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WRC FESTEJA 50 ANOS 
NO MELHOR RALI DO MUNDO

Celebração das Bodas de Ouro conta com três campeões mundiais entre 
a centena de inscritos. Primeiro teste aos híbridos na terra
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Poeira, motores a roncar... ação. A 

grande festa do desporto automó-

vel em Portugal está de regresso 

e, este ano, com uma infinidade 

de motivos de interesse. Ao todo, 

e naquele que é um recorde no 

Campeonato do Mundo de Ralis 

(WRC) vão estar 100 equipas em 

prova, com carros desde os novos 

Rally 1 - com motorização híbrida 

-, até aos sempre populares tro-

féus, como é exemplo o Peugeot 

Rally Cup Iberica, bem como a es-

treia do Toyota Gazoo Racing Ibe-

rian Cup. Ao volante e de capace-

te na cabeça, um dos maiores 

atrativos será o regresso dos dois 

Sébastian. O mais velho, Loeb, de 

48 anos, nove vezes campeão do 

Mundo, e Ogier (foto), 10 anos 

mais novo, e atual campeão. Aos 

dois eternos campeões junta-se, 

ainda, um terceiro, o estónio Ott 

Tanak, que não começou a época 

da melhor forma e certamente irá 

querer dar uma resposta positiva 

numa prova onde já foi muito fe-

liz. A experiência será contraria-

da pela irreverência de Kalle Ro-

vanpera, de 21 anos, o que tem do-

minado sem margem para 

qualquer dúvida. Literalmente de 

parabéns, a FIA e o promotor do 

WRC escolheram Portugal para 

fazer a festa dos 50 anos de Cam-

peonato do Mundo e a Organiza-

ção respondeu com classe: na Ex-

ponor, Porto, que será novamen-

te o centro de operações ao longo 

da prova, estará em exposição um 

verdadeiro “museu vivo” com 

modelos como o Fiat 131 Abarth, 

o Lancia Rally 037 ou, ainda, o Au-

di Sport Quattro. Que arranque (a 

fundo!) o espetáculo. 
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TRÊS CAMPEÕES MUNDIAIS 
EM ANO QUE JÁ É HISTÓRICO
A 55.ª edição do Rali de Portugal vai receber a festa dos 50 anos do Campeonato do Mundo de  
Ralis (WRC). Prova lusa com três campeões do mundo no arranque e um incrível número recorde 
de inscritos. Público regressa em força no ano de estreia para os novos carros híbridos Rally1

EDIÇÕES 1973 foi o ano 

inaugural do WRC, que se 

iniciou a 19 de janeiro, em 

Monte Carlo. O sueco Bjorn 

Waldegard conquistou o 

primeiro título oficial.

50

AMBULÂNCIAS O INEM 

tem 11 ambulâncias SIV, 

apoiadas por nove dos 

corporações de bombeiros, 

bem como 10 viaturas médicas 

de emergência e reanimação.

20 

QUILÓMETROS Vão ser 

gastos mais de 300 kms de 

rolos manga e rede e mais de 

10 mil placas sinaléticas.  

A organização terá ao dispor 

cerca de 250 viaturas e 

12500 pessoas credenciadas. 

300



21 provas especiais
de classificação (PEC)

3 Super Especial - SE (Coimbra, Lousada e Foz)

100 competidores
inscritos

FONTE: RALLY DE PORTUGAL         INFOGRAFIA JN

Programa - 19 a 22 de maio

Paredes

Coimbra

Coimbra

Lousã 1

Góis 1

Arganil 1

Lousã 2

Góis 2

Arganil 2

Mortágua

Lousada

Vieira do Minho 1

Cabeceiras de Basto 1

Amarante 1

Vieira do Minho 2

Cabeceiras de Basto 2

Amarante 2

Porto - Foz

Felgueiras 1

Montim 1

Fafe 1

Felgueiras 2

Fafe 2 (Power Stage)

Matosinhos

4,62

2,82

-

12,03

19,33

18,72

12,03

19,33

18,72

18,15

3,36

17,48

22,03

37,24

17,48

22,03

37,24

3,30

8,91

8,69

11,18

8,91

11,18

-

Shakedown

PEC 1 (SE)

Cerimónia

PEC 2

PEC 3

PEC 4

PEC 5

PEC 6

PEC 7

PEC 8

PEC 9 (SE)

