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O Clube Escape Livre tem o prazer de lhe apresentar estes “Recortes de Imprensa” 
relativos a: Apresentação do Calendário de Actividades 2019  
Aqui encontrará recortes sobre este evento justificados nos seguintes Órgãos de Informação: 

  
Jornais 

 
A Guarda Diário de Coimbra 
Diário de Viseu Notícias da Covilhã 
Terras da Beira Porta da Estrela 
O Interior Diário de Leiria 
Diário de Aveiro Ecos da Marofa 

  
  

 
Revistas 

 
Escape Livre Magazine Automag 

 
 
Sites  

http://www.escapelivre.com/ http://www.tvn.pt/motorsports/ 
https://www.cision.pt/ https://beira.pt/ 
https://www.facebook.com/ttverde
/ 

www.ttverde.com  

https://tablier.pt/ http://magazineserrano.pt/ 
https://www.razaoautomovel.com/ https://www.youtube.com/channel/UCe

U2E_1jSjw4SWiNOwaJ__Q 
https://autolook.pt/ http://www.ipressjournal.pt/ 
https://nunodinisphotos.net/ http://www.jornalaguarda.com/ 
https://www.ointerior.pt https://www.facebook.com/cidadefalcao

/ 
https://www.metronews.com.pt/ http://www.freguesiadaguarda.pt/ 
https://www.facebook.com/escapel
ivre/?ref=bookmarks 

 

 
  
Foi ainda transmitida uma reportagem, sobre o evento, na Localvisão TV. 
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Clube Escape Livre com novidades  

O Clube Escape Livre volta a inovar e a realizar novos eventos em 2019. No seguimento do 
grande crescimento de três anos anteriores, em número e género de actividades, no próximo 
ano a aposta vai ser na região da Guarda, com a realização de uma prova inédita na capital de 
distrito, a integração da prova de Slalom de Castelo Rodrigo no Campeonato de Portugal de 
Perícias e a manutenção no Campeonato de Portugal de Drift e da Taça Internacional de Drift  
de Pinhel. Reforça a aposta na competição, sem nunca descurar a qualidade e diversidade dos 
passeios todo terreno.  

O clube da Guarda apresentou ontem o seu calendário para 2019, no Café Concerto do Teatro 
Municipal da Guarda, na presença de vários e importantes responsáveis, entidades e parceiros 
empresariais, prevendo a realização de 16 actividades, das quais nove de todo terreno e quatro 
de cariz desportivo ou competitivo. 

Em termos de novidades, o destaque vai para dois eventos a realizar na região da Guarda: De 21 
a 23 de Junho, o Classic Cars Tour marca a presença dos carros clássicos nas estradas da Beira 
Interior, num evento que agrega o apoio de vários concelhos, iniciando-se no Fundão, seguindo 
para Penamacor, Manteigas e Belmonte, e terminando na Guarda. O segundo grande destaque 
é para o Guarda Racing Days, uma prova desportiva com organização da Câmara Municipal da 
Guarda e do Clube Escape Livre, a decorrer na encosta norte da cidade da Guarda, multifacetada 
em termos de viaturas, e de espectáculo garantido. A prova decorrerá nos dias 13 e 14 de Julho 
e promete ser um bom cartaz turístico em pleno Verão.  

O Clube Escape Livre abre o seu calendário, como habitualmente, com a festa de homenagem 
aos pilotos da Guarda, marcada para o Teatro Municipal da Guarda, a 16 de Fevereiro. A 21ª 
edição da Gala SPAL / A nossa selecção de pilotos inclui um espectáculo de humor aberto ao 
público. 

De 22 a 24 de Março, também seguindo a tradição, o Raid do Bucho e Outros Sabores inaugura 
o calendário TT do ano. Este ano, o evento está de parabéns pela décima edição a atrair os 
aventureiros do fora de estrada ao distrito e à gastronomia beirã e raiana da Freineda.  

Em Abril, além da atribuição de mais um Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques a uma 
IPSS, no âmbito do 6º aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, uma caravana de 
aventureiros atravessa o Mediterrâneo para o 3º Off Road Bridgestone First Stop Marrocos. A 
aventura decorre de 25 de Abril a 5 de Maio, dando a conhecer um Reino de Marrocos menos 
turístico e mais tradicional e cultural. 

Em Maio, para assinalar a comemoração dos 50 anos do concessionário Matos & Prata, o seu 
núcleo de clientes proprietários de SUV tem oportunidade de conhecer alguns recantos da serra 
da Estrela no 4º Matos & Prata – Evento X, um passeio que acontece no dia 11, com início e 
términus na mais recente delegação da concessão, situada em Tortosendo, Covilhã. No dia 25 
realiza-se o Off Road Razão Automóvel, a decorrer entre Sesimbra e Setúbal. 

