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Michelin APOIA os jovens pilotos  
de ralis 

 
A MICHELIN, ATRAVÉS DA RMC MOTORSPORT, E COM A COLABORAÇÃO 
DA REAL FEDERAÇÃO ESPANHOLA DE AUTOMOBILISMO, OFERECE AOS 
JOVENS PILOTOS A OPORTUNIDADE DE TESTAR UM CITROËN C3 N5 DE 

QUATRO RODAS MOTRIZES EM DIVERSAS PROVAS DO  
CAMPEONATO DE ESPANHA DE RALIS.  

 
A Michelin dá início a uma ação de apoio a jovens pilotos de ralis, dando-lhes a oportunidade de testar 
em competição um veículo com tração às quatro rodas, e progredir, assim, na sua carreira desportiva. 
Para tal, juntamente com o preparador RMC Motorsport, e com a colaboração da Real Federação 
Espanhola de Automobilismo, serão selecionados quatro pilotos provenientes da categoria de duas 
rodas motrizes, que participarão num rali do Campeonato de Espanha ao volante de um Citroën C3 N5 
da RMC Motorsport, decorado com as cores da MICHELIN.  
 
A seleção dos quatro pilotos, três em Espanha e um em Portugal, será realizada com base em critérios 
que terão em conta a experiência e o progresso dos participantes, assim como a origem na zona 
geográfica em que se dispute cada prova, ou nas suas proximidades. Cada piloto participará, 
respetivamente, num dos seguintes ralis, sem ter que assumir custos:     
 

• Rally de Llanes (de 1 a 3 de outubro de 2020) 
• Rally RACC Catalunya Costa Dourada (de 22 a 24 de outubro de 2020) 
• Rally de la Nucia (de 6 al 8 de novembro de 2020) 
• Rali Casinos de Algarve (de 13 a 14 de novembro de 2020) 

 
Equipado com um motor 1.6 Turbo, que transmite os seus 300 cv de potência às quatro rodas através de 
uma caixa de velocidades sequencial de seis relações, e dotado de suspensão regulável, com 
amortecedores de quatro vias, o Citroën C3 N5 da RMC Motorsport é o veículo ideal para que os 
participantes neste programa tomem contacto com um automóvel de competição de alto nível, e deem 
mostras dos seus dotes de pilotagem e da sua capacidade de evolução. 
 
Os pilotos que pretendam inscrever-se devem dirigir-se à RMC Motorsport (www.rmcmotorsport.es) ou 
a Álvarez Competición (www.neumaticosalvarez.com), distribuidor exclusivo Michelin. 
 
 
A Michelin ambiciona melhorar de forma sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do sector do pneu, a Michelin concebe, fabrica e 
distribui os pneus mais adaptados às necessidades e às diversas utilizações dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar a 
eficácia do transporte. De igual modo, a Michelin oferece aos seus clientes experiências únicas nas suas viagens e deslocações. A Michelin 
também desenvolve materiais de alta tecnologia para diversas utilizações. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente 
em 170 países, emprega mais de 127.000 pessoas e dispõe de 69 centros de produção de pneus, que, em 2019, fabricaram 200 milhões de pneus 
(www.michelin.pt). 
 
 


