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AS PRIMEIRAS PROVAS DE 
ESTRADA EM PORTUGAL, 
EM 1925, TIVERAM 
UM CITROËN NO  
PÓDIO

Ainda antes da Citroën estar 
oficialmente em Portugal, um 
Citroën participou na 1ª prova 
de estrada em Portugal.  Foi um 
video da Cinemateca que nos levou a este 
singular Citroën. Ao Minuto 3:45 do filme sobre 
o “Primeiro Circuito de Trás-os-Montes” 
aparecia de forma clara, “O Citroën nº 12 
pilotado por Artur Mimoso”. As imagens são 
uma surpresa. Visto de traseira, onde a 
inscrição “Citroën” é bem visível, o veiculo 
parecia tudo menos um Citroën. À data 
tínhamos os 5HP /tipo C2/3 e os 10 HP tipo B2 
e B10. Não parecia nenhum destes. A procura 
leva-nos ao blog do Clube de História de 
Valpaços (um dos locais de passagem da Prova)  
“http://clubehistoriaesvalp.blogspot.com/” e 
no qual temos uma foto do carro (de frente) e 
ficamos a saber que Artur Mimoso era um 
piloto já com créditos no desporto automóvel . 
Mas sobretudo a explicação para o “special”. 
Artur Mimoso, que corria antes 
num Delage, terá importado um 
5HP C2 e melhorado a mecânica, 
com base no 10HP B2, e a 
aerodinâmica. A informação está dispersa 
mas é possível saber que “Artur Mimoso 

começou a participar em varias provas 
nacionais quando tinha 15/16 anos, tendo no 
ano de 1916 e 1922 obtido alguns bons 
resultados, sempre ao volante de um Delage, 
mas em 1925 decide construir o seu próprio 
carro. Para isso utilizou o Chassis do Citroen C2 
e a mecânica (motor/travões e etc.) entre 
outros componentes, incluindo o volante, do 
Citroën B2 (mecânica superior ao C2). A 
carroçaria tinha um excelente trabalho 
aerodinâmico, na época este automóvel 
conseguia conciliar elegância e eficiência” em 
https://forum.motorguia.net/“. Tratou-se 
d e u m a d a s p r i m e i r a s 
m a n i f e s t a ç õ e s d e D e s i g n 
Automóvel Português. Na Listagem dos 
primeiros carros com Design Português (como 
refere Paulo Alexandre Dinis na sua tese 
“Design Automóvel Português de Nicho” - 
www.repository.utl.pt) o Citroën especial de 
Artur Mimoso aparece num honroso 3º lugar, 
logo a seguir às adaptações de Empresa 
Industrial Portuguesa em 1899 e das quais não 
há fotos, e aos Micro-Carros dos irmãos Dias 
Teixeira (os ATA - Ateliers Teixeira Automobile) 
que por acaso eram feitos na Bélgica.  

http://clubehistoriaesvalp.blogspot.com/search/label/Autom%C3%B3veis%20na%20Hist%C3%B3ria%20%5Blocal/regional%5D
https://forum.motorguia.net/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjUhda5lfLfAhUdAGMBHZ62AfEQFjAAegQICRAC&url=https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/10741/1/01_Documento%20Definitivo_Paulo%20Dinis.pdf&usg=AOvVaw1TzsoJqgfTgQ3D8vb1KXf-
http://clubehistoriaesvalp.blogspot.com/search/label/Autom%C3%B3veis%20na%20Hist%C3%B3ria%20%5Blocal/regional%5D
https://forum.motorguia.net/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjUhda5lfLfAhUdAGMBHZ62AfEQFjAAegQICRAC&url=https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/10741/1/01_Documento%20Definitivo_Paulo%20Dinis.pdf&usg=AOvVaw1TzsoJqgfTgQ3D8vb1KXf-


 

O CITROËN ESPECIAL 
DE ARTUR MIMOSO, 
UM 5HP C2 TRANS- 
FORMADO PELO 
PRÓPRIO PARA 
CORRIDAS



AS PROVAS DE TRÁS-OS-MONTES 
A 22 E 23 DE AGOSTO DE 1925.

 As provas de Trás-os-Montes 
  
As provas de Trás-os-Montes, o 
Rallye Nacional de Automóveis, 
o Circuito de Tráz-os-Montes e 
o Concurso de Elegância, formam 
um conjunto de provas idealizadas por José 
Torres, um transmontano de Carrazeda de 
Montenegro, entusiasta do desporto 
automóvel e uma comissão local, coadjuvado 
por Oliveira Valença do Jornal Sporting, 
proporcionou aos seus conterrâneos, durante 
as festividades da sua ainda Vila de Chaves, 
uma original jornada de automobilismo. 

