim cn- experimentaram nes te drcuito os se us
sh ows em eventos ww aqui .' sério. E a novos carros , como o caso da Ana, t JUe
- d um a prova a
taras sensaçoes _ e
, . nada mal. Lugo veio tes tar u St.' U Ni ss an Sl3 com motor
,
ue
nao se sa iu
verda d e, e q
·lass i' fíi cat ivas para do Skyline.
·
sso u as e
A organização mostrou -se ve nladci na estreia, pa .
. b t· lha com Paulo
ramente profissional e con tou com todo
-1• 8 e realizou a ª ª
o op '
d
devido a um pcCorreia, onde per eu

i

.-.,r

DnfL

o apoio do Vouga Sport Cl ube. Segund o
os pilotos e o James, o júri in glês q~i~
vei o avaliar a pruvn, Sever do Vo uga 10 1
u mdhnr ci rcuito des te ca mpeonato. Es te
ca mpeo nato ve io ce rtamente para fi ca r,
e aguardam -se grandes novidades para a
próxima temporada , que segundo apura -

mos, gra ndes m,\qu111as vê m a cam inho.
\ll tó, em BMW, fico u no terceiro pos to , ls,ic Pedroso, em Toyota AE86, ternu nou n,l seg unda posição e Paulo Co rreia,
em Opel Omega, obteve a vitória. Quan to ao campeonato, José Lopes em BMW,
sagrou-se Ca mpeão Nacional de Drift.
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XI ENCONTRO VW AR
Imagens do 11 ° Encontro de Volkswagen refrigerados a AR, que decorreu no Parque de Exposições de Aveiro e foi organizado pela Associação Carochas de Aveiro.
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SÉTIMA EDIÇ AO BASTANTE CONCORRIDA
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BRAGA TUNING SHOW

~

Aconcentração de Tuning de Braga
está para os Tuners, como Faro está para
os Motards.
Texto e fotos: Luís Lamego

Braga é a verdadeira capit al do Tun ing
em Portugal. É o grande ponto de encontro entre todos os amantes da modalidade,
»=.evento sem igual, actualmente, um dos

maiores e melhores de toda a Europa.
Durante dois intensos dias, viveu-se a
"loucura" em Braga. Mais de 3000 viaturas
e 50.000 pessoas vind as dos quatro ca ntos
do Portugal, de Espanha, França, Inglaterra,
Itália, Alemanha, Suíça e por aí fo ra, "in va diram" o Complexo Vasco Sameiro constituído pelo Aut ódro mo e Kartódromo.
No Au tódromo realizou -se o ·1rack -Day
no sábado e as Provas de Aceleração no

Domingo. O Kartódromo recebeu os 3.000

automóveis para a concent ração, e aind a Tero Araújo, e ainda com o inglês Phil Moras provas sonoras de Sound Quali ty e de riso n.
SPL. Ao longo dos dois dias, houve ainda
No fina\ do evento, após a entrega da
Stri p, Desfil e Noc turno, Escape + Ruido - extensa lista de prémios, a ByPower sorteou
so, Co nce rto de Francis G. Freestyle Moto ainda pelo público, uma viatura tran sforcom Jacks Stunt e Paulo Mart inh o, Festa da mada em colaboraçào com várias empresas
Esp uma, Parque Ra dical, Car-Wash Girls. ligadas ao ramo. De salientar aind.,. o novo
T-Shi rt Molh ada, Triai Mo to co m Pedro rec o rde naciona\ µara o n1 a1o r c\ube , qu~
Sousa , e munas alucinantes sho ws de Dnft
com Comval Racing Tearn, ByPowec Drift,
Firmino Peixoto, Isac Pedroso, José Lopes,

fo i conqulsta<ln p e\o -.. brac.l.n: n ~c~ \..1\\p p \\-..
Team , que n1ar caram presença com 187
carros.

UM REGRESSO DISCRETO

VISEU TUNING SHOW
&f;IÍÍ~:. ._llt - '' -

~. /. f,L!....
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J ivertimento ent re amigos. Podemos
,
de intervalo, o tuning ,:dti·0 diz~r
cJ Ut' fo, uni cvi:ntu de amigos, parn
Apos um ano
.
ma vez mais pelas amigo,. Aind a as,;im , 111.ircaram presença
ce rca J c 130 viatu ra, , e caca de 2.000 pesregressou aViseu, u
.
soas, e,tas últi mas ,0111 en trJd a gratu1t ,1.
- d Clube Tuning de Silgue1ros.
O cenári o da concent ração, rcali t.iJ a
maos o
, demas iado pobr~, o
Com um cartaz . mes mo o co1w1v10
ponto alto do evento foi

no Parque do Fontelo, fo i bastante agradá
vel, co m muita natureza em redo r e muita