Em Junho, são três as actividades previstas. O sucesso da família Dacia mais aventureira leva à 
realização da 8ª Aventura Dacia 4x2, que de 8 a 10 de Junho viaja até ao Alentejo para dar a 
conhecer as suas planícies, história e gastronomia. O Classic Cars Tour decorre por asfalto, com 
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viaturas de clássicas e históricas até ao ano de 1989, sendo esperados concorrentes de norte a 
sul do país e inclusive de Espanha, França e Inglaterra. O Rali Bridgestone First Stop Guarda 2019, 
de 28 a 30 de Junho, repete a tradição de reunir, na cidade mais alta, os profissionais do mundo 
automóvel, num programa descontraído que decorre entre a Guarda e Trancoso, composto pela 
descoberta turística e prova de competição. 

O dia 1 de Julho é assinalado, como habitualmente, pelas comemorações do aniversário da 
Cápsula do Tempo Guarda 2050. Após a prova do Guarda Racing Days, em meados do mês, é 
altura, a 20 e 21 de Julho, do 21º Slalom Sprint de Castelo Rodrigo integrar o recém-criado 
Campeonato de Portugal de Perícias. 

A velocidade regressa também a Pinhel nos dias 24 e 25 de Agosto, com duplo espectáculo de 
Drift e os melhores pilotos da modalidade: Pelo segundo ano, a prova integra o Campeonato de 
Portugal de Drift e repete também a atribuição da Taça Internacional de Drift, com pilotos de 
Portugal, Espanha e França. 

Em Setembro, de 20 a 22, os SUV Audi realizam um passeio exclusivo, o Audi Off Road 
Experience, tendo como centro de operações o Agua Hotels de Mondim de Basto e como palco 
as montanhas e trilhos do norte do país. 

Em Outubro, são dois os eventos. De 11 a 13, os sócios do Clube Escape Livre e do ACP realizam 
o seu XVI Off Road Bridgestone ACP, este ano tendo como desafios as planícies alentejanas e os 
corta-fogos da serra d’Ossa. De 25 a27 de Outubro, o 8º Mercedes-Benz 4MATIC Experience tem 
como destino a região da Estremadura e como tema central as ondas da Nazaré, já surfadas por 
Garrett McNamara, o embaixador da marca alemã.  

O calendário encerra em Novembro, com o 3º Raid TT Vinhos da Beira Interior, um evento aberto 
a todas as marcas e modelos 4x4 e SUV 4x4, com cada vez mais adeptos, que dá a conhecer os 
néctares e sabores de Pinhel e da Beira Interior, nomeadamente através da visita à Feira Beira 
Interior – Vinhos e Sabores.  

Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “É com grande satisfação que prevemos 
mais um ano de muito trabalho, muito empenho e sobretudo de grande contentamento para 
aqueles que saem de casa e ousam descobrir novas regiões, participar nos vários tipos de 
eventos ou simplesmente assistir a momentos emocionantes do desporto motorizado. O 
Clube Escape Livre é hoje uma marca reconhecida, de qualidade, graças não apenas a esta 
dedicação como também ao apoio imprescindível dos nossos parceiros. E sei que também eles 
vêem os nossos eventos com orgulho e como uma mais-valia para os seus territórios. Em 2019 
não vamos desiludir.”   

Os programas, fotos, informação detalhada e fichas de inscrição de cada evento estão 
disponíveis em www.escapelivre.com.  

P.R_1 – Janeiro de 2019 
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ESCAPE LIVRE: Calendário de Actividades 2019
Por tvn.pt -  Jan 2, 2019

O calendário do Clube Escape Livre será divulgado em fins de Janeiro, como habitualmente. 

Mas também, como habitualmente, todos aqueles que participam, regularmente, nas actividades do Clube ou constam na

nossa listagem recebem, antecipadamente, informação de forma a poderem preparar ou reservar as suas participações nos

vários eventos do Clube Escape Livre.

Assim, temos o prazer de informar sobre as actividades previstas no capítulo do Todo-o-Terreno turístico e de lazer para

2019:

1. 22 a 24 de Março – 10º Raid do Bucho e Outros Sabores;

O mais gastronómico dos passeios do Clube Escape Livre está de parabéns. Em 2019 assinada dez anos de aventuras a

privilegiar o distrito da Guarda. Nesta edição, um novo percurso revela extraordinárias paisagens beirãs. O programa tem

como centro de operações o Hotel Vanguarda e inclui uma etapa entre a Guarda e S. Pedro do Rio Seco, terra do ensaísta

Eduardo Lourenço, além do almoço que integra o Concurso de Provas do Bucho Raiano. O Domingo cumpre a tradição de

rumar à aldeia de Freineda, para a recriação histórica das invasões francesas, junto ao antigo quartel-general de Lord

Wellington, e o almoço e Festa do Bucho e de outros sabores raianos.