Rallye Nacional de Automóveis 
  
O denominado Ra l l ye Nac iona l de 
Automóveis foi primeira prova do tipo rali da 
qual há registo, passou por Vila Real e 
terminou em Chaves.  
Como a indicação de “rallye” ainda não era 
conhecida, a Imprensa da época esclarecia “o 
rallye é nada mais, nada menos do que um 
passeio cronometrado, onde cada qual parte 
de onde quer e se encontra num ponto que é 
Chaves” e Vasco Calixto, continua no seu 
livro Primeiro Arranque “A concorrência, 
porem, não foi numerosa, não só por a prova 
ser uma novidade, como por a maioria dos 
volantes se querer guardar para o circuito”. 
  
O primeiro rali realizado em Portugal foi 
então a 22 de Agosto de 1925, Os poucos 
c o n c o r r e n t e s i n i c i a r a m o p a s s e i o 
cronometrado, com a partida dos locais por si 
escolhidos e depois de efectuarem o 
percurso de ligação a Chaves, concluíram a 
prova sem qualquer incidente de maior 
monta. 
Foi uma prova de regularidade sendo a 
classificação apurada em função da distância 
percorrida, número de pessoas transportadas, 

peso do veiculo, força do motor e velocidade 
média. 
  
O primeiro vencedor foi João de Almeida 
com um avanço de um ponto sobre Ernesto 
Correia em Studebaker. 
O terceiro classificado, foi 
Artur Mimoso, acompanhado por 
Artur Santos, conduziu o seu 
Citroën Special, modelo por si 
desenvolvido a partir do modelo 
mais popular da Citroen, o 5 Cv 
e u m a c a r r o ç a r i a m a i s 
aerodinâmica. 
  
Classificação do   Rallye Nacional de 
Automóveis 
  
1º – João de Almeida Fiat 
2º - Ernesto Correia Studebaker 
3º - Artur Mimoso Citroën  Especial 
4º - Artur Santos Citroën 
5º - Oscar Chambers Bugatti 
6º - António Augusto Almeida Mercedes 

De notar a presença de um segundo Citroën 
nesta prova, sendo que não temos nem fotos 
nem registo de que tenha participado na 2º e 
mais conhecida prova - o Circuito. 

O vídeo onde descobrimos o Citroën de 
Artur Mimoso refere-se à segunda destas 
provas - O Circuito de Trás-os-Montes: 

www.cinemateca.pt  

http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=25235&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=25235&type=Video


 

Voltamos ao Blog da História de Valpaços: 
“realizada sob tutela do Automóvel Clube 
de Portugal, instituição que já contava com 
22 anos de existência, pois foi fundada a 15 
de Abril de 1903 com a designação de Real 
automóvel Clube de Portugal e,  após a 
p r o c l a m a ç ã o  d a R e p ú b l i c a ,  m a i s 
exactamente a 6 de Março de 1911, passou 
a  tomar a designação que hoje se 
conhece. No dia 23 de Agosto de 1925 ano 
realizou-se o primeiro circuito de rally de 
Trás-os- Montes, um acontecimento 
extraordinário para a época, mas que 
infelizmente não teve continuidade. 

OS PREPARATIVOS 

A 23 de Agosto realizou-se o 1º e único 
Circuito de Trás-os-Montes, com uma 
organização do Jornal do Sporting, 

encabeçada por José Torres e os seus 
amigos. 
As estradas que ligavam Chaves, Valpaços, 
Rio Torto, Eixos, Mirandela, Murça, Vila Real, 
Vila Pouca de Aguiar, Pedras Salgadas, 
Vidago e de novo Chaves, foram arranjadas 
e preparadas para receber os velozes 
automóveis. O piso era em terra batida e o 
empedrado resumir-se-ia a partes das 
cidades e pouco mais. Os responsáveis da 
Machado e Brandão, inscreveram Fernando 
Palhinhas com o Mercedes 10/40/65 HP 
especialmente preparado para as provas 
nacionais. Inicialmente adquirido em chassis, 
dispunha de um motor de quatro cilindros e 
uma cilindrada de 2,7 litros, foi carroçado 
em “speedster”, apenas com bancos para o 
piloto e passageiro e as rodas suplentes. 

UM POUCO DA HISTÓRIA DO 
CIRCUITO DE TRÁS-OS-MONTES

1925 - O 1º CIRCUITO 
AUTOMOBILISTA 
DE TRÁS-OS-MONTES 
É O PRIMÓRDIO 
DOS RALIS EM  
PORTUGAL.



 

A CORRIDA 

Depois de tomadas as devidas precauções, 
deu-se início à prova no meio de uma 
assistência curiosa e deslumbrada com 
aquelas máquinas que iriam percorrer tal 
distância, duas voltas num total de 370 
quilómetros. 

No Domingo, iniciou-se, com partida às 9 
horas da manhã, individualmente e os 
primeiros a sair foram os Salmson, por terem 
a menor cilindrada, e os restantes cada um, 
de cinco em cinco minutos. 