,nrnb ra. que n1111t ,1 11t ilid,Hic- 1~·, dev1d(l ao
int enso c,1lur que se fo senti r Utt'I< 1i,r;1rn
ta 111 he111 a., Pi,c m,1, Nh1ni, ip,11s. 1\IL·sm,1
,111 lado do rc,in tn. que ,11ud,1ra m muu o, ,l
refrescare m·" ·
No s,íbado a ,oncentr,1\,io fui -se co mpond o aos poucos ,llé ao micio da noite_
Co m a noite. ve io o Desfik Nocturno que fo t

.
'.1,

muit o p.1rt 1c'll'·'t11·n. e dt' ,t'gu1d,1o '.'.-trip Nu
domi ngo, ,, d1,1 ,,u,rdou knto, 111.,s depois
do ,ilmoço começou a .minur. .. Re,1 lizou -se
o E,.:ape + FumMento, F.sc,,pe + Ru idoso,
SPL, e houve .imda u111 duelo .t.migávcl en tre
o Aveíro Elite Club e o Happy Tuni ng Club
nos Matraquilhos Humanos , que proporcionou um bom momento de diversão'

Novembro d e
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EUROPEU DE DRIFT LOUSADA

HUGO FERNANDES ENTRE OS MELHORES
De "loucos'; foi o ambiente que se
viveu no Eurocircuito de Lousada, nos
passados dias 9 e 1Ode Outubro. Matt
Carter voltou a ser o herói ...
Luis Lamego
Para sábado de manhã estava reservado
a recepção dos pilotos ,' equipas. briefings.
e respectivas w rifi cações técnicas. A tarde
permitiu aos participantes usufruírem da
pista, aberta para os Trei nos Livres. Par;1 o
fina l do dia estava resen ·ado o maior confro nto entre Portuga l e Espanha, na pri me ira Taça Ibérica, onde os oito primeiros
classifi cados do Ca mpeonato Po rtuguês de
Drift defrontaram os oito mel hores cl ass ificados do Campeonato Espanhol de Drift.
A nossa selecção deu o tudo por tudo, e
batalh a após batalh a, lá fo ram eleminando
Nuestros Hermanos, sendo o pódio completamente composto pelas cores nacionais.
O melhor espanhol acabou por ser Luiz Lopez, na quarta posição. O domínio nacional
distribu i pelo pódio Isac Pedroso (terceiro),
Vi tó (segundo) e Firmino Peixoto, o grande
vencedor desta Taça ibérica.

fei ta do Grupo Am ador (que de amador tem
muito pouco), e onde o português Nuno Sil va da ADT Team conquistou o terce iro lugar,
tendo a Irlandesa, DannieUe Murphy fi cado
em segundo lu ga r e a vitóri a pertencido a
Cairan Sinnott, também ele Irl andês.
OOOM{N/0 DOS INGLESES
Na classe Profissional, as coisas avizinhavam-se um tanto ou qu anto, emocionantes, p ois com um Top 32 tão be m composto,

~ o domingo, o. dia estava reservado.
l ' - " " - ~ de~e.de manhã decor-

com viat~e pilotos de um nivel elevadíssimo, as batalhas yrometiam se. um v.~rdareram as classifiêãti~ o -Yap & Ãma.- dn-,.esp,ectáculo impróprio para card1acos!
dor e Top 32 Profissional. Depois de almoço E foram mesmo ... algumas delas foram tão
iniciaram-se as primeiras batalhas, desta equilibradas, que o júri viu-se obrigado a

re peti -las vá rias vezes, ag radand o ao muito so no décimo posto e Hugo Fernandes, em
público present e que praticameme esgotou Toyota Soa rer, que proporcionou uma reas bancadas de Lousada. Portugal es teve nhida batalh a com Sebastien .-\ nger, acabou
representado nesta cl asse por nove pilotos, mesmo por ser o melhor portugut's, tendo
ce ntrando as atenções o jove m And ré Silva terminado em nono lu gar.
da By Powe r. Infelizmente, devid o a um fo rAs fin ais acaba ram por se realizar _iá
te impacto co m os rails, e um grande susto no in ício da noi te e com algum aguaceiros.
para todos os que assisti am, imposs ibilit a- Felizmente foi possivd assistir " momentos
ram André Silva de seguir em frente, aca - dive rtidos em pista, devido à dificuldade
bando assi m na 30' posição. També m José dos pilotos e n1 controlar <l S sua~ n,áqu\n.l.s..
Lo p es, o Ca m peão Nac io na l d e Drift , te rm i ~

Aqui. , a va nt age m fo \ par a o ~ \ng,\~s es., n t:s\c

nou cedo a sua participação clicando J>a 26•
po.sição, devido a estar aindá numa Jàse de
habituação ao seu novo carro. Quanto aos
restantes "Tugas~ os três melhores foram
Vitó que terminou em 13° lugar, Isac Pedro-

-caso Matt Ca,f1er,,4.1,1e ve.uceu ~ seaiwda
vez esta ptôva,--p.eÃI àll l.<>tliitadll,. OJhn..