PEC 10

PEC 11

PEC 12

PEC 13

PEC 14

PEC 15

PEC 16 (SE) 

PEC 17

PEC 18

PEC 19

PEC 20

PEC 21

Cer. de pódio

19 de

maio

20 de

maio

21 de

maio

22 de

maio

EtapaData Local km

9:01

19:03

20:30

8:08

9:08

10:08

12:31

13:31

14:38

15:58

19:03

8:08

9:08

09:54

14:38

15:38

16:54

19:03

7:08

7:57

8:38

10:08

12:18

14:20

Hora de saída
do primeiro

piloto

Porto-Foz
Super Especial

Paredes
Shakedown

Matosinhos
Cerimónia de Pódio

Coimbra
Cerimónia de partida

Super Especial

Amarante

Lousã

Góis

Arganil

Mortágua

Lousada
Super Especial

Vieira do Minho

Cabeceiras

de Basto

Fafe

Montim

Felgueiras

Aveiro

Tondela

Braga

Viana do Castelo

Viseu

Águeda

A25

A7

A1

2 5

3 6

4 7

8

9

10 13 11 14

12 15

17 20
18

19 21

16

1188,36 km
extensão dos troços de ligação

330,16 km
extensão total das PEC

1

A1
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hyundai.pt                           Hyundai Portugal

* Campanha válida nos Concessionários Aderentes, até 31 de maio de 2022 para o Hyundai i20 Miguel Oliveira. 

Valor não inclui despesas de legalização e transporte (1.068,30€ em Portugal Continental). Consumo energético 

(l/100Km): 5,4. Emissões de CO2 em ciclo combinado (g/km): 123 (Valores segundo ciclo WLTP). A garantia de 

7 anos sem limite de Km da Hyundai é apenas aplicável aos veículos vendidos por um concessionário autorizado da rede Oficial Hyundai 

a um consumidor final, de acordo com os “Termos e Condições no Livro de Garantia”.

Preço Exclusivo

Até 31/05/2022

21.900€*

No i20 Miguel Oliveira tudo foi pensado para ser especial: jantes em liga leve 17” exclusivas, 

dupla saída de escape, vidros traseiros escurecidos, estofos desportivos, faróis Full Led, 

Smart Key e ainda um Kit exclusivo com o Capacete Réplica GP Portugal 2021.

Saiba mais em i20migueloliveira.hyundai.pt

Um modelo especial com ADN Hyundai e alma de campeão.

Hyundai i20
Edição limitada



Super Especial Porto-Foz

Entrada/saída

do circuito

Obstáculos

Forte de São

João Batista
Jardim do

Passeio Alegre

Praia do

Carneiro

Praia do

Ourigo

Av. de D. Carlos I

R. de D. Luís Filipe

R. do Passeio Alegre

Super Especial de Lousada 3,36 kmSuper Especial de Coimbra 2,82 km

3,30 km

Rua Jaime

José de Moura

N106

Eurocircuito

Automóvel de Lousada

Rua da Costilha
Partida/Chegada

Partida/Chegada

Partida/Chegada

Circuito do rali

Ponte de Santa Clara

Avenida João

das Regras

Bancadas

Estádio

Universitário

Avenida da Guarda Inglesa

Avenida Inês de Castro
Ave

ni
da

 d
e 

Con
im

br
ig

aParque

fechado
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1. 
as etapas

O Rali arranca com a Superespecial de Coimbra, no dia 19, 
mas depois dos três quilómetros feitos para o espetáculo 
na cidade dos estudantes, serão as especiais de Lousã, 
Arganil (foto) e Mortágua a definir quem são os 
verdadeiros candidatos ao triunfo. A escolha de pneus é 
sempre fundamental na primeira etapa de um rali em 
terra batida, já que quem abre a estrada fica prejudicado, 
com a particularidade de se fazer apenas uma passagem 
pelo troço de Mortágua. O dia acaba com mais uma 
superespecial, neste caso em Lousada, a fechar um dia 
com 122,88 quilómetros feitos ao cronómetro. 

