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Voto de Congratulação 

 

À dupla Rúben e Estevão Rodrigues pela conquista do título de 

Campeões de Ralis dos Açores Absolutos em 2021 

 

Realizou-se nos dias 27 e 28 de novembro, o Além Mar Rali, última prova do 

Campeonato dos Açores de Ralis 2021, onde se sagrou, pela primeira vez, 

campeã de Ralis dos Açores Absolutos a equipa da Auto Açoreana Racing, 

composta pelos irmãos Rúben e Estevão Rodrigues.  

Esta dupla, natural da freguesia dos Arrifes, em Ponta Delgada, começou a sua 

atividade desportiva em 2008, com a participação em provas de Autocross e de 

Rampas na ilha de São Miguel, iniciando-se na modalidade dos ralis em 2009, 

ao volante de um Citroën Saxo, ainda e apenas com participações esporádicas 

em algumas provas do campeonato.  

Pelo seu destaque no desporto motorizado na Região ao longo dos anos, em 

2017 foram escolhidos para integrar um projeto que lhes permitiu disputar o 

Campeonato dos Açores de Ralis na íntegra, aos comandos de uma viatura de 

última geração. 

Em 2018 e 2019, voltam a disputar o Campeonato açoriano na sua totalidade, 

desta feita com uma viatura menos competitiva e num projeto totalmente 

pessoal, mas que lhes valeu o título de campeões das duas rodas motrizes 

nesses dois anos consecutivos.  

Com a interrupção das competições em 2020 por força da pandemia, 

regressaram em 2021, novamente num projeto mais ambicioso e de volta com 

uma viatura de última geração, onde demonstraram um trabalho meritório, 

vencendo à geral três das sete provas disputadas e conquistando dois segundos 

lugares à geral, num campeonato renhido até à prova final.  

Durante os vários anos de competição, Rúben e Estevão Rodrigues 

demonstraram sempre e em todas as circunstâncias humildade, desportivismo e 

respeito por todos os adversários e clubes organizadores, qualidades que 

contribuem ainda mais para que os açorianos se orgulhem que sejam eles a 

representar os Açores em provas de automobilismo a nível nacional ou 

internacional em 2022.    

Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma 
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dos Açores, reunida em sessão planária do mês de dezembro, aprove o seguinte 

voto de congratulação: 

“A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores congratula-se pela 

vitória de Rúben e Estevão Rodrigues - campeões dos Açores de Ralis Absolutos 

de 2021, competição sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e 

Karting (FPAK)”. 

Do presente voto, deve ser dado conhecimento aos próprios, à equipa Auto 

Açoreana Racing, aos clubes organizadores do Campeonato dos Açores de 

Ralis, designadamente, Clube Asas do Atlântico, Grupo Desportivo Comercial, 

Terceira Automóvel Clube, Clube Automóvel do Faial e Pico Automóvel Clube, 

assim como à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.  

 

Horta, Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2021. 

 

Os Deputados, 

 

Tiago Lopes 

 

Vasco Cordeiro 

 

Andreia Costa 

 

Sandra Faria 

 

 

 

Miguel Costa 

 

Joana Pombo Tavares



 
 

                                                                       3 

 