2. 8 a 10 de Junho – 8ª Aventura Dacia 4×2 / Alentejo

http://www.tvn.pt/author/luiscosta/
http://www.escapelivre.com/
http://www.tvn.pt/wp-content/uploads/2019/01/cel_bucho.jpg
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A família de aventureiros Dacia continua a crescer e a descobrir as capacidades dos seus SUV. Destinada aos modelos

Duster 4×2 e 4×4 e ao Sandero Stepway, a oitava edição viaja até ao Alentejo. A partir do Évora Hotel, unidade de 4

estrelas, as planícies, as paisagens, a cultura e a gastronomia alentejanas serão irresistíveis. No programa, está a visita ao

Museu do Barro, no Redondo, a Reguengos de Monsaraz e aos seus reconhecidos vinhos, ao castelo de Monsaraz e a Vila

Viçosa, onde o almoço de encerramento e entrega dos troféus SPAL, tem lugar no marcante Marmoris Hotel.

3. 20 a 22 de Setembro – Audi Off Road Experience

Os SUV Audi saem do asfalto e aventuram-se num dos grandes destinos paisagísticos do país, a região Norte. A partir do

Agua Hotels de Mondim de Basto, o programa inclui um percurso nocturno pelo Monte Farinha e Santuário da Sra. da

Graça, visita ao centro histórico de Amarante, almoço na conceituada Casa da Calçada, Castelo de Arnóia e passagem nos

troços de Fafe do Rali de Portugal, incluindo o famoso salto da Lameirinha. No domingo, a adrenalina e a contemplação

estão em alta, com a visita às Fisgas de Ermelo, passagem na Serra do Marão e chegada a Lamego, marcada pelo

panorama e sabores do Restaurante Paraíso Douro.

4. 11 a 13 de Outubro – XVI Off Road Bridgestone ACP / Alentejo

Destinado a todos as marcas e modelos 4×4, este encontro de sócios do Clube Escape Livre e Automóvel Club de Portugal

incide sobre os trilhos e paisagens alentejanas, com destaque para os corta fogos da serra d’Ossa, onde os participantes

enfrentam alguns desafios e dificuldades interessantes. A partir do Marmoris Hotel, em Vila Viçosa, que disponibiliza os

seus serviços de SPA, o programa contempla os centros históricos de Vila Viçosa, Museu do Barro no Redondo, Adega da

Herdade do Esporão e a aldeia e castelo de Monsaraz, com um panorama único. A pedreira de mármore d’El Rei está

reservada para o desafio final!

5. 25 a 27 de Outubro – Mercedes-Benz 4MATIC Experience / Nazaré

http://www.tvn.pt/wp-content/uploads/2019/01/Cel_audi.jpg
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A vila da Nazaré é o centro de mais um grande encontro dos Mercedes-Benz com tecnologia 4MATIC, num evento que

coincide com o período de abertura de ondas gigantes já surfadas por Garrett McNamara, embaixador da marca alemã.

Além das grandes paisagens sobre o mar e dos trilhos do Oeste, a caravana visita e conhece importante e variado

património histórico e arquitectónico e tem encontro marcado com as ondas e os seus protagonistas a partir do Mercedes-

Benz Lounge & Garage, no Porto de Abrigo da Nazaré. O magnífico hotel Miramar Sul é o centro nevrálgico do evento.

6. Novembro – Raid TT Vinhos Beira Interior

São já três edições, mas Pinhel não se esgota em trilhos e em atractivos, desde logo nos seus vinhos, altamente

premiados. Com novo percurso e novos motivos de descoberta, os participantes poderão visitar a Feira Beira Interior –

Vinhos e Sabores e provar alguns dos seus melhores néctares, ou conhecer muitos dos produtos endógenos em que o

concelho é rico. O passeio é aberto a todas as marcas e modelos 4×4 e SUV 4×4 e o alojamento é feito nas melhores

unidades de turismo do concelho. Provavelmente no fim de semana de 15 ou 22 de Novembro mas aguardamos a

marcação da feira de Vinhos e Sabores de Pinhel, para o passeio integrar o certame.

É possível, desde já, pedir a reserva de uma inscrição em qualquer um dos eventos, inscrição que será apenas necessário

confirmar quando receber o valor da mesma e respectivo programa e lhe for solicitado o primeiro pagamento. 

Por isso, e por agora, é suficiente enviar nome, viatura, número de pessoas e número de quartos em relação ao evento em

que deseja a reserva.

