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Galp felicita Armindo Araújo, o pentacampeão 

nacional de ralis 

 Piloto patrocinado pela Galp recupera título de campeão nacional no ano do seu 

regresso à competição 

 

O piloto Armindo Araújo, patrocinado pela Galp, sagrou-se hoje Pentacampeão Nacional de 

Ralis  na derradeira e decisiva prova do Campeonato Nacional de Ralis 2018, o Rali do Algarve. 

Com este resultado ao volante do Hyundai i20 R5, Armindo Araújo alcançou um feito inédito 

ao tornar-se no primeiro piloto a vencer 5 títulos no maior escalão de Ralis em Portugal. A 

Galp felicita Armindo Araújo  por mais este título e saúda a energia com que abraçou a 

parceria com a Galp durante as oito etapas do campeonato nacional que marcou o regresso 

de Armindo Araújo à competição, após cinco anos de paragem. 

No final da prova deste fim de semana no Algarve, João Filipe Torneiro, Diretor de Marketing 

& Desenvolvimento de Negócio da Galp, teve a oportunidade de felicitar pessoalmente 

Armindo Araújo.  

“A Galp associa a sua energia ao regresso à competição de um dos maiores nomes de sempre 

do automobilismo português. Sentimos desde o início que esta seria uma parceria vencedora 

e este título é um grande exemplo de como a capacidade de trabalho em equipa, a resiliência 

e a ambição tornam possível a melhor performance e os mais altos objetivos”,  disse João 

Filipe Torneiro. 

O título de campeão nacional de ralis de Armindo Araújo em 2018 soma-se aos quatro 

títulos consecutivos de campeão nacional conquistados pelo piloto entre 2003 e 2006, a 

que se juntaram ainda dois títulos de campeão do mundo de Ralis produção em 2009 e 

2010, numa carreira recheada de vitórias.   

O acordo de patrocínio da Galp com o  Armindo Araújo teve como principal foco a ativação 

das marcas Galp Fórmula e Galp Evologic.  

 

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. As 

nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção e 

extração de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície 

marítima, até ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis para 

os nossos clientes – sejam grandes indústrias que procuram aumentar a sua competitividade, ou 

consumidores individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas casas e necessidades de 
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mobilidade. Contribuímos ainda para o desenvolvimento económico dos 11 países em que operamos e 

para o progresso social das comunidades que nos acolhem. A Galp emprega 6.389 pessoas. Mais 

informações em www.galp.com. 
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