NO KARTODROMO OE BALTAR ...

2º EVENTO TUNING BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
os Bombeiros Voluntários de
Saltar realizaram um evento Tuning,
pela segunda vez, com a colaboração
da ByPower e do Clube World Sport
(a rs de Penafiel.
Luís Lamego

.

sucesso re ·

und a vez. o
.
.... E fela sega.::rs
aderi ram em mass a,
pet1u -se. Os tu
·ença ce rca de SOO

Ai nd a ass im, nada fui ca nce lado, e
tend o ma rcado pres
n ui to mu it o todo o prog rama fo i co ncre ti zado.
· · ant es , e 1
'
Houve um a Demonstr ação de Salviatura s part, ci_,ré b itu a! cm Balt ar.
I1a
va me nto, Hora da Mangue ira , Fes ta da
' - e·o mo
pu' bl 1co,
. Jª
d t' Se tem bro, o Kar 12
No Do mrn g.•o
f . ca rd ando m ui.- Espuma , Subida :Is Altu ra s, SPL l'owe r,
lt ar 0 1 a
Acel eraç ão, Ca r Wa$h, Frt:estyle co m
tódromo de Bª '
e ·i nl'O bas tant e
to le nt am e nt e, co m ~. r __ ~ di sso as ani - Pa ul o Ma rtinh o. Drift co m lsac Pedroso
·e ucnc1a
(Pe na Rac ing Tea rn) , Exposiç ão de_Mo tos
vazio e em co ns {1
se nd o adi ad as .
Anti gas . Ex pos,ç.ào de Via tu ra s l mln-o'
. t·· s for a m
ma, ões previ s a
d são fo i. bruta 1 <, Terren o, Ex posição de Via tu ras Anti ga s
T
1 ·o a a e
d.
',,·la s após o a moc,.. n' ca ralll , ma s os a ia-- dos Bombeiros Volunt ários de Balt ar, e
1 a,
as animaçõ es arr,1 d a part e da mani
aind a, compl etamente in édito em Po_rtu mentas causados
to se fo ss e atra - ga l, Provas de Aceleração com Ca m1oes !
i Odo o even
70h
fez com que
- • perto da s ·
sando, terminando J3

4 41
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cês LaurentGroupil terminou em segundo-e
o espanhol Luiz Lopez fechou o pódio, todos eles ao volante de um Nissan Si/via.

.[. ...._____=--y~~~~:::f:..;(
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AINDA ~ O QUE ERA EM BRAGA

6ºTUNING SHOW INVERNO
\

'

'\
1'

OTuning regressou a Braga, para
aquele que é o mais mítico evento de Inverno, e que mesmo não sendo o último
do ano, é aquele em que muitos tuners

encerram a sua temporada.

durante lodo o domin go, nada fo i ca nAn im ação foi ;, lgo que não fa lr ou ,
cel:id o. Houve Slrip. Drif1 co m Tero. lsac não só a proporcionada pela orga ni zação,
Pedroso e André Silva, Show Ca r com mas 1a111 bérn pelos própri os runcrs, co m
Nelson Rocha, Show Karr cro.ss , So u11d os Sf.' us s isll' mas de s0 111 e a il11 11 1i11aç Jo
Quali1y, Escape + Ruidoso e a Fi nal do nco n, q11 e I r:111slorn1 a O parque do b t:\ Campeo nalo SPL Powcr. No Circui Jo Va s- di o AXA "'""'' gigante Arvore d e Na ral.

co Sa m ei ro, d eco rre u parn ld :1m t: 11I L\ 111 :ii !,;
11m Tr.1ck D:r y e a Fi 11 a l do Ca 111pc o 11 a 111
d,: Ac dt.-r.,ç ,io.
MEIO MILHAR DE CARROS

Luis Lamego
Uma vez mais realizado no E.stádio
AXA de Braga, a ByPower proporcionou
um evento recheado de activid ades, qu e
mesmo apesar da muita chuva que cai u

Os tuncrs mostraram uma vez mais ,
que o frio e a chuva não os assusta, pois
aderiram em força a este eve nto, tendo
marcado presença mais de 500 carros nos
dois dias do Braga Tuning Show Inverno.

Co 11 v1vio 1a111hé111 11 i1v foi a lg1, q11 l'. f:1 lta s sc , p o i:,; p :ua a ll; rn l l l'. u111 l~• a 11 d i.: cvc n\11 ,
t.' S I L' é 1~ 111 h t: 111 , 11111 g rn 1h. l,: p1 \ ll h) d e c n

contro <li: am111os .

Jd comple tomc nte d ispen sáve l, sao ...

acelerações e os raters, ai nd a para mais
quando se trata de um recí nto sub lerra nco e totalmente fechado, qu e transforma
qualquer tentativa de dialogo num a mi ssão qua se impossível.

