COMUNICADO
Coimbra, 5 de junho de 2019
Exmos. Srs.
Concorrentes ao CPRH e em especial ao 49º Rali Rainha Santa
Como foi tornado público na passada quarta-feira, contingências do terreno obrigaramnos a anunciar o adiamento do Rali Rainha Santa, apesar do Rali estar pronto, numa
versão completamente nova face aos anos anteriores, com 324,53 Km de estrada, dos
quais 210,85 Km cronometrados, tendo uma divisão de 135,18 Km totais na secção
matinal e os restantes na parte da tarde.
Composto por 15 provas especiais de classificação, o rali inicia-se em Coimbra às 10:00
horas, para parar entre as 13:27h e as 15:30h na Pampilhosa da Serra e terminar em
Coimbra às 20:15h, seguindo-se o jantar de distribuição de prémios.
Acontece que o facto de se disputar em zona não atingida por incêndios, em época de
alto risco, levanta questões de segurança acrescidas, com as autoridades a prevenirem
de forma conservadora (e bem) a proteção do território verde, ainda existente.
Assim, foi-nos recomendado que adiássemos o rali, pois previa-se que o processo de
autorização fosse mais demorado, não se prevendo ser possível ter os pareceres
necessários antes do Rali de Portugal. O demasiado otimismo, levou-nos a considerar
que a data de 6 de Julho (a última livre antes do verão) seria possível.
Acontece que, hoje, continuamos sem a certeza de ser possível realizar o rali, com o
traçado que escolhemos, pois acresce a este facto o aumento do risco calculado pelas
autoridades para o mês de Julho, não sendo aconselhável continuarem todos os
interessados nesta incerteza.
Cruzando esta necessidade com as muitas solicitações que recebemos para, tendo de
adiar, o fazer para uma época mais tardia, propusemos à FPAK a data de 16 de
Novembro, o que foi aceite, passando a ser esta a data definitiva para a realização do
49.º Rali Rainha Santa.
Lamentamos os transtornos que esta decisão possa ter provocado, mas estamos
convictos de ser esta a solução que melhor serve o interesse dos concorrentes e dos
patrocinadores, sem correr mais riscos em termos de impacto no território.
Com os melhores cumprimentos,

A Comissão Organizadora do Rali Rainha Santa

