Rali de Mesão Frio foi apresentado
Terça, 01 Agosto 2017 08:57

A Comissão Organizadora do Rali Município de Mesão Frio apresentou este domingo a sua
edição 2017, que vai realizar-se nos dias 26 de Agosto, sábado e, 27 de Agosto, domingo.

As "portas de entrada" na magnífica, única e bonita Região do Douro com Mesão Frio e a sua
varanda para o Rio Douro, vão receber no final do mês de Agosto e em plena época de
preparação para as Vindimas deste ano, a "caravana" do Campeonato Regional de Ralis Norte
– FPAK (7ª Prova), assim como o Troféu CIN organizado pelo Team Baia (6ª Prova). O clube
organizador, CAR – Clube Automóvel da Régua e, o Município de Mesão Frio têm já
estruturado o figurino da Prova, praticamente em tudo similar ao rali do ano passado.

Com um conjunto de convidados significativo, o Sr. Presidente do Município de Mesão Frio,
Alberto Pereira, deu as boas vindas a todos, não deixando desde logo por destacar a
representação da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting neste ato, com a
presença do Coordenador Desportivo da FPAK, Paulo Magalhães.

Este, não só destacou o nível atingido pelo Rali Município de Mesão Frio até agora, uma das
provas com cenários que percorrem os vinhedos e, as encostas do Rio Douro, que, desde logo
propiciam imagens e instantâneos que encantam.
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Presente o responsável pelo Team Baia Sérgio Aguiar que, integra de novo o Troféu CIN 2017
no Rali Município de Mesão Frio e, afirmou, ..., "este ano o objetivo é atingirmos os 50
inscritos".

O Diretor da Prova, Jerónimo Alves, apresentou o percurso do Rali Município de Mesão Frio,
agradecendo e destacando desde logo o apoio do Município, no que foi acompanhado pelo Sr.
Presidente da Câmara Municipal, Alberto Pereira que, salientou a interligação com
"organização" e com o Clube Automóvel da Régua.

O Parque de Assistência terá uma nova localização e, a Super Especial Mesão Frio a
disputar-se no sábado à noite, terá uma ligeira alteração na sua configuração procurando
torna-la ainda mais competitiva.

Alberto Pereira, salientou ainda a animação que se vive em Mesão Frio no "fim-de-semana do
rali", onde este ano entre outras iniciativas se vai realizar a "Festa Branca" pela noite dentro de
sábado para domingo, assim como o retorno económico e, a essencial projeção que o Rali
Município de Mesão Frio proporciona.
(Cont.)
Destacamos ainda entre outras a presença na "apresentação" da dupla Joaquim Maia e Filipa
Azevedo, que confirmaram já a sua inscrição a juntar desde logo à de Alberto Pereira, ele
também Piloto, assim como da Piloto Sónia Pereira que, está empenhada em preparar um
carro para alinhar à Partida do Rali Município de Mesão Frio 2017.

As Inscrições decorrem até 21 de Agosto (23.00h) para o Secretariado Permanente no Clube
Automóvel da Régua (clubeautomovelreguamail.com | +351 254 331 252 / +351 919 804 727 |
Morada: Ex. Escola Primária do Rodo, Apartado 41, 5050-909 Peso da Régua) e as
Verificações Administrativas e Técnicas decorrem entre as 15.00h e as 17.30h da tarde
sábado, dia 26 de Agosto.

A Prova – Rali Município de Mesão Frio 2017

A Entrada das Viaturas no Parque de Partida na Av. Conselheiro Alpoim – Mesão Frio decorre
entre as 19.00h /20.00h.
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O Rali Município de Mesão Frio 2017 terá 1 Etapa e 2 Secções com um total de 5 Provas
Especiais com cerca de 30 kms num total de cerca de 75 kms.

A Partida do primeiro carro, saída por ordem inversa, terá lugar às 21.00h de sábado, 26 de
Agosto, para a realização da PEC 1 – Super Especial de Mesão Frio (Avenida Nova).

O Parque de Assistência estará localizado na Rua Prof. António Natividade.

No dia 27 de Agosto, decorrerá a 2ª Secção com Partida por ordem numérica às 10.00h.

No domingo têm lugar as restantes 4 Provas Especiais:
10.34h PEC 2 – Barqueiro 1 (6,45 kms),
10.53h PEC 3 – Vila Marim (9,90 kms),
12.07h PEC 4 – Barqueiro 1 (6,45 kms),
12.40h PEC 5 – Oliveira (4,50 kms)

O Final da Prova é às 13.35h, sendo a Distribuição de Prémios e Pódio Final às 15.30h.
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