AOERlNCIA ACHUVA

Quasl" imp oss 1vd foi la rnb ém os
part icip an tes do Trac k Da y e da l'i nJI
do Campe o nat o d<" Acdl" raçào , obtl"
rc m bon s t e mp o, . poi, a adercnCtJ ao
pi s o m o lh ado tl , í, c u\\ou e mu ito essa
la1c fa . ) 1' b\..'1n n\;1 1, ~, nirn..1d.u , e m..1 , ..,
í ác d , f,\ 1 :1 \: 1na\ '-\ o Ca nq')clH1a\o '-) \•\.
\l ow c, , l, nJ c

c c1 e~ Ü\." $\) \hH\ \ C\\) ;\O

ti:, tcnlaram bdlcr o, ,cu, r.:~onk,
DB ' s . N o e-:rt erlor, o.,- tt1p1ect.4cu. los de corriam ta mb é m em co ndições
4'm

imprópr ias, m as todos os pilo to s mos traram o s ua elevada profis,wn aliza ção, e proporcionara m exi bições fan tás ti cas .

FALTA DE DIVULGAÇÃO PENALIZOU ...

1a CONCENTRAÇÃO TUNING DE ANADIA

er

b

or u 111 pcq tKíl" grupo
Levada a ca 1,odp
a I" Conce nl ra_•
. . Vt'. ns a ep 1o5.
de murl
o
JO
d
"
ào
, . dt' Ana 1a n, i>assou <l e ut11
nit'"os Os t' rro s d..1
Çào lun1ng •
iro (Ie a o · ·
pequeno en~on
·ws ai nda o eve nt o
organização foran~ rnu1 ,
não tinh a co meça º·, não havia um pro Não houve c:H~~zhavia provas de SPL.
grama ca11v11nte. n

e ,tilo ex i, 1i11 pral lcamrnle puhlicid adl·
nenhum a, tend o fi, ado a tl1vul ga1·fo dn
eve nt o entregue ó "boca u boca''.
No sá had o 11 de Oc zembro, tinh am
t' nlrado nu reci nt o ce rca de 40 ca rros, e
no dumLngo J udt'1>ãu não fuí muito mr
lhor, pois nos doi, dias marca ram presc n
ça cerca de 60 viaturas no total.

() ambient e foi dema siad o mor lo, e
caso n:lo fo,sc um cur io,o ,1111 ndor n pro
portin nnr um a pcqu cn<1 demons1r.,ç;i11
de Dri fl 11t1 ,tu ca rro do dia-a-dia, e lc·
ri ,1 sido o 1édlu co rnplt' to. Va leu apenas
pelo co nvlvio entre Jmigos, ll U<" apenas
se encontram nes lc lipo de miciati vas.
Picamos triste. que este l'VCnto nàu se te-

nh ,1revelado um succi,so, aind a para mais
por se rea lizar no nosso L>istrito e num
lorn l co m imensas potencialidades. Por
curiosidade, realizou-,e no me smo fim ele semana uma outra concentração cm
Ovar. essa sim já melhor divu lgada, e que
provavdm ente co ntribuiu também para a
fraca adesão em Anadia.

[
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DRIFT DAY OIÃ 2010

A MAIS PARTICIPADA DE SEMPRE
~

~--'.- ~

,· ~·~ ~-

,-

--

~\
◄

4

~-~,f~~.. ' "'
.

OKartódromo de Oiã recebeu mais

to, o nome José Lopes, não era nem de longe o
único que prometia grandes emoções, pois na
lista de inscritos estavam também muitos outros nomes conhecidos da modalidade: Firmino Peixoto, Jonny, Aqua, Tero Araújo, Nelson
Rocha, Veiga, Vitó, Miguel Palmeira, Jonito...
O Drift Day iniciou-se ao fina l da manhã,
com a recepção dos pilotos, seguindo-se o almoço e o obrigatório briefing. Os pilotos foram divididos em 5 Grupos, (3x5 e 2x6) , que
de 10 em 10 minutos trocaram entre si. As 14h
entraram em cena os primeiros pilotos com
"Teso, Vub. la>me Couto, Ne\aon Rocha e 'Ricar-

começa já a ser:,.irnpi:.essionante o investimento

N-...

nal de Drift., por motivos de doença No entan-

do JPS, todos sedentos de estrear o asfalto. O

que este desporto em Portugal começa já a ser

um excelente Drift Day, organizado pela
Drift Unit Edescrevê-lo como excelente, é
pouco!
Luís Lamego
A. sexta edição do Drift Day bareu rodos
os recordes de inscritos até hoje, com 28 pilotos na lista, tendo estado 27 em pista devido á
~ a . , .,._..l..apell.,-e("

ritmo alucinante decorreu ao longo de quatro
horas no bem tratado traçado do kartódromo,
onde sobressaiu a magnífica coordenação da
organização.
Se os Drift Days são para alguns a hipótese
de se iniciarem nestas andanças, divertiremse e conviverem, para out ros é a oportunidade
perfeita para real izarem os seus treinos para o
Campeonato Português de Drift que arranca ja
em Abril, afi nando a sua técnica de condução
e cla ro, as m áquinas. E por falar e rn m áquinas,
realizado por alguns pllOIOII e equJ_paa, prova