2.
O dia mais longo do Rali de Portugal começa em Vieira 
do Minho (foto), passa por Cabeceiras de Basto e 
Amarante, classificativas que, normalmente, são 
absolutamente fundamentais na classificação final da 
prova e que também têm algumas armadilhas que 
podem roubar o sonho a muitos pilotos. Depois das 
exigências das três especiais (duas passagens por cada 
uma), o dia termina na cidade Invicta, com a 
Superespecial da Foz, que tem o início marcado para as 
19.03 horas. A segunda etapa do Rali de Portugal tem 
um total de 159,14 quilómetros cronometrados.

3.
A última tirada do Rali tem apenas 58,22 quilómetros de 
classificativas, mas os troços são traiçoeiros e, como 
sempre, nada está garantido até chegar ao parque de 
assistência. O dia começa com as primeiras passagens 
por Felgueiras, Mondim e Fafe, sendo que o percurso é 
repetido e a última tirada é a “power stage”, que dá 
pontos adicionais aos cinco mais rápidos. Como sempre, 
foi Fafe a ser escolhida para fechar o Rali de Portugal, 
esperando-se um mar de gente para ver o incrível salto 
da Pedra Sentada (foto), a imagem mais icónica daqueles 
que muitos consideram o melhor rali do Mundo.  
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22 MAIO  
(DOM)

21 MAIO  
(SÁB)

20 MAIO  
(SEX)
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• Lousã 

• Góis 

• Arganil 

• Mortágua 

• Lousada

• Vieira do 
    Minho 

• Cabeceiras  
    de Basto 

• Amarante 

• Porto 

• Felgueiras 

• Montim 

• Fafe

CENTRO A DEFINIR A ROTA DOS CANDIDATOS

CORRER DO MINHO ATÉ À FOZ DO PORTO

DE FELGUEIRAS A FAFE É UM SALTO





os pilotos

os portugueses

NOVA GERAÇÃO  
ACELERA RUMO AO  
PAPEL PRINCIPAL

A nova era do WRC está a todo o gás e com os “Sébs” a tempo parcial - 
Sébastien Ogier e Sébastien Loeb - o caminho está completamente aberto 
para a nova geração. Até agora, Kalle Rovanpera tem dado bem conta do 
recado e, com duas vitórias em três provas disputadas (na Suécia e 
Croácia), o finlandês lidera (76 pontos) com uma margem interessante. 
Em Portugal, é inevitável não pensar em Ogier, Loeb e Ott Tanak (três 
campeões mundiais) como prováveis vencedores, sempre acompanhados 
de nomes como Elfyn Evans (vencedor em 2021) ou Thierry Neuville 
(triunfou em 2018 e foi segundo classificado em 2019).

os favoritos

10

TOYOTA  
RACING

TOYOTA  
RACING

SPORT 
FORD 

HYUNDAI 
MOTORSPORT

SÉBASTIEN OGIER 
FRANCÊS 38 ANOS

ELFYN EVANS 
BRITÂNICO 33 ANOS

OTT TANAK 
ESTÓNIO 34 ANOS

THIERRY NEUVILLE 
BELGA 33 ANOS

SÉBASTIEN LOEB 
FRANCÊS 48 ANOS

GUS GREENSMITH 
INGLÊS 25 ANOS

KALLE ROVANPERA 
FINLANDÊS 21 ANOS

TAKAMOTO KATSUTA 
JAPONÊS 29 ANOS

ARMINDO ARAÚJO 44 ANOS 
SKODA FABIA EVO            

MIGUEL CORREIA 30 ANOS 
SKODA FABIA EVO 

BRUNO MAGALHÃES 41 ANOS 
HYUNDAI I20 

RICARDO TEODÓSIO 46 ANOS 
HYUNDAI I20 
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POWERED BY PASSION

BALTARBALTARBALTAR

A VILA DO DESPORTO AUTOMÓVEL

Paredes não podia faltar no mapa desta competição 
mundial do desporto automóvel com a bandeira do 

Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Conhecido como o ensaio e aquecimento dos 
motores, o Shakedown de Baltar-Paredes, com o 
famoso salto, é particularmente elogiado por todos 
os pilotos que por cá passam e gera muita emoção 
e adrenalina.

Os aficionados dos ralis apreciam o troço do Kartó-
dromo de Baltar que proporciona excelentes con-
dições a máquinas e aos pilotos e gera espetáculo. 

Este ano voltamos a ter público nas bancadas. 
Assim sendo, preparamos um especial acolhi-
mento ao público e criamos as condições de 
segurança de quem por cá se encontrar.

