COMUNICADO:
O Clube Automóvel do Centro vem por este meio comunicar que o Rally Vinho do
Dão 2019, previsto para 24 e 25 de maio, não se irá realizar, por decisão da Câmara
Municipal de Nelas e pelos motivos invocados no site deste município.
Embora alheios aos motivos que levaram à tomada desta decisão, incluindo no que
se refere ao Calendário das Provas, que era desde o início do conhecimento do
Município e com a data acordada com este, mas aceitando-a, não queremos deixar
de nos solidarizarmos com:
 Aqueles que viram as suas expectativas defraudadas, incluindo os potenciais
participantes e a população de Nelas e restante público que costuma acorrer às
dezenas de milhar à prova, ou mesmo os agentes desportivos / federativos que
apostaram na inclusão do Rally Vinho do Dão no Campeonato Centro de Ralis;
 Os que serão mesmo diretamente prejudicados, como os agentes económicos,
sobretudo locais, que tanto têm beneficiado no passado com a realização do rali,
existindo estudos que apontam para um retorno na ordem das centenas de milhar
de euros para os municípios que acolhem este tipo de eventos;
 Os que viram o esforço já despendido tornado inútil, como os colaboradores do
Clube Automóvel do Centro, com várias dezenas de dias de empenhamento
humano voluntário para o planeamento, preparação e promoção da prova, mas
também os colaboradores do Município de Nelas, que de uma forma esforçada e
eficiente têm trabalhado para o mesmo objetivo e para a preparação das estradas
envolvidas no seu percurso, os quais o clube saúda na pessoa do seu Presidente da
Câmara, que no passado contribuiu inequivocamente para que a prova se pudesse
realizar no Concelho de Nelas e foi um elo importante para a colaboração entre as
duas entidades.
No entanto se o Clube Automóvel do Centro é a principal vítima desta situação, pelo
acima referido, mas também pelos enormes custos já suportados para preparação
da prova e pelas consequências que advêm de terem de a procurar realizar noutro
local, já com os “orçamentos fechados” para o ano de 2019 na esmagadora maioria
dos Municípios ou em outros potenciais patrocinadores, o Município de Nelas
também ficará “mais pobre” na nossa opinião, perdendo uma prova de grande
prestígio a nível nacional.
Mas não será por isto que o Clube Automóvel do Centro deixará de ser um dos mais
antigos e prestigiados clubes de automobilismo a nível nacional, com um património
invejável e que se conseguiu manter sempre em atividade ao mais alto nível nos
seus 53 anos de existência, nem o Concelho de Nelas perderá a sua importância ou
a sua população deixará de ser tão acolhedora e empreendedora.
Coimbra, 2 de abril de 2019
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