
 

 

PARTICIPAÇÃO PORSCHE NO IV RAID DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS ALGARVE MADEIRA 
(13-21 Agosto 2011) 
 
Caro amigo: 
 
Vimos convidar-vos, a si e à sua esposa, a visitar connosco a Ilha da Madeira no Vosso lindo 
automóvel antigo, participando no IV RAID DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS ALGARVE-MADEIRA, de 13 a 
21 de Agosto de 2011. 
 
Pelo quarto ano consecutivo, e dado o sucesso dos anos  anteriores, realizar-se-á o IV RAID DE 
AUTOMÓVEIS ANTIGOS ALGARVE-MADEIRA, dando-se assim continuidade ao mais bonito passeio que 
tem percorrido todas as estradas da Madeira com automóveis antigos nos últimos anos. 
 
Este passeio turístico onde todos os proprietários de automóveis antigos podem participar 
(independentemente da marca dos seus veículos), será mais uma vez coordenado pelo Casal de São 
João-Turismo em Espaço Rural, com o apoio logístico da Câmara Municipal do Funchal, da 
FrenteMar Funchal, Liberty Seguros, Xerox Madeira, V8 Waterless, e com a participação e 
envolvimento, entre outros clubes, do Triumph Club de Portugal, e Porsche Club de Portugal. 
 
O RAID DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS ALGARVE MADEIRA é o melhor remédio para  que a sua mulher e 
família  passem a gostar do seu clássico da forma que ele merece (fazendo com que percebam que 
valeu a pena você passar ao longo do ano tantos fins de semana a trabalhar na garagem, de roda 
do seu clássico). 
 
Este passeio, constitui uma forma inesquecível de  fazer umas férias com a sua família no seu 
clássico, conhecendo a linda Ilha da Madeira numa expedição turística  de automóveis antigos com 
um grupo de verdadeiros companheiros e amigos, passeando todos os dias sem pressas, sem 
cronómetros, e sem competição, pelas mais lindas paisagens  madeirenses com preços que este 
ano (apesar do significativo aumento do preço dos fretes do Navio, do alojamento e das refeições) 
conseguimos desde 1500 € (tudo incluído, com transporte de ida e volta do carro e equipe de 2 
pessoas, um programa completo de 8 dias com uma semana de alojamento em época alta no Hotel 
Four Views Baía**** e uma dezena de refeições incluídas, conforme programa e ficha de inscrição 
que se anexam. 
 
Este ano na ligação à Ilha da Madeira vamos estrear o novo Navio da Naviera Armas (mais luxuoso, 
espaçoso e rápido que anterior) que faz a ligação Portimão-Funchal em cerca de 21 horas. A viagem 
faz-se de forma bastante descontraída, sempre com muita animação, quer na piscina durante o dia, 
quer no bar com espectáculo de dança de salão à noite.  A curta noite dorme-se em poltronas com 
lugar marcado (confortáveis, tipo avião) ou em camarotes (para 2 ou 4 pessoas, previamente 
marcados com ou sem vista de mar). Partindo de Portimão às 12 horas de Domingo, no dia 
seguinte ao amanhecer já está a passar ao largo do Porto Santo (vemos o nascer do Sol a tomar o 
pequeno-almoço), e ao início da manhã (cerca das 11 horas) já estamos a desembarcar na bela 
cidade do Funchal, com os nossos lindos clássicos. 
 
Ao longo dos dias na Ilha da Madeira, passa-se com os nossos clássicos por paisagens 
maravilhosas, inesquecíveis e ao mesmo tempo surpreendentes a cada Km que se percorre… O ar 
puro, a humidade natural do Norte da Ilha, proporcionam vida a uma vegetação luxuriante, a flores e 
arbustos que não existem em mais lugar nenhum do Mundo... mas que nós podemos visitar no 
Parque Natural da Floresta Laurisilva da Madeira, considerado Património Mundial da Humanidade 
pela Unesco. A pronúncia do simpático povo madeirense, o mercado do Funchal, as palhotas de 
colmo de Santana, as fábricas de bordados e de cestaria, as caves de vinho da Madeira,  a 
gastronomia madeirense e o bailinho da Madeira ficarão sem dúvida na vossa memória.  
 



 

 

Este ano, ficaremos alojados no Hotel Four Views Baía****, uma unidade hoteleira nova, muito bem 
situada, quase no centro do Funchal, o que será extremamente cómodo e gratificante para todos os 
participantes. Tal como nos anos anteriores,  seremos acompanhados por guias turísticos  da 
FrenteMar Funchal e Casal de São João,Turismo em Espaço Rural  que nos levarão a desfrutar das 
belas paisagens só existentes na Ilha da Madeira.  No RAID DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS ALGARVE-
MADEIRA 2010, faremos também novamente o tão divertido "circuito dos pés-descalços" e daremos 
uns banhos nas encantadoras piscinas naturais do Porto Moniz, que no ano passado tanto 
agradaram aos participantes, almoçando naquele lindo cenário. 
 
Teremos um dia  inteiramente livre, ao vosso gosto,  para eventuais subidas de teleférico, descidas 
de carros-cesto, cruzeiros, levadas,  passeios todo-o-terreno, visitas a amigos, compras, ou 
simplesmente para desfrutar da piscina do Hotel onde ficamos alojados. 
 
