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São 27 as equipas que formalizaram a sua inscrição no Rali Marítimo - Município de Machico
2021 com grande destaque para a inscrição de três equipas que habitualmente disputam o
Campeonato de Portugal de Ralis e um piloto vindo das ilhas Canárias para além dos habituais
animadores do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.
Assim, encabeçando esta lista de pilotos continentais temos José Pedro Fontes navegado por
Inês Ponte em Citroën C3 Rally2, depois Pedro Meireles e Mário Castro em Volkswagen Polo
R5 que repete assim uma participação na prova do C.S. Marítimo. Ernesto Cunha e Rui
Raimundo num Peugeot 208 Rally4 também marcam presença nesta prova.

Outro grande destaque é a presença de um piloto das Ilhas Canárias, Francisco Santana com
um belíssimo Opel Corsa B Kit-Car.

No que diz respeito ao Campeonato de Ralis Coral da Madeira temos os suspeitos do costume,
os líderes do campeonato Alexandre Camacho e Pedro Calado regressam no Município de
Machico aos comandos de um Skoda após ter disputado o campeonato de 2020 com um
Citroën C3 R5. O Campeão em título e vencedor da última edição do Rali do Marítimo, Miguel
Nunes e João Paulo também vão marcar presença aos comandos do Skoda Fabia Rally2
tentando revalidar a vitória nesta prova.

Pedro Paixão e Jorge Henriques também se inscreveram com um Skoda o que deixa antever
mais um grande rali por parte desta dupla na luta pela vitória na geral, na última edição
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estiveram muito perto de vencer, será desta vez?

Rui Pinto e Luís Rodrigues também se inscreveram com o incrível Ford Focus WRC, um
grande polo de interesse para todos aqueles que vão acompanhar a prova de perto.

Filipe Freitas e Daniel Figueiroa vão ter a companhia de Paulo Mendes e Marco Sousa ambas
as duplas em Porsche 911 GT3, um duelo que promete ser "barulhento" e muito animado.

Outro destaque das listas são as equipas da "casa" o Paulo Nunes/Gonçalo Nunes em Citroën
Saxo e o Américo Gouveia/João Sousa em Peugeot 208 Rally4.

De regresso à competição está o Pedro Faria navegado pelo Nuno Rodrigues em Citroën Saxo
e entre os estreantes temos Ross Farrow que será navegado pelo Amaro Cró em Citroën DS3
R1.

Próxima segunda feira dia 12 de julho será apresentada a lista oficial e definitiva de inscritos do
Rali do Marítimo no salão nobre do Município de Machico.
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