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Tudo pronto para a Baja Aragón Teruel 2018 Trofeo 
BFGoodrich®  
Tem lugar este fim de semana a Baja Aragón Teruel 2018 Trofeo BFGoodrich®, 
prova de referência do circuito internacional de ralis todo-o-terreno.  

Consequência da sua firme e forte aposta nos desportos motorizados, a BFGoodrich® dá mostras 
do seu compromisso, pelo segundo ano consecutivo, com a Baja Aragón, que se disputa este fim 
de semana. O evento, que desde 2017 se denomina Baja Aragón Teruel Trofeo BFGoodrich®, é 
uma prestigiosa prova incluída no Campeonato do Mundo de Bajas e no Dakar Challenge. Com 35 
anos de história, a prova é a referência europeia da especialidade dos ralis todo-o-terreno, e faz 
parte do calendário da Taça do Mundo FIA. 

Além de colaborar na organização da competição, a BFGoodrich® disponibilizará aos participantes 
o novo pneu KDR2+, evolução do KDR2 de competição, testado no passado Dakar com grande 
sucesso, onde deu mostras da sua eficácia, especialmente em zonas com terreno barrento e 
húmido. 

O KDR2+ estará montado nos carros dos cinco embaixadores da BFGoodrich®: Rubén Gracia, 
Cristina Gutiérrez, Isidre Esteve, Jesús Calleja e a nova incorporação, João Ramos, piloto que luta 
pela liderança do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. 

Rubén Gracia lidera, juntamente com Sergio Peinado, a esquadra GPR Sport que contará com três 
Ford Ranger à partida, e tentará manter e consolidar a liderança do campeonato. “Enfrentamos a 
nossa sexta participação na prova a partir do privilegiado posto de líderes do campeonato, mas 
conscientes de que o resultado que aqui obtenhamos será crucial”, refere Rúben Gracia.  

Com somente 26 anos, Cristina Gutiérrez é já uma instituição do rali-raid espanhol. A jovem piloto 
de Burgos tornou-se na primeira espanhola a terminar o Dakar na categoria de automóveis, ao 
volante do Mitsubishi Montero da equipa DKR Raid Service, equipado com pneus BFGoodrich®. 

Isidre Esteve, piloto com grande experiência em motos e em 4x4, é um exemplo de luta e superação. 
Após terminar com êxito a passada edição do Dakar, participa na Baja também como parte da sua 
intensa preparação para alcançar o melhor resultado no Dakar 2019. 

Juntamente com estes prestigiados embaixadores entre os adeptos das provas 4x4 off-road, a 
BFGoodrich® conta também, entre os seus embaixadores, com o aventureiro espanhol Jesús 
Calleja. O alpinista participará na Baja Aragón com a sua nova Toyota Hilux, com o objetivo de o 
testar antes de enfrentar o próximo Dakar. 

Este ano a Baja Aragón Teruel 2018 Trofeo BFGoodrich® será composta por três etapas com um 
percurso diferente do de 2017, mas manter-se-á no seio da província de Teruel, que tem sido a 
sede desta etapa do calendário nas suas últimas cinco edições. 
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Sobre a BFGoodrich® 

A marca BFGoodrich foi criada em 1870, nos EUA, pelo cirurgião Benjamin Franklin 
Goodrich, e desenvolveu-se a par e passo com a indústria automóvel nos Estados Unidos. 
Henry Ford escolheu a BFGoodrich para equipar as primeiras séries da Ford. Desde os 
primórdios do século XX, a marca BFGoodrich continuou a inovar (primeiro pneu tubeless 
em 1946, primeiro pneu radial nos EUA em 1965, etc.) e a participar em acontecimentos 
incríveis, como a primeira travessia dos Estados Unidos em automóvel, em 1903, o primeiro 
voo transatlântico, com o “Spirit of St Louis”, de Charles Lindbergh, em 1927, e até numa 
viagem ao espaço na nave Columbia, em 1977. 
 
Na competição, a BFGoodrich esteve presente em inúmeros ralis off-road, nas 24 Horas de 
Daytona, nas 24 Horas de Le Mans, em Pikes Peak e no Rally Dakar. Mas, acima de tudo, a 
história da BFGoodrich está intimamente ligada ao famoso rali de Baja no México, porque, 
em 1976, e pela primeira vez, a BFGoodrich participou com o seu pneu radial com o objetivo 
de desenvolver o melhor pneu de todo-o-terreno do mercado. Nesse momento, ninguém podia 
imaginar que a BFGoodrich acabava de lançar um produto que revolucionaria a gama de 
pneus de todo-o-terreno. 
 
A BFGoodrich pertence ao Grupo Michelin desde 1990, é a terceira grande marca os EUA e 
está a expandir-se no mercado europeu através das suas gamas de pneus para veículos de 
todo-o-terreno, SUV e turismo. 
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