21 inscritos no Além Mar Rali

Domingo, 21 Novembro 2021 19:33

Foram 21 os concorrentes que manifestaram a sua intenção de participar no Além Mar Rali,
última prova do Campeonato dos Açores de Ralis e Troféu Regional de Terra dos Açores, a
decorrer no final da próxima semana. Do bom lote de inscrições reunidas pelo Grupo
Desportivo e Comercial, organizador do evento, constam quatro viaturas R5, três Mitsubishi
Lancer bem como outros carros que têm marcado a presente temporada automobilística do
arquipélago.

A lista de inscritos, a ser revelada no início da próxima semana, inclui também todos os
principais e habituais animadores do campeonato e troféu em que a prova está inserida. O
Além Mar Rali servirá de palco à coroação dos campeões em ambas as competições e na
Lagoa, concelho em que o evento estará sediado, comparecerão todas as equipas
interessadas dos títulos em disputa. Outra das atrações do rali dirigido por Paulo Leal será o
regresso de Ricardo Moura, ao volante de uma das viaturas de segurança.

TRAÇADO INOVADOR

Paulo Leal é o diretor do Além Mar Rali, última prova do Campeonato dos Açores de Ralis que
"apresenta um traçado inovador que permite estar várias novas soluções. É, sobretudo, um rali
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que tem troços cronometrados rápidos, exigentes e com todas as condições para que o
espetáculo e a disputa até último metro estejam garantidos".

Aquele dirigente explica ainda que, "os elevados índices de precipitação da última semana
provocaram danos consideráveis nas estradas onde se irá disputar esta organização do Grupo
Desportivo e Comercial, obrigando a extensos trabalhos de reparação que não estarão
concluídos antes de 25 de novembro. Assim, considerando a impraticabilidade de circular com
segurança em determinadas zonas do percurso e o fato de os concorrentes poderem encontrar
estradas em condições distintas das que irão encontrar em prova, os reconhecimentos,
previstos para o próximo fim de semana, terão lugar a 26 e 27 de novembro".

Rui Moniz, presidente do Grupo Desportivo e Comercial e da Comissão Organizadora do Além
Mar Rali recorda que esta "é a quarta organização do GDC em 2021. Para este protagonismo
são muito importantes as parcerias estabelecidas com várias entidades. Há que destacar o
importantíssimo apoio da Fábrica de Tabaco Estrela, o parceiro mais antigo, de forma
consecutiva, do GDC, que permite colocar na estrada uma prova desta importância e
dimensão. Neste capítulo têm também relevo a parceria com a Câmara Municipal da Lagoa e o
apoio da Câmara Municipal da Ribeira Grande, sem esquecer a Direção Regional do Desporto
e do Governo Regional dos Açores.
Colocamos na estrada o rali em que serão decididos os títulos absoluto dos Açores e de terra
desta região autónoma. Teremos também a atração de poder contar com o Ricardo Moura no
carro zero, um regresso que será, por certo e por todos, muito saudado. Estamos também
contentes com a adesão dos concorrentes ao evento e sentimo-nos honrados e felizes que
poder contar com participantes não só de São Miguel, mas também do Faial, Terceira e Pico".
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