Para tornar a viagem até ao Algarve mais tranquila, este ano o Programa inclui (facultativamente, 
para quem vem de longe) um pré-agrupamento no Sábado dia 13 de Agosto com jantar e alojamento 
no Hotel CS Morgado Golf Portimão ***** (a cerca de 6 Kms do cais de embarque no Naviera 
Armas, em Portimão). Por último, e para as primeiras equipes que se inscreverem temos ainda a 
possibilidade de vos assegurar um alojamento ainda mais económico e alternativo em Alojamento 
Particular (perto do Hotel) ou Turismo Rural, conforme programa que se anexa, com preço desde 
1200 € o casal. Não há portanto desculpas para não vir connosco á Ilha da Madeira! 
 
Assim, convidamos V/ Exª e a sua família a vir à Madeira connosco de 13 a 21 de Agosto de 2011 
participando no RAID DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS ALGARVE-MADEIRA, com o seu clássico. 
 
Garantimos que trará consigo recordações  inesquecíveis: a confraternização, a diversão e 
animação da viagem  com um grupo sempre bem disposto,  a emoção das  estradas e curvas  da 
Ilha da Madeira, as cores, os sons, os cheiros,  as lindas paisagens, as flores,  as levadas,  a 
gastronomia, enfim, toda a natureza que faz da Madeira a Pérola do Atlântico! 
 
Ficando a aguardar que nos enviem a Vossa ficha de inscrição (em anexo) para podermos contar 
com a vossa companhia, recebam desde já  um forte abraço.  
 
 
******************************************************************************
                                                 
                                                           INFO 
  
Na sequência de várias dúvidas colocadas por proprietários de  Porsches, informa-se que neste 
evento, em que o Porsche Club de  Portugal colabora juntamente com outros clubes 
(exclusivamente dedicados aos automóveis clássicos), permite-se a participação de  todos os 
Porsches(clássicos ou não clássicos). Se forem Porsches anteriores a 1984, participam como os 
demais veículos de outras marcas. Se posteriores a esta data, desde que em excelente estado 
de conservação e originalidade, sem alterações exteriores que não sejam  da época, poderão 
participar também sendo-lhes atribuída uma numeração diferente. 
 
Como a prova é sobretudo um passeio turístico (sem necessidade de cronómetros, nem médias, 
nem regularidades), não haverá qualquer tipo de problemas. Não é esse o espírito deste evento... 
nem de nenhum dos participantes, porque aqui não há "concorrentes" mas sim  "companheiros" 
nesta expedição onde o ambiente é fantástico. Todos os anos são tiradas mais de 6000 fotos às 
lindas paisagens e locais por  onde passamos. É inesquecível... Por isso todos os proprietários 
Porsche poderão participar com o seu Porsche, seja ele já um clássico ou ainda não. 
 
Apesar de este evento se realizar apenas em Agosto, aconselha-se a que  os eventuais interessados 
em participar verifiquem desde já os seus  planos de férias e reservem o vosso lugar com 



 

 

antecedência, mandando a ficha de inscrição com brevidade pois neste momento já 
há bastantes inscritos neste Raid, e os camarotes no Naviera Armas, e as melhores opções (vide 
ficha de inscrição em anexo) rapidamente se esgotam. 
 
Um abraço forte, 
 
            António Brito                         e                  João Bento 
 
            964144312                                  965126136  ou   914570904 
 
      algarverenovavel@iol.pt                           joaobento@netmadeira.com 
 
 
LINK PARA VER OU DESCARREGAR  FOTOS DO RAID DE 2010 TIRADAS POR JOSÉ OTERO E JÚLIA 
CARBALLO: 
 
http://picasaweb.google.es/condeviloide/RaidAlgarveMadeira2010?feat=directlink 
 
LINK PARA VER UM VÍDEO DO RAID DE 2010 ELABORADO POR JOSÉ OTERO E JÚLIA CARBALLO: 
 
http://videos.sapo.pt/08NMckCE7CjqdVzM01dg 
  
OUTROS LINKS A FALAR DO RAID 2010 (Antes): 
  
http://www.autoclassic.com.br/autoclassic2/?p=8003 
  
http://www.velocidadeonline.co.pt/saida_noticia.asp?noticia=20812 
  
http://rodagem.blogspot.com/2010/05/raid-de-automoveis-antigos-algarve.html 
  
http://rodagem.blogspot.com/2010/05/raid-de-automoveis-antigos-algarve_27.html 
   
OUTROS LINKS A FALAR DO RAID 2010 (Após) ALGUNS COM FOTOS: 
  
http://www.jornaldamadeira.pt/not2008.php?Seccao=6&id=159264&sup=0&sdata=2008-01-17 
  
http://programacircuito.wordpress.com/2010/08/23/madeira-recebeu-em-festa-o-iii-raid-de-
automoveis-antigos-algarve-madeira/ 
  
http://www.vespaamigosmadeira.com/index.php?option=com_content&view=article&id=107:autom
oveis-antigos-algarve-madeira&catid=1:ultimas-noticias 
  
http://forum.amigosdosmercedes.com/showthread.php?t=20709 
  
OUTROS LINKS A FALAR DAS EDIÇÕES ANTERIORES DO RAID 2008 e 2009 COM FOTOS: 
  
http://www.autoclassic.com.br/autoclassic2/?p=3740 
  
http://www.bmw2002ti.eu/passeio_a_madeira.htm 