CONVÍVIO TUNING TÁBUA - NATAL SOLIDÁRIO

levado muito a sério, e que o campeonato que
se avizinha promete ser muito participado e
competitivo. Neste campo, destacamos duas
estreias, o Nissan 200SX Je Migud Palmeira
e o Nissan Skyline de Jonito com uma curiosa decoração, réplirn de "Flash McQueen" do
film e "Cars".
Depois elas l i:\ horas r até be m próxim o
das 2 \ h , c\ccorrcra n1

.1:-. lrac.h ( \On ~Ú!-> 'n~\\\.\1-;,
{b a talhas), s\n\\.Üa n d o a-; con,p t::H\ü~s nfü.:,;ú:-.
d e dr\ft , corn d.o·\s p'l \oto'::> t! \1.\ ~·:\mu\t â.nc.o n a.

pista, em que o da retaguarda tt!ill <lc pt!Ise-

lJUlr ce l.mltar o qur -s-" -

bastante intenso.

-

· (h_nJ>,I

CAMP. PORTUGAL DE DRIFT 2011

AVEI RO FORA DO
CALE NDÁRIO
A comissão organizadora do Campeonato
Português de Drift (CPD) ,1prt·scntou já o
cale ndário oficial p,tra a temporada de 20 I l. A
novidade passa pela não passagem da compeIição no nosso distrito. Importa salientar que
a füi.11dt• 20 l Odecorreu no traçado do Roçario
(Sever do Vong,1). No entanto, por "imposições"
de pilotos e patrocinadore~. a CPD \'iu -se obrig,1da ,1 alarg,u o seu calemlário para o restante
território nacional e não se concentrar tanto no
Norte ele Portugal.
Segundo a organização, estão inscritos cerca
ele 30 pilotos paru este novo campeonato, ~
sabemos que muitas novas máquinas se vão estrear, algumas delas importadas de Inglaterra,
Irlanda e França já totalmente preparadas para
esta competição.

A vila de Tábua recebe u um a. vez
. . Tuning Natal S011 . 0 Conv1v10
mais
e é provavelmendário, naquel ~ qu uartel de Portugal
te o mais bonito \ . de Vila Nova
(Bombeiros Volunt nos
de Oliveirinha) .~ . organizado pela
01
o evento
do conhecido
.
empresa
DMTuning,
.
e tinh a co mo
•d Monteiro,
•
tuner Davi
ers num an 1, . . tar os tun
d
ropos1to
1un
r1·ar
brinque
os
P
, · e anga
'd
mado conv1v10,
. desfavoreci as
. ças mais
para as cnan

da localidade. O evento de correu co m do s pela Corpora ção dos Bombeiros
casa cheia e num ambiente muito ás cri anças mais desfavo recidas da
anim ado. Realm ente os tuners cont i- vila .
Es te ano o evento ter minou um
nu am a ser bastant e solid ár ios, e por
norm a ad erem se mpre bem a es te tip o pouco mais cedo, dada u rca li z.i ç.\o
simult ânea de doi s event os (Ovar
de ini ciativas.
No jantar participaram 68 pesso- e Anadia ), cm qu e os part icipa nt es
as , e cerca de 35 ca rros es ti veram ex- destt· convívio qui se ram ig ualment e
postos no interior do Quartel. Como marca r prese nça.
O fi nal fi cou marcado pelo sort eio
a adesão foi agradáve l, também a Árvo re de Natal ficou bem composta por de alguns brindes, oferec idos pela
presentes , poste riormen te distribuí - empresa DMTun ing.

CALENDÁRIO
2 e 3 Abril - Kartócl romo de Baltar - Paredes
15 Maio - Kartódromo SAK1 - Santiago do
Cacém
11 e l:'. Junho - F.urocircuito de Lousada Lonsada
14 Agosto - Kartódromo KIRO - Bombarral
10 e 11 Setembro - Circuito Montalegre Montalegre
Outubro - Europeu de Dríft - Lousada

DRIFT DAY CPD LOUSADA

Novos PILOTOS E LICENÇAS
........
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Este Drift Day, teve como objectivo a
avaliação e a atribuíção de licenças aos
novos pilotos, interessados em partíci-

par no Campeonato Português de Drlft.
Mas nem só os "novatos" responderam á
chamada, pois houve igualmente alguns