Excepto para o XVI Off Road Bridgestone ACP e para a Aventura Dacia 4×2 que já pode contactar o Clube, pois já dispomos

de ficha de inscrição e programa provisório.

Acompanhe, no entanto, regularmente, quer o Facebook, quer o site do Clube, que em Janeiro será renovado, onde

encontrará toda a nossa actividade e todas as nossas novidades.

http://www.tvn.pt/wp-content/uploads/2019/01/cel_mercedes.jpg
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A plateia de participantes 
destes eventos, 

que também inclui 
frequentemente leitores 

AutoMAG,torna-se fiel 
ao evento, à organização 

e às marcas que Lhes 
proporcionam tão bons 

momentos 

ATUALIDADE 
Clube Escape Livre já tem programa definido para 2019 

Pessoas que importam 
O que começou por ser um par de passeios por ano, tornou-se hoje num intenso programa 
de atividades que ganha adeptos todos os anos. O Clube Escape Livre está prestes 
a arrancar o seu ano de eventos, sem invenções, mas com a certeza de tornar felizes 
as pessoas que importam. 

Estas pessoas são repetentes. E 
só não são em maior núme-
ro porque as inscrições para 
cada evento são limitadas. 

O curioso é que grande parte dos 
convidados sabe ao que vem e não 
deseja grandes surpresas: gosta de 
repetir o convívio entre amigos, de, 
talvez, conhecer uma ou outra cara 
nova, e quer ir com a garantia de que 
naquela aventura cada um é o mais 
importante do evento. Tem, por isso, 
uma palavra sempre dedicada do 
organizador, é tratado pelo nome e 
satisfeito com pequenos caprichos 
pessoais; no hotel, na gastronomia 
para todos os gostos e apetites e até 
nos caminhos fora de estrada, que 
parecem desenhados à medida. É 
fácil que todos se sintam mestres 
do volante, donos do melhor dos 
automóveis. É assim que é suposto 
ser; é isso que atrai uma e outra vez 
os ventureiros do Clube Escape Livre, 
que se sentem sempre em casa e 
que, por isso, acabam por trazer os 
amigos. Em cada passeio é dada a 
provar uma iguaria desconhecida; 
visitado um monumento esqueci-
do ou ouvida uma curiosidade já 
perdida na memória. Pelo meio, a 
adrenalina na dose indicada para  

cada um, dos trilhos de lama; de 
algumas subidas mais íngremes, e 
as dificuldades suficientes para se 
sentirem os argumentos da máquina 
que custaram uns milhares de euros. 
E no topo do bolo, quase sempre, uma 
cereja surpreendente. No último 
passeio dedicado aos proprietários 
de Mercedes - 4Matic Experience 
-, incluiu a descida a uma mina de 
mármore; segura, bem organizada e 
um bom exemplo de como se pode  

transformar uma atividade indus-
trial num polo turístico. Os tempos 
modernos parecem incentivar ações 
fora da caixa, tantas vezes com ideias 
estapafúrdias só para parecer dife-
rente (depois da Tesla ter enviado 
um automóvel para o espaço, difi-
cilmente qualquer outra ideia será 
mais impactante). Porém, nem que 
se lancem porcos atados a foguetes 
com confettis na boca, a maioria dos 
clientes que de facto importam e  

decidem a compra destes veículos 
prefere ver cavalos na lama Discutir 
as capacidades de cada modelo; de-
bater cada funcionalidade que faz 
o seu "quê" de salutar inveja ao vizi-
nho; preferem atividades integradas 
na sua forma de estar e de viver; e 
espalham a opinião que influencia 
quem compra. E é também isso que 
sentimos com os leitores AutoMAG, 
que já tantas vezes integraram as 
ações Escape Livre, como o jovem 
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2V Gala Spal 

10° Raid ao Bucho e outros sabores 

3° 0ff Road Bridgestone Marrocos 

Evento X - Matos & Prata 

0ff Road 

8° Aventura Dacia Alentejo 2019 

Classic Cars Tour 

Rali Bridgestone Guarda 2019 

Drift Pinhel 2019 

XVI 0ff Road Bridgestone/ACP Alentejo 

Mercedes-Benz 4Matic Experience Nazaré 

3° Raid TT Vinhos Beira Interior 

16/02 

22 a 24/03 

25/4 a 05/05 

11/05 

25/05 

08 a 10/06 

21 a 23/06 

28 a 30/06 

20 a 22/09 

11 a 13/10 

25 a 27/10 

15 a 17/11 

CALENDÁRIO Escape Livre 

Luís Celínio com António Manuel Alves 
ultimam os detalhes para um evento 
único na pedreira de mármore à qual 

desceram os convidados 
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Hugo Rodrigues, foi um dos vencedores dos vários passatempos 
promovidos pela AutoMAG que já teve a oportunidade de conhecer 
as vicissitudes dos passeios organizados pelo Clube Escape Livre 

oficial da marinha Hugo Rodrigues, 
que percorreu 12ookm ao volante 
de um GLC. 

