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«Corrida de campeões» no Dragão

O Estádio do Dragão será palco da primeira «Race of Champions»
efectuada em Portugal. A prova, que já se realiza há duas décadas em

vários países europeus e que vai decorrer a 06 e 07 de Junho, tem
como protagonistas uma verdadeira “Chuva de Estrelas” entre os

melhores pilotos do mundo. A lendária Michelle Mutton, mentora da
prova e responsável pela sua organização na Europa, também irá

«correr» no Dragão,  num circuito idêntico ao da foto.
Texto: Marta Almeida Carvalho
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É já certo que nos próximos
três anos vai haver «Race of
Champions» no Dragão. Quem

assegurou a realização em Portugal desta mítica prova
com tradição europeia foi o piloto Ni Amorim, através
da GniEvents. O conceito da corrida, realizada sempre
em estádios de futebol, está presente na Europa há
cerca de 20 anos, tendo já passado por Espanha (Ma-
drid, Barcelona, Las Palmas) França e Inglaterra e por
estádios de grande calibre como o de Wembley. O
grande sucesso que tem tido a nível europeu espera-
se, agora, a nível nacional com a chegada da prova à
cidade do Porto e ao Estádio do Dragão. “O desporto
automóvel tem mais tradição e entusiastas no Norte
do país e daí a escolha da cidade do Porto e do seu
maior estádio”, explica o piloto Ni Amorim, responsá-
vel pela edição portuguesa da prova. Basicamente, a
prova consiste em trazer um leque de estrelas do au-
tomobilismo do qual, mediante condições e carros
idênticos, sairá um vencedor. “O piloto que vencer
será o mais talentoso uma vez que as condições são
iguais para todos e não vão existir discrepâncias”,
afirma Ni Amorim, sublinhando que uma corrida den-
tro de um estádio tem um formato completamente dis-
tinto das que se realizam em autódromo ou até mesmo
de um rally. “No circuito em estádio, a visibilidade é
muito melhor. A corrida é feita em círculos num per-
curso inteiramente visível, possibilitando ao público
ver todas as manobras de controlo dos carros pelos
diversos pilotos, para além de uma grande proximida-
de entre o público e a pista” factor que, segundo o
piloto, confere maior energia e adrenalina do que as
sentidas nas provas habituais. Das duas hipóteses
para a realização da prova no Porto – trazer uma “imi-
tação” da «Race of Champions» ou comprar os direi-
tos e ter como garantia o know-how da marca, Ni

Amorim optou pela segunda. “Tem uma série de van-
tagens, nomeadamente a utilização dos carros da marca
e o acesso a um naipe de pilotos de renome internaci-
onal que participam muito mais rapidamente pelo ca-
risma desta prova e pela garantia de sucesso”, sali-
enta. Refira-se que esta será também a primeira vez
que a «Race of Champions» será organizada por uma
empresa independente.

Figuras de peso do automobilismo
marcam presença no Dragão

Campeões do Mundo de Fórmula 1, Rally, Velocida-
de e Motos serão os protagonistas da corrida e a sua
presença contribuirá para um espectáculo de sucesso.
“Aqui vão estar os melhores do mundo das diversas
categorias dos desportos motorizados e isso, por si só,
é um factor muito atractivo”, garante Ni Amorim, recor-
dando que a própria Michelle Mutton, mentora da prova,
também irá correr no «circuito do Dragão».

Carlos Sainz (Espanha, bicampeão do mundo de
ralis), Massimo Biason (Itália, campeão europeu e
mundial de ralis) Andy Priaulx (Reino Unido, campeão
do mundo de WTCC), o sueco Stig Blomqvist (vence-
dor do Mundial de ralis 1984) e Pedro Matos Chaves
são alguns dos pilotos de top que vão participar nesta
prova que terá muitos outros nomes conhecidos no-
meadamente Sérgio Vallejo, Jaime Algursuari, Mi-
chael Doohan, Armindo Araújo, Bruno Magalhães,
Carlos Sousa, Daniel Sordo, Gigi Galli e jovens estre-
las como Filipe Albuquerque.

Espera-se lotação esgotada para o Dragão onde o
público da Galiza será também uma importante pre-
sença para a qual contribuirá, certamente, a presença
na prova de uma série de pilotos “cabeça-de-cartaz”
espanhóis. 