A Vila de Baltar é já sinónimo de automo-
bilismo, associada à pista do Kartódromo, 
ao Rali de Portugal e também ao cluster 
da indústria automóvel, com as empresas 

ligadas ao setor que temos instaladas no 
Parque Empresarial de Parada-Baltar. 

Paredes volta a ser palco de grandes eventos e com-
petições que contam com a presença dos melhores do 
mundo na modalidade e para promover o que é nosso 
e as nossas indústrias. Além do sector do mobiliário, o 
Concelho de Paredes revela crescimento na metalo-
mecânica e em áreas associadas ao ramo automóvel.

A parceria com o Automóvel Clube de Portugal – ACP 
é uma aposta para continuar a reavivar o interesse por 
este desporto.

Para os pilotos de 25 nacionalidades a centena de equi-
pas e para a organização da principal competição auto-
mobilística nacional, o Rali de Portugal, que tem este 
ano a sua 55.ª edição, desejo uma competição recheada 
de sucesso.   

Ao público que se deslocar a Paredes para assistir à 
competição, convido a que passem bons momentos na 
nossa terra e que possam desfrutar dos encantos natu-
rais e paisagísticos da região, do património e da nossa 
gastronomia.

Alexandre Almeida

Presidente da Câmara Municipal de Paredes

OS MELHORES PILOTOSOS MELHORES PILOTOS
ESTÃO DE VOLTA A BALTAR-PAREDESESTÃO DE VOLTA A BALTAR-PAREDES
PARA O RALI DE PORTUGALPARA O RALI DE PORTUGAL



os autarcas

ANTERO BARBOSA 
PRESIDENTE C. M. FAFE

“O concelho de Fafe tem demonstrado a sua 
afirmação no Rali e temos conseguido 
aproveitar a prova da melhor forma para 
dinamizar o turismo e a economia da região”
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NUNO FONSECA 
PRESIDENTE C. M. FELGUEIRAS

“Olhamos para o Rali como uma promoção do 
desporto e da nossa região. Este evento é uma 
mais-valia, principalmente depois de uma 
altura tão complicada devido à pandemia”

ANTÓNIO CARDOSO 
PRESIDENTE C. M. VIEIRA DO MINHO

“O Rali em Vieira do Minho é emoção na 
natureza. Os vieirenses sabem muito bem 
receber. A importância da prova na nossa 
economia é muita”

LUÍS PAULO COSTA 
PRESIDENTE C. M. ARGANIL

“É o evento que maior projeção dá a nível 
nacional e internacional. É um meio de 
promoção territorial que beneficiamos além do 
grande impacto económico que dá aos setores”

RUI MOREIRA 
PRESIDENTE C. M. PORTO

“Este tipo de eventos tem um grande interesse 
para a cidade, não só do ponto de vista 
desportivo, mas também como promoção do 
Porto como destino turístico de excelência”

JOSÉ MANUEL SILVA 
PRESIDENTE C. M. COIMBRA

“Em conjunto com o ACP temos o privilégio de 
coorganizar uma superespecial noturna. 
Coimbra afirma-se, assim, capaz de acolher 
eventos de dimensão internacional”

RICARDO PARDAL 
PRESIDENTE C. M. MORTÁGUA

“Depois da pandemia, estes eventos ganham 
ainda mais importância e fazem toda a 
diferença na nossa economia. Mortágua tem 
uma grande paixão pelo rali”

FRANCICO ALVES 
PRESIDENTE C. M. CABECEIRAS DE BASTO

“Em termos de impacto, é bastante grande.  
A prova conta para o Campeonato do Mundo  
e é importantíssima. O nosso troço já foi 
considerado o mais bonito”

PEDRO MACHADO 
PRESIDENTE C. M. LOUSADA

“Em Lousada existe uma longa tradição  
e paixão pelo automobilismo, pelo que a 
passagem do Rali de Portugal pelo nosso 
concelho é motivo de festa”

JOSÉ LUÍS GASPAR 
PRESIDENTE C. M. AMARANTE

“Quando o Rali regressou ao norte do país 
ajudou a dar uma nova visibilidade. Regressou 
para de onde nunca devia ter saído. Em termos 
económicos, é uma mais-valia”