DO MESMO... E AINDA BEM 
O calendário de atividades do Escape 
Livre para 2019 ficou, entretanto, 
definido e está mais completo do 
que nunca. Sem grandes alterações 
nem invenções ao programa, como se 
espera e pretende, a atividade mais 
forte e sempre recebida com maior 
entusiasmo passa pelos passeios fora 
de estrada O primeiro acontece já em 
março com a décima edição do Raid 
ao Bucho que se desenrola na zona da 
Guarda, com o ponto alto da recriação 
histórica das invasões francesas no 
local onde Lord Wellington montou 
o seu quartel-general. Este passeio 
está aberto a todas as marcas e é 
considerado o mais gastronómico 
do Clube. Em abril, o Clube regressa 
mais uma vez a Marrocos para cerca 
de duas semanas de cultura e de gas-
tronomia marroquina, passagem por 
pontos históricos e, claro, algumas 
peripécias entre pedras e areia. Este 
passeio também está aberto a todas 
as marcas de 4x4. Para maio estão 
agendados dois eventos off-road de 
apenas um dia, um deles dedicado 
a clientes BMW do concessionário 
Matos&Prata; e em junho é a vez da já 
tradicional Aventura Dacia que, como 
o nome indica, é dedicada aos modelos 
romenos, mas acessível também a  

versões 4X2 do Duster e Sandero. A 
partida terá lugar em Évora, passando 
pelo Redondo, Reguengos, Monsaraz 
e Vila Viçosa, zona, aliás, onde foram 
captadas as imagens que ilustram 
estas páginas. Com  o final do verão, 
terão lugar as aventuras fora de es-
trada dedicadas aos proprietários 
dos SUV Audi - sendo ainda uma 
incógnita se aparecerá algum e-tron! 
Em outubro será a vez de juntar a 
"tribo" Mercedes para mais um 4 
Matic Experience, sempre lotado e 
concorrido pelos motivos já aborda-
dos, que desta vez irá rumar à Costa 
de Prata Outubro e novembro ficarão 
ainda marcados por dois passeios 
fora de estrada muito conceituados 
entre os conhecedores do Clube: o 
16° Off Road Bridgestone ACP que 
está aberto a veículos 4x4 de todas 
as marcas e que terá base no Hotel 
Marmoris em Vila Viçosa; e o 3° Raid 
TT Vinhos da Beira Interior, num 
passeio que explorará novos trilhos 
na zona de Pinhel. Quem segue o 
Clube Escape Livre por razões mais 
velozes, pode voltar a contar com as 
atividades passadas no asfalto: o Rali 
da Guarda e um tour de clássicos 
agendados para junho; e, a mais ex-
citante de todas, a prova de Drift em 
Pinhel inserida na Taça Internacional 
da modalidade para 2019. Para todas, 
contemplaremos muitas surpresas 
para os nossos leitores. Fique atento. 

txt_Sandro Mêdal smeda@automag.pt  
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Novidades Escape Livre para
2019
O Clube Escape Livre volta a inovar e a realizar novos eventos em 2019 com 16
atividades, continuando o grande crescimento dos três anos anteriores.
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O Clube Escape Livre volta a inovar e a realizar novos
eventos em 2019. No seguimento do grande
crescimento de três anos anteriores, em número e
género de atividades, no próximo ano a aposta vai
ser na região da Guarda, com a realização de uma

prova inédita na capital de distrito, a integração da prova de
Slalom de Castelo Rodrigo no Campeonato de Portugal de
Perícias e a manutenção no Campeonato de Portugal de Drift e
da Taça Internacional de Drift  de Pinhel. Reforça a aposta na
competição, sem nunca descurar a qualidade e diversidade dos
passeios todo terreno.

Com apresentação no Café Concerto do Teatro Municipal da
Guarda, e na presença de vários e importantes responsáveis,
entidades e parceiros empresariais, o Clube deu a conhecer a
previsão da realização de 16 atividades Escape Livre em 2019,
das quais nove de todo terreno e quatro de cariz desportivo ou
competitivo.