~

~

uma da part e da manh ã e outra á tarde, e
no fin al da tard e tiveram lu gar a.\ tradi cion ais llattlcs, cm simulação de corrid a.
Depois da estrela cm Oiã no Drift Oay da
Dríft Unir , o conhecido tuner Joníto, apresentou -se também em Lousada com o se u
Nissa n Skylinc "Faisca McQu een·: para obter a sua licença com vista a competir no
campeonato. Mas se o circuito de Lousada
apresenta um traçado verdadeiramente espectacular para a prova europeia, já para
elite tl.po de inlcíatlva8, o clrcultõ revela-se

por "Muro de Lousada", e Jonito teve as - que se destacaram , pela positiva e pela ne sim a oportunidade de entrar nas Battles gativa. José Lopes, o campeão nacional de
e obter a li cença provisóri a. Ao longo do Drift, mostrou já estar a adaptar-se bem ao
dia, foram várias as vítima do "Muro de seu novo Nissan S 14, mas a grande surpreLousada''. mas os casos mais graves foram sa do dia, que teve sempre um andamento
mesmo o do Jonito e do Mota, curiosa- brutal e espectacular apesar do seu Nissan
mente um logo no início do dia e o outro já 200SX ter praticamente especificações de
mesmo no final. No leque dos mais "nova- estrada, foi Ana Rodrigues, a única mu tos~ houveram alguns que se destacaram, lher no Drift em Portugal, e que mostrou a
quer pelo seu estilo de condução, quer pe- muitos homens como se drftrã ~ las suas viaturas com que se apresentaram.
Falamos de Marco Coutinho no seu BMW

Menos feliz esteve o piloto dos Escapes Escorpião, .M lgud Pal.mrira, ~ d-.

"veteranos" que não quiseram perder ha5fante perigoso e não perdoa qualquer E28, Sandro Dias em Nissan 200SX, Sérgio vido a problemas na bomba injectora do

esta oportunidade de entrarem em pista
e aproveitarem para praticar e testar os
seus veículos.
LulsLamego
No lotai foram 16 pilotos em pi sta,
que u~ufrulram de du as ~cs~õcs de treinos,

r - ·---- --- f\/1 CD

tipo de erro do piloto. O mínimo erro de Ferreira em Nissan Skyline e Manuel Jerópilotagem é sinónimo de um encontro com nimo em BMW 325i.
os rails, e foi precisamente isso que acon Nos "veteranos" não houve grandes
teceu a Jonito logo na primeira volta, o que surpresas, mas é sempre um enorme prao afastou da pista durante toda a manhã e zer assistir a estes pilotos em pista, que
proporcionam sempre um agradável esgrande parte da tarde.
Devido ao grande companheirismo pectácuJo. Falamos de Firmino Peixoto
que existe no paddock, foi possível repa- (ex-piloto de ralis) e Nelson Rocha (ex rar o "Faisca" do seu forte impacto frontal píloto de kartcross). Entre a restante lista
com os rai ls, já conhecido entre os pilotos de presentes, houveram ai nd a outros três

--- - - ---

r r: n i: c: - R i: 1\17

RRARIJ<; IRlJ~INESS 3D

seu Nissan 240SX,. esteve impossibilitado
de ter uma condução regular. Ainda assim ,
conseguiu demonstrar que com o seu carro
a l0096, pode vir a dar muitas "dores de
cabeça" aos restantes pilotos. A CPD con firmou ainda a data do KD European Drift
DNYracíng 20 11. A terceira prova internacional de Drift realizada no nosso país
será a 8 e 9 de Outubro no Eurocircuito de
Lousada.
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3ª CONCENTRAÇÃOTUNING RUIDOSOS
DO ASFALTO MARINHA GRANDE

~- .,--

Na terceira edição dos Ruidosos do
Asfalto reinou a camaradagem e conví-

vio entre tuners.
Luís Lamego

adeptos , porém, aos poucos os participantes pud eram apreciar o espec tácu lo de luzes e
foram chegando e enchendo o rec into dos côr gerado pelos veícu los pe rso na lizados
Pavilhões do Parq ue Municipal de Expo· prese nt es neste eve nt o. A noit e só acabo u
sições da Marinha Grande. em Leiria, que co m o j:i imp resc ind íve l st ript ease . Já o
mais uma vez acolh eu este event o.
domingo iniciou solarengo co n, a real iza Es te ano norou •se unrn menor all u• ção das provas de SP L. O inicio da tard e
ênc1a de viaturas vindas do norte do país, começou com uma competição amigável e
o que

