BAJA CARMIM – CAMPEONATO DE PORTUGAL DE TODO-O-TERRENO
Os concelhos de Tavira, Mértola e Alcoutim acolhem, nos dias 17 e 18 de março, mais
uma edição da Baja Carmim – Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a qual
conta com a participação de automóveis, motos, quads e buggys.
Está agendada, para o dia 17, pelas 14h15, na Praça da República, em Tavira, a saída
da primeira moto para a super especial, cuja partida ocorre, em Santa Rita, freguesia
de Cacela, ao 5.750 km. Os automóveis e os buggys fazem duas passagens,
enquanto as motas e os quads fazem uma.
O dia termina, pelas 19h30, com a realização de uma conferência de imprensa, com a
presença dos pilotos, no Mercado da Ribeira.
Para o segundo dia de prova, e procurando oferecer soluções simples, a organização
desenhou um percurso com 320 quilómetros em linha para os automóveis. As
restantes categorias (motos, quads e buggys) terão pela frente 220 quilómetros.
A cerimónia de consagração dos vencedores realiza-se, no dia 18, pelas 17h00, na
Praça da República.
Hélder Rodrigues e Rúben Faria, nas motos, são dois dos nomes que prometem
abrilhantar a prova de abertura do campeonato todo-o-terreno.
A edição deste ano conta nas suas fileiras com duas equipas do Team Dessoude.
Christian Lavielle participa com o novo Proto Dessoude N011 e Patrick Chavigny no
Proto Atacama.
É sobre o protótipo N011 que recaem as maiores atenções. Este é mais um dos
Racing Lancer da extinta equipa oficial que agora foi rebatizado e voltou a sofrer
alterações ao nível da motorização, equipado com um motor Nissan 3.7L. É um carro
de alta tecnologia que quer fazer frente às viaturas mais competitivas do TT. Cabe ao
experiente Christian Lavielle tripular a viatura, tendo a seu lado Xavier Panseri.
A Baja Carmim é uma organização do Clube Automóvel do Algarve com o patrocínio
da Carmim – Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz e os apoios das
Câmaras Municipais de Tavira, Mértola e Alcoutim.
Toda a informação em www.clubeautomovelalgarve.pt ou na página do facebook
http://www.facebook.com/BajaCarmim2012.
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