Rali da Bairrada do CCR é em Vagos
Segunda, 10 Fevereiro 2020 23:30

O Rali da Bairrada, organizado pelo Clube Automóvel do Centro sob a égide da Federação
Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e promovido pela Promolafões, é a mais
recente competição de ralis a realizar em território nacional, é pontuável para o Campeonato
Centro de Ralis e outras compeições, como o Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis e
Campeonato de Portugal Júnior de Ralis.

Na estrada a 7 e 8 de Março, o Rali da Bairrada integra também o projecto "RACE 4 ECO" da
Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) que visa reduzir a pegada
ecológica resultante da organização de eventos de desporto motorizado, através da
sensibilização e acção efectiva junto de praticantes e público. Refira-se que o projecto já
captou a atenção da Federação Internacional do Automóvel (FIA), com acompanhamento das
acções no terreno e recolha de dados do projecto para que tenha continuidade no futuro.
Esta segunda-feira, o Rali da Bairrada teve honras de apresentação na Biblioteca Municipal de
Vagos, com Vítor Silva, presidente do Clube Automóvel do Centro (CAC), a afirmar que a noite
do primeiro dia de prova «contempla a especial de classificação Vagos Street Stage Travocar,
com 2,47 km, a desenvolver por duas vezes (20h45 e 21h00)».

Trata-se de um aperitivo servido antes das grandes emoções reservadas para o dia seguinte,
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«com o Rali da Bairrada a arrancar pelas 10h00, junto ao Tribunal Judicial de Vagos, com tripla
passagem de 10,91 km pela especial Rota dos Moinhos (10h45, 12h25 e 14h20) e dupla
abordagem pelos 8,57 km da especial ZIV (11h20 e 14h55)», sublinhou.

Silvério Regalado, presidente da Câmara Municipal de Vagos, revelou que houve factores
importantes para que a prova seja realizada no concelho e na região da Bairrada, a primeira
das quais «são eventos desta envergadura que ajudam as suas regiões e as suas marcas».
«Tivemos a preocupação em levar a prova a todos os cantos do concelho de Vagos para
mostrar a capacidade do nosso território, contando para o efeito com o apoio de Nuno Mateus
para esse efeito, criando as condições para que o Rali da Bairrada seja um sucesso», admitiu o
edil.

Sérgio Simões, representante da Travocar, empresa de Águeda ligada aos lubrificantes Castrol
está convicto de que o Rali da Bairrada «vai ter o selo de mais um sucesso», a julgar pela
«parceria de alguns anos com a Promolafões que tem criado excelentes conjunturas de êxito
nas provas efectuadas anteriormente».

Por seu turno, tanto Pedro Soares como Jorge Sampaio, respectivamente da Comissão
Vitivinícola da Bairrada e Rota da Bairrada, congratularam-se com o arrojo de Silvério
Regalado de «trazer para o "seu" território e para a região grandes eventos nacionais e
internacionais, mas também pela sua visão alargada por tudo o que tem feito para a Bairrada».
«Hoje sentimos que a Bairrada é já uma marca com valor e é cada vez mais valorizada. Apesar
do rali ser disputado em Vagos, este é o da Bairrada e da nossa região».

Em representação da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Paulo
Magalhães mostrou-se «satisfeito» como foram «conduzidas as negociações para a realização
do Rali da Bairrada, um epílogo que muito nos apraz, sobretudo porque esta região precisava
deste evento».

O responsável federativo reconhece «que havia um défice de provas nesta região e o
Motorsport tem de se espalhar por todo o país», esperando que o Rali da Bairrada «seja uma
afirmação e que possamos continuar numa terra de campeões e grandes aficionados».
PROGRAMA
7 de Março (sábado)
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20h15 – Partida do Rali – Tribunal Judicial de Vagos
20h45 – PEC 1A – Vagos Street Stage Travocar (2,47 km)
21h00 – PEC 1B – Vagos Street Stage Travocar (2,47 km)
21h55 – Parque Fechado – Museu do Brincar

8 de Março (domingo)

10h00 – Partida do Rali – Tribunal Judicial de Vagos
10h45 – PEC 2 – Rota dos Moinhos 1 (10,91 km)
11h20 – PEC 3 – ZIV 1 (8,57 km)
12h25 – PEC 4 – Rota dos Moinhos 2 (10,91 km)
14h20 – PEC 5 – Rota dos Moinhos 3 (10,91 km)
14h55 – PEC 6 – ZIV 2 (8,57 km)
15h35 – Parque Fechado – Museu do Brinca
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