Fot~ MS Tunlng

O primeiro dia arrancou devagar. com
o mau tempo a marcar o dia e a assustar os

~

a wua Ugetx• dlmmuiçao do

número de carros no recinto, face ao ano
passado. A noite trouxe consigo um considerâvel número de carros e visitantes que

muito d ivertida e atre clube•

,e

c ontinuou

houve ta111bém a ek,çào d,1 nula m.11, rt11
<l osa , um a cornpetiçào qut' 111u1tu Jg_ra,h :,
co 111u11i dack bra silt·ir,1.
Este evt' nlo term inou ,o m a tr.Jdi(lo ·
nal entrq;a de prémio, pdo, p.ntl( t\' ,111l<"'
Fo i

unl

ev~ nt o

l;',1,.; 1n

g.r~u,<lê::- ;:h _Úv\d J.J.l'. ~

nem gcand.-s no,,jdad,;s. n,as

QU<'

41 s rande s., m par,a da o.rganJr~.a:~

d~~tdo
~

d<>s.

com o apuramento dos escap es m ais rui-

poucos eventos nndo nru's qu~ se torna

dosos da concentração, cada vez mais participadas e mais apreciadas pelo público, e

anim ação.

agradável mesmo com algumJ .1us<111da de

SALTARTUNING SHOW
':,,-' r- ~-

iL,._-í •~-.
.

·~
-

;J1r

r....

vento fort e marcara m ,·, te
A chuva e O
listrito do Porto
evento. num dia em que o l
aJ rt ·i amardo.
.
estava sob ' e . : . Show mesmo Já 11:\o
O Baltar lumng
do ano. é
. ·ro evento tu111ng
sendo o prunei - •a1 , tt' o arrJnque da
a ot1C1, 111< n
'd
aquele que marc,
. . tal tem const·gu1 o
d e c:01110 ·
.
nova tempora ª• . ar um gr,mde numero
ao longo dos anos_cat iv,
úblico. Este ano.
de adeptos paruopantes e p

.
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dev 1Jo ás concl1, Õt'S d ,nt,llériL,c-. a .,de..10 fui
muito aba ixo do hah,1ual Aintl,1a.'\Sim , mar
eJram pre,rnça , ercJ de 500 VIJ I urn,. ,. u pú
bltco foi aderindo ,·m m,11or nú1nc·ro J O lnn
!(O da t.arde. pt'),1 manha deu ><' o 1111L 10 da;
provas sonoras de SPL e Sour~d-()ual1t y. Apó,
almoço houve Car-WJ$h G1rls, t' a, pnwu,
0
de A<elerJ,-:lO LJU t' St' realizar:un 1'.a rrcta da
. d raUycross .inaJ :10 K,1rtôdromo Je
p1sl~ e
·

13nltar, ljll t' 11v~ra m , orno ~ hal-itual 11111,1for
te adesão de pJrt ic1pn11t.-s. h t.1, a.-rlt'ra\ Õ!'\
foram manada, por um ,11ra,,o ,1g111fi, ,1111 ,1
no uifno J rv1d11 ,1 prohlr mu, , 11111 ,L, , élulJ,
d,· annun1r1ragt'm. Amd,1 da park d,1 t,tn:lt'
rcJltinu se Ullld de111on, tr,11::io dt' IJn lt. m m
doi.,, l' > pilotos Je rafo. l>J.: Pedroso, o p1u 1mro de llnfi em Portugd.l, e l'irn11nu P,·1.rn 10, o Gu npt'3o lbéri,ú de Unft, qu( iurnum

11111J dupl,1 pérfr1ta, t' propor,ionara111 um
grJndr <'51'~' t,1, ulo qu,· delirou tudo o púbb w prt',entt' , a faur rde1nbrJr o., tempos em
que J111bo., n.un mentort', da Orange Tt.>arn
Pm,a. umJ ,·LJu1pJ dt' acrobacia automóvd,
LJUt· fu i rnlManto exttnla. JJ 110 final do dia,
,mt,·, d.1 entl"t'gJ de prémio; yue mar.:a O fi
11al du evento, houve auid.i um caloroso dt sfilt' dt' hngerie e , hm, de stnptease.

(§íít,ztr.J
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CAMPEONAT
O PORTUGU~S DE DRIFT - BALTAR

UM EXCELENTE INICIO DETEMPORADA
Arrancou em Baltar o Campeonato
Português de Drift, com a primeira
prova a ser realizada na pista de rallycross, paralela ao Kartódromo de Baltar, num fim-de-semana com ameaça
de muita chuva, mas em que o sol não
quis arredar pé, o que ajudou a que se
proporcionasse um bom espectáculo.
LuisLamego

