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• Desde 1998 que temos apostado no campeonato de 
ralis a Sul, como por exemplo o Rali Casinos do 
Algarve. Este tem cada vez mais visibilidade no 
panorama nacional, atraindo muitos participantes. 

• O desporto motorizado atrai cada vez mais publico e 
é uma excelente veiculo de divulgação de marcas, sob 
a forma de publicidade desde micro empresas a 
multinacionais.

• As marcas que investem em publicidade apoiando os 
pilotos são vistas por milhares de pessoas, quer ao 
vivo, quer posteriormente em partilhas de fotos e 
vídeos em redes sociais e meios de comunicação que 
fazem a cobertura dos eventos. 

• O objetivo deste documento é apresentar o nosso 
projeto para o ano de 2022, dando a oportunidade de 
se juntar às diversas marcas que nos têm apoiado ao 
longo dos anos. 

Introdução
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PILOTO

APELIDO: Anselmo

NOME: Paulo

NATURAL: Quelfes - Olhão

RESIDENTE: Olhão

PROFISSÃO: Eletricista Auto 

Quem Somos
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NAVEGADOR

APELIDO: Silva

NOME: André
NATURAL: Odiáxere-Lagos

RESIDENTE: Lagos

PROFISSÃO: Serralheiro



• Piloto Paulo Anselmo desde 1994

• 1994/1997-Vários ralis particulares

• 1998-Campeonato Regional Sul(viatura –VW GOLF 
GTI,Classificação-4º duas rodas motrizes,2º classe,14º á geral)

• 1999-Campeonato Regional Sul(viatura –VW GOLF 
GTI,Classificação-3º duas rodas motrizes,2º classe,10º á geral)

• 1999-Campeonato Inter Empresas TV MAIS

• 2000-Campeão Regional Sul Karting pela kadoc club

• 2000-Campeonato Regional Sul Copiloto de Paulo Mendes

• 2001- Campeão Nacional Karting-Trofeu Tagus

• 2001-Rally Casinos Algarve(viatura-TOYOTA 
COROLLA,Classificação-1º duas rodas motrizes,1º classe,7º á geral)

• 2002-Campeonato regional Sul(viatura-PANDA 4X4, 
Classificação-1º classe,11º á geral)

• 2002-Rally Algarve Citroen AX

• 2008-Campeonato Regional Sul(viatura-OPEL CORSA 
GSI,Classificação 2ºduas rodas motrizes,9º á geral)

Currículo e palmarés
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• 2008-Campeonato Challenge Rallys,(classificação-3ºduas rodas 
motrizes,1º classe,7º á geral)

• 2016-Campeonato Regional Sul(viatura-……………….,Classificação-1º 
Tracção traseira,1ºgrupox2, 1º classe11, 4º á geral)

• 2017-Campeonato Regional Sul(viatura-PEGEOUT 206 GTI e FIAT PUNTO 
HGT,Classificação-4º duas rodas,4ºgeral P2-3,10º á geral)

• 2018-Campeonato Regional Sul(viatura-CITROEN C2 R2 MAX e PEGEOUT 
206 GTI,Classificação-1ºduas rodas,1º grupo p1-3,12º á geral)

• 2019-Campeonato Regional Sul(viatura- PEGEOUT 206 GTI, 
Classificação-1º lugar p1-3)

• 2019-Rally Alitém Pombal (participação)

• 2020- Rally Castelo Branco(viatura-BMW E36)

• 2020-Rally Vila do Bispo (viatura-BMW E30 M3)

• 2021-Campeonato Sul Ralis(viatura-BMW E 36 COMPACT, 
ClassificaçãoCampeões Absolutos duas rodas motrizes, Vencedor desafio 
Kumho Sul,

• Vencedor Grupo x2, Vencedor Classe 11,Vencedor Tracção Traseira)



• O nosso veiculo é um BMW 328 I Compact que 
estamos a preparar com elevado detalhe. Confiamos 
vai permitir-nos encarar as provas com bastante 
solidez e confiança.

• Foi com esta viatura que fomos campeões de 2RM e 
vencedores de tudo o que poderíamos ganhar Na 
época de 2021. 

Viatura e Objetivos
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Objetivos

Projeto de patrocínio 2022

• Na época de 2022 iremos participar em todos os ralis do 

Campeonato de Ralis Sul (CRS) e defender o Titulo, participar 

também no Grupo X2 Classe 11, e no desafio Khumo Sul 2, no 

qual fomos campeões no ano de 2021.

• Iremos lutar pelo primeiro lugar da classe e primeiras 

posições na geral, pelo que contamos ter vasta exposição

• Este é um projeto ambicioso mas dada a nossa experiência e 

credibilidade, acreditamos ser um excelente veículo de 

publicidade para os nosso patrocinadores 
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Oportunidade

• A nossa viatura atrai a atenção por onde passa, logo as 

pessoas vêm, fotografam, fazem vídeos e partilham

• Assim, proporcionamos aos nossos patrocinadores um 

veiculo de publicidade nos diferentes suportes do nosso 

projeto:

• Logotipo / nome da empresa na viatura

• Destaque nas nossas redes sociais

• Destaque no nosso website

• Faixas ou meios organizados pelos media
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Estamos confiantes que com a vossa ajuda iremos 
reunir as condições necessárias para vingar nas 

competições a que nos propomos participar, 
honrado assim o nome de todos e demonstrando 
toda a dedicação, carinho, paixão que temos por 

este desporto.

Aceleramos juntos? 
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Contatos

• Entre em contacto connosco:

• pauloanselmo69@gmail.com

• 918649891 (Paulo Anselmo)

• fb.com/pauloanselmoralis

• pauloanselmo.pt

mailto:pauloanselmo69@gmail.com
https://www.facebook.com/pauloanselmoralis
https://pauloanselmo.pt/paulo-anselmo-competicoes/


OBRIGADO
Sem Vocês Patrocinadores e Amigos 
este projeto não era possível
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