Clube Escape Livre com novidades

Em termos de novidades, o destaque vai para dois eventos a
realizar na região da Guarda: De 21 a 23 de junho, o Classic Cars
Tour (http://www.escapelivre.com/eventos/classic-cars-tour/)
marca a presença dos carros clássicos nas estradas da Beira
Interior, num evento que agrega o apoio de vários concelhos,
iniciando-se no Fundão, seguindo para Penamacor, Manteigas e
Belmonte, e terminando na Guarda. O segundo grande destaque é
para o Guarda Racing Days
(http://www.escapelivre.com/eventos/guarda-racing-days/), uma
prova desportiva com organização da Câmara Municipal da
Guarda e do Clube Escape Livre, a decorrer na encosta norte da
cidade da Guarda, multifacetada em termos de viaturas, e de
espetáculo garantido. A prova decorrerá nos dias 13 e 14 de
julho e promete ser um bom cartaz turístico em pleno Verão.

A tradição mantém-se

O Clube Escape Livre abre o seu calendário, como habitualmente,
com a festa de homenagem aos pilotos da Guarda, marcada para
o Teatro Municipal da Guarda, a 16 de fevereiro. A 21ª edição da
Gala SPAL / A nossa seleção de pilotos
(http://www.escapelivre.com/eventos/21-gala-spal-a-nossa-
selecao-pilotos/) inclui um espetáculo de humor aberto ao
público.

ESCAPE LIVRE | Publicado 24 jan 2019 - 09:30
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De 22 a 24 de março, também seguindo a tradição, o Raid do
Bucho e Outros Sabores
(http://www.escapelivre.com/eventos/raid-do-bucho-e-outros-
sabores-2019/) inaugura o calendário TT do ano. Este ano, o
evento está de parabéns pela décima edição a atrair os
aventureiros do fora de estrada ao distrito e à gastronomia beirã
e raiana da Freineda.

Em abril, além da atribuição de mais um Prémio Solidário
Transportes Bernardo Marques a uma IPSS, no âmbito do 6º
aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050,
(http://www.escapelivre.com/capsula-do-tempo-guarda-2050/)
uma caravana de aventureiros atravessa o Mediterrâneo para o 3º
Off Road Bridgestone First Stop Marrocos
(http://www.escapelivre.com/eventos/off-road-bridgestone-�rst-
stop-marrocos/). A aventura decorre de 25 de abril a 5 de maio,
dando a conhecer um Reino de Marrocos menos turístico e mais
tradicional e cultural.

Em maio, para assinalar a comemoração dos 50 anos do
concessionário Matos & Prata, o seu núcleo de clientes
proprietários de SUV tem oportunidade de conhecer alguns
recantos da serra da Estrela no 4º Matos & Prata – Evento X
(http://www.escapelivre.com/eventos/matos-prata-eventox-
2019/), um passeio que acontece no dia 11 de maio, com início e
términus na mais recente delegação da concessão, situada em
Tortosendo, Covilhã. No dia 25 realiza-se nova estreia, o Off Road
Razão Automóvel (http://www.escapelivre.com/eventos/off-road-
razao-automovel/), a decorrer entre Sesimbra e Setúbal. Depois
de um ano de parceria, a Razão Automóvel
(http://www.razaoautomovel.com/) rendeu-se aos eventos do
Clube Escape Livre e tem o seu primeiro evento destinado à
interação entre a equipa e os seus leitores.

Verão repleto de atividades Escape
Livre

Em junho, são três as atividades Escape Livre previstas. O
sucesso da família Dacia mais aventureira leva à realização da 8ª
Aventura Dacia 4×2 (http://www.escapelivre.com/eventos/8a-
aventura-dacia-4x2/), que de 8 a 10 de junho viaja até ao Alentejo
para dar a conhecer as suas planícies, história e gastronomia. O
Classic Cars Tour (http://www.escapelivre.com/eventos/classic-
cars-tour/) decorre por asfalto, com viaturas de clássicas e
históricas até ao ano de 1989, sendo esperados concorrentes de
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norte a sul do país e inclusive de Espanha, França e Inglaterra. O
Rali Bridgestone First Stop Guarda 2019
(http://www.escapelivre.com/eventos/rali-bridgestone-�rst-stop-
guarda-2019/), de 28 a 30 de junho, repete a tradição de reunir, na
cidade mais alta, os pro�ssionais do mundo automóvel, num
programa descontraído que decorre entre a Guarda e Trancoso,
composto pela descoberta turística e prova de competição.

O dia 1 de julho é assinalado, como habitualmente, pelas
comemorações do aniversário da Cápsula do Tempo Guarda
2050 (http://www.escapelivre.com/capsula-do-tempo-guarda-
2050/). Após a prova do Guarda Racing Days
(http://www.escapelivre.com/eventos/guarda-racing-days/), em
meados do mês, é altura, a 20 e 21 de julho, do 21º Slalom Sprint
de Castelo Rodrigo (http://www.escapelivre.com/eventos/xxi-
slalom-sprint-de-castelo-rodrigo/) integrar o recém-criado
Campeonato de Portugal de Perícias.