Fernando Palhinhas ao volante do Mercedes, 
comandou a prova, enquanto Alfredo Batista 
voltou-se, quando lhe saíram os dois pneus 
da frente do Fiat. 

O organizador, José Torres com o Lancia 
equipado a preceito, foi obrigado a 
abandona r em Va lpaços e E r nes to 
Vasconcelos não chegou a Chaves. A prova 
prosseguiu com seis concorrentes. Sousa 
Nápoles e José António Estêvão, não 
continuaram a prova. 

OS RESULTADOS 

O vencedor destacado foi o Mercedes de 
Fernando Palhinhas, com uma confortável 
vantagem sobre os Bugatti de Alfredo 
Marinho Júnior e Óscar Chambers. 

A tabela classificativa ficou assim ordenada: 

1º Fernando Palhinha Mercedes 10/40/65 HP 
2º Alfredo Marinho Júnior Bugatti 
3º Oscar Chambers Bugatti 
4º Licínio Fernando Pereira Fiat 
5º Artur Mimoso Citroen Special 
6º Sebastião de Sousa Azevedo Turcat-Mery 

in https://manueldinis.blogs.sapo.pt 

Outras provas e “outro” Citroën. 

Para além deste conjunto de provas que 
decorreram em Agosto de 1925 em Trás-os-
Montes, outras provas menos ambiciosas  em 
termos desportivos foram organizadas em 
Lisboa, por exemplo, e nelas encontramos 
também um Citroën. Eram provas de 
elegância e destreza e decorriam no 
Velódromo de Palhavâ. O Citroën 5HP de 
Julieta Soares (uma actriz famosa na época) 
aparece nas revistas (como a “Ilustração 
Portuguesa”) num misto de “glamour” e 
desporto. Foi a foto mais antiga de um 
Citroën em Portugal que encontrámos, visto 
as notícias serem de Abril de 1925.  

https://manueldinis.blogs.sapo.pt/tag/circuito+de+tr%C3%A1z-os-montes
https://manueldinis.blogs.sapo.pt/tag/circuito+de+tr%C3%A1z-os-montes


O Programa do Clube Citroën Clássico de Portugal para o Centenário da Citroën 

Programa		

No	âmbito	do	Centenário	da	Citroën	o	CCCP	vai	organizar	diversos	6po	de	eventos	espalhados	ao	longo	

do	ano	e	do	território	Nacional.	

1-	 Um	conjunto	de	3	Conferências	em	parceria	com	o	Museu	Nacional	dos	Coches,	e	apoio	do	ACP	

Clássicos,	que	terão	lugar	a:		

13	de	Abril	sob	o	tema:	“André	Citroën	e	os	primeiros	anos	da	marca”	

29	de	Junho:	Os	Modelos	pós	II	Guerra	Mundial	e	a	Citroën	em	Portugal	

19	de	Outubro:	A	Citroën	no	desporto	Automóvel	em	Portugal	

E	ainda: 

De	11	de	 Julho	 a	 19	de	Outubro	 -	 Exposição	de	Miniaturas	na	 sala	 de	 Exposições	não	

permanentes	do	Museu.	

2-	 Um	conjunto	de	NewsleZers	a	serem	lançadas	nas	nossas	Citrotúlias	Mensais	com	os	seguintes	

temas:	

a.	 Citrotúlia	de	Janeiro	(dia	20/1)	 	-O	Citroën	especial	de	Artur	Mimoso	de	1925:	Um	dos	

primeiros	Citroën	em	Portugal?		

b.	 Citrotúlia	de	Março	(17/3)	-As	instalações	Citroën	em	Lisboa	nos	anos	30	(a	primeira	em	

Fevereiro	de	1929),	plantas,	fotos	e	cartas	da	época.	

c.	 Citrotúlia	de	Maio	(19/5)–	As	Kégrèsse	no	exército	Português.	

d.	 Citrotúlia	de	Julho)	(21/7)–	Instalações	Citroën	em	Portugal	(fora	de	Lisboa)	nos	anos	30.	

e.	 Citrotúlia	de	Setembro	(15/9)–	As	Camionetas	de	Passageiros	Citroën	em	Portugal.	

f.	 Citrotúlia	Novembro	(17/11)	–	Os		CItroën	dos	Táxis	Palhinhas.	

3-	 Par6cipação	alargada	na	Motorclássico	(26	a	28	de	Abril),	no	Leiria	sobre	Rodas	(Setembro)	e	na	

Autoclássico	(4	a	6	de	Outubro)	evocando	os	100	anos	da	Citroën.	

4-	 Exposição	“100	anos	da	Citroën”		Motor	Passion	Museum	de	Cascais	-	Setembro	 

5-	 Exposição	em	colaboração	com	a	Fundação	Abel	e	João	de	Lacerda	no	Museu	do	Caramulo. 

Contamos	convosco!	