LUÍS ANTUNES 
PRESIDENTE C. M. LOUSÃ

“Além de todo o espetáculo que proporciona,  
o impacto económico do Rali é muito relevante 
para o Concelho e para a Região, especialmente 
para o comércio local”

Depois de uma época tão complicada a todos os níveis devido à 
pandemia de covid-19, que obrigou a parar o país e o Mundo, o 
Rali está de regresso a Portugal e não podia ser recebido com maior 
entusiasmo pelos líderes dos respetivos municípios. O impacto 
económico e turístico são indiscutíveis, com a prova a servir de 
montra das regiões tanto a nível nacional como internacional.  
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ALEXANDRE ALMEIDA 
PRESIDENTE C. M. PAREDES

“Paredes volta a ser palco de grandes eventos  
e competições que contam com a presença dos 
melhores do Mundo na modalidade e para 
promover o que é nosso e as nossas indústrias”

RUI SAMPAIO 
PRESIDENTE C. M. GÓIS

“Reconhecemos a importância económica do 
evento para o nosso território. Venham todos a 
Góis desfrutar do Rali, da nossa gastronomia e 
das nossas paisagens”





os carros do passado

ANTES HAVIA OS GRUPO B
Os míticos Grupo B, banidos em 1986 
debitavam entre 400 a 600 cavalos de 
potência, para um peso mínmo de 1005 
quilos, acelerando dos 0 aos 100 km/ em 
2,6 segundos. Os mais radical era o Audi 
Quattro S1 E2, com os seus enormes 
apêndices aerodinâmicos e a marca 

alemã chegou a concluir um protótipo 
com mil cavalos de potência.  
Os concorrentes também eram de peso, 
como o Lancia Delta S4 (foi ao volante de 
um deles que Henri Toivonen e seu 
navegador, Sergio Cresto, morreram após 
um despiste) , o Pegueot 205 Turbo 16 , o 

Ford RS200, o MG Metro 6R4 ou o mal 
sucedido Citroën BX 4TC. O ponto de 
viragem foi o Rali de Portugal de  1986, 
quando Joaquim Santos, ao volante de 
um Ford RS 200 se despistou em Sintra, 
o que custou a vida a três espectadores e 
ferindo dezenas. Foi o fim do Grupo B. 
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O brutal Audi Sport 
Quattro S1 tinha um 

motor de cinco cilindros, 
2.1 l de cilindrada, 540 
cavalos e 590 Nm de 

binário. Acelerava dos 0 
aos 100 km/h em 3,1 

segundos.

MOTOR

A Audi utilizou no S1 uma 
caixa de velocidades 
automática de dupla 

embraiagem. Esteve na 
origem das atuais DSG 

ou PDK (Porsche 
doppelkupplung), do 

grupo VW.

CAIXA INOVADORA

A medida das jantes 
utilizadas, há 36 anos, 

pela Audi, são similares 
às atuais, pois o  Quattro 

usava uns Michelin 
235/45 em jantes que 

podiam ser de 15 
polegadas.

JANTES

O Audi Quattro foi o 
primeiro carro usar a 

tração integral em ralis. 
Estreou-se no Rali do 

Algarve, em 1980, extra 
competição.Teria ganho 

com 29 minutos de 
vantagem.

TRAÇÃO INTEGRAL

O S1 (era um coupé) 
tinha 4240 mm de 
comprimento, 1860 

de largura e uma altura 
de 1344 mm.  

A distância entre eixo 
era de 2224 
milímetros. 

DIMENSÕES

1986

AUDI 
QUATTRO S1 E2 
ALEMANHA 

1 E2
A





os carros do presente

DE VOLTA AOS 500 CAVALOS

Com quatro cilindros e 
turbo compressor, o 
motor a gasolina, de 

quatro cilindros e 1.6 cc, 
debita 385 cavalos e 
450 Nm de binário. A 

unidade híbrida tem 134 
cavalos.  

MOTOR

Novidades nas caixas 
de velocidades, que 

passam a ser manuais 
e com cinco 

velocidades. No ano 
passado tinham seis, 
que eram passadas 
sequencialmente.

CAIXA DE 5 

Podem ser usados três 
tipos de pneumáticos, 

em jantes que vão das 15 
às 18 polegadas (asfalto 
e terra, respetivamente). 

O número de pneus é 
regulado pela 
organização.