O dia de sá bado foi rese rva do às verificações técnicas e às sessões de trein os
livres, enquanto qu e no domingo decorreram as classificatórias e as batalhas fi nais, num traçado que se revelou bastante
técnico e muito difícil.
Na classe Profissional, a lista de 16
inscritos , ficou reduzida logo no sábado, com a desistência de lsac Pedroso
com problemas mecânicos. Sem Isac

que prometiam ig ualmente emoções Baltar com um and amento verdadeira O grande mom ento do di a foi a final
fortes , como o caso de André Silva, Ana mente impressio nante, e depoi s da re- entre Hugo Fernandes e Paulo Co rreia,
Rodrigues, Nelson Rocha e Miguel Pal - nhida batalha com José Lopes, acabou por um verdadeiro duelo de titãs, que levou
meira .
terminar na sexta posição depois da batalha todo o público presente ao rub ro. Fi rmino
O campeão do ano passado, José Lo - com Nelson Rocha , onde o piloto de Mira Peixoto ficou no lugar mais baixo do pó pes , que continua na sua adaptação ao levou a melhor e terminou em quarto lugar, dio, seguin do -se Hu go Ferna ndes, e Paul o
seu Nissan S14, não conseguiu ir além depois de perder frente a Paulo Correia. O Correia no pos to mais alto.
Na classe Am• cloca~ com sete inscrido 12° lugar e Ana Rodrigues fico u-se jovem de 16 anos André Silva, acabou por
pelo 11 ° posto, agora a dividir o seu ser a grande surpresa da prova, com um an- tos, o pódio ficou composto pôr ,-,,ta

a lutar -pela vitória, os favoritos eram

carro com Sandro da classe Amadora .

Firmino Peixoto, Pa ulo Correia e Hugo
Fernandes, apesar das atenções estarem
também viradas para outros pilotos,

Mig uel Palm eira, que no últim o Drift
Day de Lousada tinha deixado mui tas promessas no ar, apresentou -se em

damento não muito agressivo mas sempre

muito certo, ficando em segundo lugar nas
classificações e terminando em quinto lugar
da geral.

no terceiro posto com o seu novo Skyline

"Flash McQueen~ N'uno Sílva terminou
em segundo e o vencedor foi Sandro Dias
em Nissan 200SX.

4• CONCENTRAÇÃO TUNING DE ESPINHO

CAR-AUDIO EM DESTAQUE
Organizada por José Graça, conheci-

do júri de SPL, aConcentração Tuning de
Espinho sempre foi conhecida por atrair
muitos participantes ligados á sonoridade dos veículos, fazendo com que o
Car-Audio fosse o rei do evento.
Luís Lamego

Ao contrário Jo que o nom e .sugere,
. . estéti co Leve pouca aíluc nc,a, e
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.
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CONCENTRAÇÃO TUNING DE ALBERGARIA-A-VELHA

VISIBILIDADE CONSEGUIDA
~

{,

la localidade, visto que o recinto ficou praticamente vazio. Mas, contra todas as expectativas, a organização que é composta por um
uma concentração, depois das edições anterio- pequeno grupo de amigos, não baixou braços,
e lutou para levantar este evento. Assim surgiu
res ficarem marcadas pela falta de adesão. a "nova" concentração de Albergaria, agora
inserida nas festas do município e com o total
apoio da autarquia. Por este motivo, o evento
LuisLamego
Este e' daqueles casos que começou muito deslocou-se até á Avenida da Escola C+S, onde
bem, com eventos de sucesso e com o recinto, foram também realizadas outras actividades
na altura no Mercado Municipal, praticamen- inseridas nas festas. Durante os dois dias, houte esgotado. Com o passar dos anD6, o evento v e ~ de;~-.i·;;!i'-. delilo·~
foi ficando ""gasto"', e fui ~a,adesio dos com a presença de Cal'1a Matadln1ió·e Hugo E
tuners ano após ano, até que no ano passado da Casa dos Segredos, e diversas demonstratudo indicar que seria o último evento claque- ções dos Bombeiros Voluntários, desde opera-

Albergaria-a-Velha voltou a receber mais

-

ções de salvamento, desencarceramento, e de a inscrição do SPL e dos Top s, caso partibusca com a equipa canina. Foram vários os cipassem nos mesmos ...\mbos os dias desta
milhares de visitantes que passaram pelo lo- concentração, foram destinados apenas á
cal, até porque as entradas eram gratuitas, o medição do SPL. á exposição das viaturas
que ajudou a que o tuning "chegasse" á popu- personalizadas, e ao conviY io, saudável di lação em geral, e desmistificasse um pouco ga-se, entre os cerca de ISO tuners que mara má imagem que por vezes esta act ividade caram presença. Beneficiado também pelo
tem, muitas vezes confundida, até pela co- cancelamento da concentr.içio em Coimmunicação social generalista, a outras ac- bra, no mesmo fun -de-semana, este evento
tividades marginais como o Street Racing, voltou assim um pouco à "ribalta", e caso a
mais conhecido por corridas de rua. Aqui organização mantenha esta mesma \i.\osofla

ni<Fb
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. , .
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:.:'171517'r1:!!.ão~

~i;
que ~ ~ - - ·- SPL. A entrada das viaturas era também nhas, e quem sabe. Albef88ria-a- Velha voltr:
gratuita, e os participantes apenas pagavam a ser o era.

INVICTA VOLTOU A RECEBER A FESTA DOTUNING

30 PORTO TUNING SHOW
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