Pinhel mantém-se a Capital do Drift
(http://www.escapelivre.com/eventos/drift-
pinhel-2018/)

A velocidade regressa também a Pinhel nos dias 24 e 25 de
agosto (http://www.escapelivre.com/eventos/drift-de-pinhel-
campeonato-de-portugal/), com duplo espetáculo de Drift e os
melhores pilotos da modalidade: Pelo segundo ano, a prova
integra o Campeonato de Portugal de Drift e repete também a
atribuição da Taça Internacional de Drift, com pilotos de Portugal,
Espanha e França.

Em setembro, de 20 a 22, os SUV Audi realizam um passeio
exclusivo, o Audi Off Road Experience
(http://www.escapelivre.com/eventos/audi-off-road-experience/),
tendo como centro de operações o Agua Hotels de Mondim de
Basto e como palco as montanhas e trilhos do norte do país.

Em outubro, são dois os eventos. De 11 a 13, os sócios do Clube
Escape Livre e do ACP realizam o seu XVI Off Road Bridgestone
ACP (http://www.escapelivre.com/eventos/off-road-bridgestone-
acp-2019/), este ano tendo como desa�os as planícies
alentejanas e os corta-fogos da serra d’Ossa. De 25 a27 de
outubro, o 8º Mercedes-Benz 4MATIC Experience
(http://www.escapelivre.com/eventos/mercedes-benz-4matic-
experience-2019/) tem como destino a região da Estremadura e
como tema central as ondas da Nazaré, já surfadas por Garrett
McNamara, o embaixador da marca alemã.

http://www.escapelivre.com/eventos/rali-bridgestone-first-stop-guarda-2019/
http://www.escapelivre.com/capsula-do-tempo-guarda-2050/
http://www.escapelivre.com/eventos/guarda-racing-days/
http://www.escapelivre.com/eventos/xxi-slalom-sprint-de-castelo-rodrigo/
http://www.escapelivre.com/eventos/drift-pinhel-2018/
http://www.escapelivre.com/eventos/drift-de-pinhel-campeonato-de-portugal/
http://www.escapelivre.com/eventos/audi-off-road-experience/
http://www.escapelivre.com/eventos/off-road-bridgestone-acp-2019/
http://www.escapelivre.com/eventos/mercedes-benz-4matic-experience-2019/


24/01/2019 Novidades Escape Livre para 2019 - Escape Livre

http://www.escapelivre.com/atividades-escape-livre-2019/ 5/7

Não há duas sem três…

O calendário de atividades Escape Livre encerra em novembro,
com a realização pelo terceiro ano consecutivo do Raid TT
Vinhos da Beira Interior
(http://www.escapelivre.com/eventos/raid-tt-vinhos-beira-interior-
2019/), um evento aberto a todas as marcas e modelos 4×4 e
SUV 4×4, com cada vez mais adeptos, que dá a conhecer os
néctares e sabores de Pinhel e da Beira Interior, nomeadamente
através da visita à Feira Beira Interior – Vinhos e Sabores.

É com grande satisfação que prevemos mais
um ano de muito trabalho, muito empenho e
sobretudo de grande contentamento para
aqueles que saem de casa e ousam descobrir
novas regiões, participar nos vários tipos de
eventos ou simplesmente assistir a momentos
emocionantes do desporto motorizado. O Clube
Escape Livre é hoje uma marca reconhecida, de
qualidade, graças não apenas a esta dedicação
como também ao apoio imprescindível dos
nossos parceiros. E sei que também eles vêem
os nossos eventos com orgulho e como uma
mais-valia para os seus territórios. Em 2019
não vamos desiludir.

 
Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre

http://www.escapelivre.com/eventos/raid-tt-vinhos-beira-interior-2019/
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Clube Escape Livre com novidades
QUI, JAN 24, 2019 11:50 CET

O Clube Escape Livre volta a inovar e a realizar novos eventos em 2019. No seguimento do grande crescimento de
três anos anteriores, em número e género de actividades, no próximo ano a aposta vai ser na região da Guarda,
com a realização de uma prova inédita na capital de distrito, a integração da prova de Slalom de Castelo Rodrigo no
Campeonato de Portugal de Perícias e a manutenção no Campeonato de Portugal de Drift e da Taça Internacional
de Drift  de Pinhel. Reforça a aposta na competição, sem nunca descurar a qualidade e diversidade dos passeios
todo terreno. 
 
O clube da Guarda apresentou ontem o seu calendário para 2019, no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda, na
presença de vários e importantes responsáveis, entidades e parceiros empresariais, prevendo a realização de 16
actividades, das quais nove de todo terreno e quatro de cariz desportivo ou competitivo. 
 