PNEUS

A tração integral, que já 
leva quase 40 anos 

nos ralis, continua a ser 
utilizada, mas este ano 
acabou-se o diferencial 

central ativo. É agora 
mecânico a frente  

e atrás.

TRAÇÃO INTEGRAL

Com um comprimento 
que varia entre os 4,100 

e os 4,225 mm e uma 
largura de 1,875 (a altura 

varia de acordo com o 
rali), os Rally1 têm uma 
distância entre eixos de 

2,630 mm.

DIMENSÕES

2022

TOYOTA 
GR YARIS 
JAPÃO 

Os carros que participam, este ano, no 
WRC atingem um nível de potência que só 
encontra equivalência nos míticos Grupo 
B. Quase 36 anos depois, as três marcas 
oficiais do WRC - Toyota, com o GR Yaris, 
M-Sport com o Ford Puma e a Hyundai, 
que participa com o i20N - vão para a 

estrada com carros híbridos plug-in, que 
podem ultrapassar os 500 cavalos e os 
500 Nm de binário e movidos a um novo 
combustível 100% sintético. O peso é de  
1 260 quilos e a bateria, de 3.9 kWh, pode 
ser carregada em 30 minutos, permitindo 
fazer certos troços de estrada usando 

apenas eletricidade. Outra novidade é o 
chassis de aço comum aos três modelos, 
fornecido pela Federação Internacional do 
Automóvel já com a gaiola de segurança, 
que protege igualmemte a unidade 
híbrida, o tanque de combustíve e, a caixa 
de cinco velocidades. 
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entrevista

“Para se ter uma ideia 
mais concreta, só no 
Norte, estamos a falar  
de um retorno direto - 
despesas em hóteis e 
restauração - de 70% 
para os concelhos que 
recebem a prova”

“TER 100 INSCRITOS EM PROVA 
DO WRC É MARCO FANTÁSTICO”
CARLOS BARBOSA / PRESIDENTE DO AUTOMÓVEL CLUB DE PORTUGAL

O Rali de Portugal comemora a 

55.ª edição e, este ano, ao con-

trário do anterior, sem a impo-

sição de algumas regras deriva-

das da pandemia . O que se pode 

esperar de diferente? 

O regresso à normalidade e ao 
imenso público nas zonas espe-
táculo. Será uma festa única.  
 
Qual é o impacto que o Rali de 

Portugal tem na economia e no 

turismo da região Norte? 

Mesmo em ano de pandemia, o 
Rali de Portugal foi responsá-

vel, em 2021, por um retorno da 
ordem dos 142 milhões. O im-
pacto é enorme nas regiões do 
Norte e do Centro, sobretudo 
quando o combate à interiori-
dade é um dos objetivos. Esta-
mos a falar, só no Norte, de um 
retorno direto – despesa em ho-
téis e restauração - da ordem 
dos 70% nos concelhos que re-
cebem a prova. 
 
A prova foi escolhida para as-

sinalar os 50 anos do Cam-

peonato do Mundo de Ralis. 

Qual a importância de orga-

nizar estas comemorações?  

O facto de Portugal ser o país esco-
lhido para acolher esta data fala por 
si. Não é por acaso que a FIA tem re-
conhecido ao longo dos anos o Rali 
de Portugal como um dos melhores 
do Mundo. Os troços são magnífi-
cos, o país é seguro, tem infraestru-
ras e as pessoas sabem receber. 
 
Sébastien Loeb, nove vezes cam-

peão do mundo, regressa ao 

WRC e também escolheu a eta-

pa portuguesa para voltar à ação. 

O que faz de Portugal uma op-

ção sempre especial? 

Precisamente o que já referi. O 
Loeb é um campeão e gosta de 
correr nos melhores troços. 
 
A edição deste ano irá ficar mar-

cada pelo recorde de inscritos. 

É um dado que nos enche de or-
gulho e também de responsabili-
dade em fazer cada vez melhor. 
Ter 100 inscritos numa prova do 
WRC é um marco fantástico. 
 
Qual é a importância, até em 

termos de exposição internacio-

nal? A edição deste ano tem três 

super especiais.  

Todos os anos procuramos fazer 
melhor. As três super especiais 
pretendem dar mais animação ao 
Vodafone Rali de Portugal, con-
tribuindo para projetar a imagem 
das regiões. 

D
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