Rally Vila Medieval de Ourém foi apresentado
Quarta, 11 Março 2020 21:01

A 5.ª edição do Rally Vila Medieval de Ourém foi apresentada esta terça-feira, numa
conferência de imprensa promovida pela Câmara Municipal e pelo OlivalMotorizado CCRO,
com a participação de autarcas, dirigentes associativos, parceiros e patrocinadores da 5.ª
edição desta prova.

Etapas, classificativas, especiais e superespeciais foram apresentadas e detalhadas pela
organização, que assim anunciou as principais novidades para a versão 2020 desta prova, que
vai percorrer parte do concelho ao longo de cerca de 200 quilómetros de curvas e contracurvas
ideais para consolidar o Rally Vila Medieval de Ourém no calendário nacional.
O Presidente da Câmara Municipal de Ourém reforçou o elogio à organização da prova e
evidenciou o apoio que a autarquia tem prestado enquanto seu parceiro. "A primeira palavra
vai para toda a equipa do OlivalMotorizado e para o seu presidente, Ricardo Capitão. A
qualidade do trabalho de todos tem sido a chave do sucesso deste rali", sublinhou. "O
Município faz questão de se associar a este grande evento, reconhecendo a sua importância
para o nosso concelho e o impacto que tem a vários níveis. Por isso mesmo, este ano,
deliberámos a atribuição de um apoio financeiro no valor de 40 mil euros, ou seja, mais 5 mil
em relação ao que atribuímos em 2019", vincou Luís Miguel Albuquerque.

Além do Chefe do Executivo Municipal, marcaram presença nesta conferência de imprensa,
enquanto convidados especiais, o Vereador-executivo Rui Vital, a Diretora-executiva da
Insignare, Carina João Oliveira, o Coordenador Desportivo da Federação Portuguesa de
Automobilismo e Karting, Paulo Magalhães, e Anabela Carreira, em representação da
administração da empresa que é também a principal patrocinadora deste evento.
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O Rally Vila Medieval de Ourém foi apresentado no Salão Nobre do Centro de Exposições de
Ourém. A prova decorre a 4 e 5 de abril, terminando precisamente na envolvente deste edifício,
com a Super Especial Município de Ourém. Pelo meio, há etapas a disputar em Alqueidão,
Bairro, envolvente do Castelo da Vila Medieval e Olival, com passagem garantida por dezenas
de lugares e povoações do nosso concelho.

A edição deste ano traz de regresso a especial " Pegadas dos Dinossauros" e terá como
novidade a esecial do Olival.Outra das novidades será a passagem 3 vezes pelas
classificativas de Olival e Alqueidão sendo esta ultima a Power Stage.

Programa

04 Abril – Sábado
10h00 - Cidade de Ourém - Qualifying Rally
17h30 – Castelo 1
20h00 – Castelo 2
05 de Abril – Domingo
9h00 - Olival 1
9h45 – Alqueidão 1
11h00 – Olival 2
11h45 – Alqueidão 2
12h30 – Pegagas dos Dinossáuros 1
13h30 - Olival 3
14h45 – Alqueidão 3 - Power Stage " Paulo Car "
15h00 – Pegadas dos Dinosauros 2
15h30 - Super Especial - Município de Ourem - LPM
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