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Michelin no Caramulo Motorfestival 2022: 
inovação através da história 

 
 

• Michelin patrocinou o Caramulo Motorfestival 2022, um dos maiores eventos do mundo 
dos motores e da competição em Portugal 

• Três dias de ação, em que foi possível disfrutar da história do mundo motorizado através 
da exposição de modelos clássicos e de atividades como a Rampa Histórica Michelin 

• Os 133 anos de história da Michelin refletem fielmente a evolução do sector, que encara 
o futuro sob a perspectiva da sustentabilidade 

 
 
Mais uma vez este ano, a Michelin patrocinou o Caramulo Motorfestival, o evento de referência do 
mundo dos motores e da competição em Portugal. Um encontro imprescindível para todos os adeptos 
das duas e das quatro rodas, levado a cabo entre 2 e 4 de setembro na Serra do Caramulo, em que 
não faltaram atividades, de todos os géneros, que tiveram os automóveis e os motociclos, clássicos e 
desportivos, como grandes protagonistas. 
 
Entre os pontos de maior destaque do programa do evento destaca-se a Rampa Histórica Michelin, a 
par do percurso da Rota Clássica, da coleção de automóveis, motos, bicicletas e miniaturas do Museu 
do Caramulo, ou da feira de automobilia. Três dias em que o passado, o presente e o futuro do mundo 
motorizado deram as mãos sob o patrocínio de Michelin, que pode vangloriar-se de manter-se na 
vanguarda da mobilidade após mais de 133 anos de história. 
 
Exemplo deste nexo de união e evolução do sector é a mítica Rampa Histórica Michelin. O encontro 
estrela do evento consiste num percurso de quase três quilómetros, em que se reúnem todo o tipo de 
veículos, desde modelos históricos, de antes de 1939, a desportivos atuais, passando por clássicos de 
todo os géneros. Um desfile pela Serra do Caramulo que representa a evolução da mobilidade, área 
em que a Michelin sempre desempenhou um papel determinante a partir da sua posição de líder no 
sector do pneu. 
 
Inequívoco é que, desde que a Michelin iniciou a sua atividade, em 1889, foram muitas as descobertas 
e lançamentos da empresa que se assumiram como um fator chave para o sector. O primeiro pneu 
desmontável, patenteado em 1891, e que revolucionou a indústria; o Michelin L'Éclair, de 1895, que 
foi o primeiro automóvel equipado com pneus; a primeira jante de borracha negra com rebites, que 
melhorava a aderência e a resistência do pneu; ou a jante radial, apresentada em 1946 – foram alguns 
dos feitos que marcaram a história da Michelin, em particular, e da mobilidade, em geral. Uma história 
que tem continuação na atualidade, e que fica perfeitamente resumida na mais recente campanha 
global da Michelin, “Motion for Life”, que reflete toda uma vida a liderar o sector. 
 
Porque, nos dias de hoje, com a inovação enquanto parte fundamental do seu ADN, a Michelin continua 
a adiantar-se ao futuro da mobilidade sob uma perspectiva sustentável. E eventos como o Caramulo 
Motorfestival servem como cenários privilegiados para exibir a sua história e fazer avançar o seu 
caminho rumo aos tempos que se avizinham, em que a Michelin espera integrar 100% de matérias-
primas sustentáveis no fabrico de uma gama de pneus que, além de sustentável, continuará a ser 
referência em termos de segurança, duração e performance. 



 
 

 

 
 

 
 
 
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 diferentes 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 177 países, emprega mais de 124.760 pessoas e dispõe de 68 
centros de produção de pneus, que, em 2021, fabricaram 173 milhões de pneus (www.michelin.pt). 
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