Mesão Frio foi apresentado
Sábado, 27 Julho 2019 00:17

É já no fim-de-semana de agosto, dias 24 e 25, que o CAR – Clube Automóvel da Régua
organiza a prova integrada no Campeonato Norte de Ralis 2019 que, foi apresentado esta
sexta-feira na Biblioteca Municipal de Mesão Frio.

A "mesa" foi constituída pelo anfitrião, o Sr. Presidente do Município de Mesão Frio, Alberto
Pereira, em representação da FPAK, o Sr. Diretor da Coordenação Desportiva, Paulo
Magalhães, o Presidente do Team BAIA, Sérgio Aguiar e o Presidente do Clube Automóvel da
Régua, Manuel António Sousa. Amândio Santos apresentou esta "cerimónia" dando-lhe um
cunho de "conversa" entre a mesa e os convidados, que foi pródiga em bons momentos de
animação valorizando o desporto automóvel e os ralis em particular, mas sobre maneira a bela
região e o acolhimento que ano após ano, a caravana do Rali Município de Mesão Frio recebe
na "Porta do Douro".

O CAR conta desde sempre com o imprescindível apoio e coorganização do Município de
Mesão Frio e das demais Entidades locais e regionais, assim como dos "Mesaofrienses".

O Rali Município de Mesão Frio 2019 conta ainda para o 2º Desafio Kumbo Tyres Norte
organizado pela Kumbo Motorsport Portugal. Já, uma das tradições da organização do Rali
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Município de Mesão Frio, é integrar a prova do CAR também a contar para o Troféu de Ralis
Team BAIA, do qual é a sua 5º Prova e, do qual ano após ano contamos com o interesse de
numerosas Equipas.

O esquema do percurso do Rali Município de Mesão Frio começa com a realização no sábado,
24 de agosto, com a Super Especial Santo André disputada a partir das 20:51h e após a
Partida oficial às 20:45h. Durante a manhã e início da tarde de sábado decorrerão as
Verificações Administrativas e, as Técnicas.

No 2º Dia, domingo 25 de agosto, terão lugar entre a manhã e o início da tarde as passagens
pelas Provas Especiais de Barqueiros, Cidadelhe, Oliveira e Vila Marim, com início da 2ª Etapa
às 09.00h.

As Inscrições vão decorrer até dia 19 de agosto e, os Reconhecimentos decorrerão nos dias 17
e 24 de agosto.

O CAR está a preparar mais uma vez uma prova que é já cartaz nos ralis nacionais, em plenas
encostas durienses com os socalcos da vinhas e dos vinhedos das "Quintas" que têm o Rio
Douro aos pés...

Como sempre à "Festa dos Ralis" em Mesão Frio, não podia faltar e, o convite é extensivo a
todos, a noite de sábado, que após a Super Especial se prolonga com a Festa Branca, com o
glamour, muita animação, música e muito charme, que é também já o acontecimento que
marca o final do verão, mas, ..., acima de tudo o início da Vindimas!
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