RallySpirit vai de Gaia a... Barcelos
Terça, 11 Setembro 2018 18:31

Marca já indelével do panorama do desporto automóvel português, o RallySpirit Altronix
regressa de 1 a 3 de novembro e prepara-se para voltar a deixar o seu cunho de diferenciação
entre os eventos de automobilismo. Abraçando, novamente, o conceito de "Rally-Legend", a
prova disputar-se-á, desta feita, entre Vila Nova de Gaia e Barcelos. Noventa equipas já
confirmaram a sua inscrição, com míticos carros de diferentes gerações, que prometem mexer
com as emoções dos muitos aficionados deste tipo de provas.

Pelo quarto ano consecutivo, o RallySpirit Altronix apresentará mais uma edição repleta de
motivos de interesse, "piscando o olho" aos aficionados do automobilismo em geral, e dos ralis,
em particular, mas também aos muitos "anónimos" que não resistem à tentação de viver as
emoções fortes que uma prova como esta proporciona.

A cerca de dois meses do início da quarta edição, são já 90 as equipas que confirmaram a sua
participação no RallySpirit Altronix, provando que a fórmula de "Rally-Legend" que a
organização da Xikane foi pioneira em Portugal goza, atualmente, de pleno sucesso. A
"receita" é, de resto, conhecida e junta pilotos de nomeada e com reconhecido palmarés, a
carros icónicos que integram a lendária história dos ralis e atravessam a fronteira do tempo,
ligando passado e presente.

Com conceituadas equipas portuguesas (inclusivamente da Madeira), mas igualmente
formações espanholas e irlandesas com presença já assegurada - a que se juntará o piloto
"figura de cartaz" da prova a anunciar brevemente -, está dado o primeiro passo para o êxito da
prova que, na estrada, será gerida pelo experiente Clube Automóvel de Santo Tirso.
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Mas o prestígio de máquinas tão emblemáticas que integram o património dos ralis
internacionais como o Alpine-Renault A110, o Fiat 131 Abarth, o Ford Escort RS, o Porsche
911, o Renault 5 Turbo, o Talbot Sunbeam Lotus, o Lancia Delta Integrale, o Subaru 555, o
Ford Escort Cosworth, o Ford Sierra Cosworth ou, de mais modernas, como o Porsche 997 ou
Skoda Fabia S2000, entre outras, são também um "carimbo" de sucesso no "passaporte" da
prova.

Num verdadeiro espírito de "museu vivo", que estará em ação entre os dias 1 e 3 de novembro,
o RallySpirit Altronix está pronto para proporcionar muitas emoções fortes aos milhares de
espectadores que deverão acompanhar os três dias de prova, em locais simbólicos e
privilegiados de Vila Nova de Gaia e de Barcelos.

No primeiro dia do evento (quinta-feira, 1 de novembro), a tradicional cerimónia de partida
simbólica será dada num dos muitos cenários típicos de Vila Nova de Gaia, aproveitando as
equipas para fazerem as últimas afinações dos carros no Parque de Assistência, que terá
enquadramento perfeito na beleza da cidade da margem sul do Douro.

No dia 2 de novembro, as emoções começarão verdadeiramente a "aquecer", com os
participantes a deslocarem-se para a cidade de Barcelos, para cumprir uma dupla passagem
da mítica classificativa da Franqueira. Será com o cronómetro também já ligado, que será
disputada a Superespecial noturna no Parque da Feira de Barcelos, enquanto um
reagrupamento no centro da cidade será palco privilegiado para maior envolvimento entre
pilotos e espectadores, num ambiente de grande descontração.

Para o último dia de prova, fica marcada a passagem por algumas das provas especiais que
têm feito a história do evento nos últimos anos, mas também o regresso a Vila Nova de Gaia.

Como admite Pedro Ortigão, responsável pela organização do RallySpirit Altronix 2018, "nesta
quarta edição, estamos muito satisfeitos com a adesão das equipas, sobretudo estrangeiras, o
que significa que o evento está no bom caminho e a ganhar projeção internacional. A
manutenção de Vila Nova de Gaia como centro nevrálgico da prova e as alterações feitas, este
ano, no esquema competitivo do rali, tornam o evento mais 'maduro'. Já a aposta em Barcelos
vai de encontro à estratégia de crescimento sustentado que, desde o primeiro momento,
alicerçou o RallySpirit Altronix".
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Igualmente satisfeita por voltar a apoiar uma prova que, de ano para ano, ganha maior
afirmação e credibilidade entre os eventos desportivos nacionais, também se mostra a
autarquia de Vila Nova Gaia. Como sublinha Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente do
Município, "uma vez mais o RallySpirit Altronix regressa a Vila Nova de Gaia. E perante o êxito
das edições anteriores, não esperamos menos do que um sucesso idêntico ou ainda maior. Os
fãs do desporto automóvel vão novamente poder ver bem de perto algumas das melhores
máquinas, num evento desportivo também importante para a dinâmica do município. Não
poderíamos, por isso, deixar de nos associar, novamente, a esta iniciativa, à qual desejamos,
desde já, o maior sucesso".

No ano de estreia, "é com grande entusiasmo que o município de Barcelos recebe o RallySpirit
Altronix 2018", reconhece Francisco Rocha, Vereador do Desporto da Câmara Municipal do
Desporto. "O mítico monte da Nossa Senhora da Franqueira e a sua imponente subida vai
proporcionar um excelente espetáculo. Queremos com este evento valorizar e dinamizar a
modalidade e também colocar Barcelos no mapa do automobilismo em Portugal. Esperamos
que esta seja uma prova única e com um ambiente fantástico que, certamente, irá atrair
milhares de espectadores e oferecer um tónico de emoção à disciplina dos ralis. Esta é
também uma forma de dar a conhecer a nossa cidade, estando certos que, muitos dos
aficionados que vão estar em Barcelos, vão querer regressar, mais tarde, para descobrir todo o
nosso património cultural, gastronómico e turístico".

Motivos de sobra não faltam, portanto, para que o RallySpirit Altronix 2018 possa voltar a dar
mais uma prova de vitalidade do desporto automóvel português, num evento que tão bem
combina passado com presente, numa atmosfera única de competição, mas também de
descontração, que promete não deixar ninguém indiferente.

Agora é só apontar na agenda a data de 1 a 3 de novembro...
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