Em termos de novidades, o destaque vai para dois eventos a realizar na região da Guarda: De 21 a 23 de Junho, o Classic
Cars Tour marca a presença dos carros clássicos nas estradas da Beira Interior, num evento que agrega o apoio de vários
concelhos, iniciando-se no Fundão, seguindo para Penamacor, Manteigas e Belmonte, e terminando na Guarda. O segundo
grande destaque é para o Guarda Racing Days, uma prova desportiva com organização da Câmara Municipal da Guarda e
do Clube Escape Livre, a decorrer na encosta norte da cidade da Guarda, multifacetada em termos de viaturas, e de
espectáculo garantido. A prova decorrerá nos dias 13 e 14 de Julho e promete ser um bom cartaz turístico em pleno Verão. 
O Clube Escape Livre abre o seu calendário, como habitualmente, com a festa de homenagem aos pilotos da Guarda,
marcada para o Teatro Municipal da Guarda, a 16 de Fevereiro. A 21ª edição da Gala SPAL / A nossa selecção de pilotos
inclui um espectáculo de humor aberto ao público. 
 
De 22 a 24 de Março, também seguindo a tradição, o Raid do Bucho e Outros Sabores inaugura o calendário TT do ano.
Este ano, o evento está de parabéns pela décima edição a atrair os aventureiros do fora de estrada ao distrito e à
gastronomia beirã e raiana da Freineda.              
 
Em Abril, além da atribuição de mais um Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques a uma IPSS, no âmbito do 6º
aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, uma caravana de aventureiros atravessa o Mediterrâneo para o 3º O�
Road Bridgestone First Stop Marrocos. A aventura decorre de 25 de Abril a 5 de Maio, dando a conhecer um Reino de
Marrocos menos turístico e mais tradicional e cultural. 
 
Em Maio, para assinalar a comemoração dos 50 anos do concessionário Matos & Prata, o seu núcleo de clientes
proprietários de SUV tem oportunidade de conhecer alguns recantos da serra da Estrela no 4º Matos & Prata – Evento X,
um passeio que acontece no dia 11, com início e términus na mais recente delegação da concessão, situada em
Tortosendo, Covilhã. No dia 25 realiza-se o O� Road Razão Automóvel, a decorrer entre Sesimbra e Setúbal. 
 
Em Junho, são três as actividades previstas. O sucesso da família Dacia mais aventureira leva à realização da 8ª Aventura
Dacia 4x2, que de 8 a 10 de Junho viaja até ao Alentejo para dar a conhecer as suas planícies, história e gastronomia. O

Classic Cars Tour decorre por asfalto, com viaturas de clássicas e históricas até ao ano de 1989, sendo esperados
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concorrentes de norte a sul do país e inclusive de Espanha, França e Inglaterra. O Rali Bridgestone First Stop Guarda 2019,
de 28 a 30 de Junho, repete a tradição de reunir, na cidade mais alta, os pro�ssionais do mundo automóvel, num programa
descontraído que decorre entre a Guarda e Trancoso, composto pela descoberta turística e prova de competição. 
 
O dia 1 de Julho é assinalado, como habitualmente, pelas comemorações do aniversário da Cápsula do Tempo Guarda
2050. Após a prova do Guarda Racing Days, em meados do mês, é altura, a 20 e 21 de Julho, do 21º Slalom Sprint de
Castelo Rodrigo integrar o recém-criado Campeonato de Portugal de Perícias. 
 
A velocidade regressa também a Pinhel nos dias 24 e 25 de Agosto, com duplo espectáculo de Drift e os melhores pilotos
da modalidade: Pelo segundo ano, a prova integra o Campeonato de Portugal de Drift e repete também a atribuição da
Taça Internacional de Drift, com pilotos de Portugal, Espanha e França. 
 
Em Setembro, de 20 a 22, os SUV Audi realizam um passeio exclusivo, o Audi O� Road Experience, tendo como centro de
operações o Agua Hotels de Mondim de Basto e como palco as montanhas e trilhos do norte do país. 
 
Em Outubro, são dois os eventos. De 11 a 13, os sócios do Clube Escape Livre e do ACP realizam o seu XVI O� Road
Bridgestone ACP, este ano tendo como desa�os as planícies alentejanas e os corta-fogos da serra d’Ossa. De 25 a27 de
Outubro, o 8º Mercedes-Benz 4MATIC Experience tem como destino a região da Estremadura e como tema central as
ondas da Nazaré, já surfadas por Garrett McNamara, o embaixador da marca alemã. 
 
O calendário encerra em Novembro, com o 3º Raid TT Vinhos da Beira Interior, um evento aberto a todas as marcas e
modelos 4x4 e SUV 4x4, com cada vez mais adeptos, que dá a conhecer os néctares e sabores de Pinhel e da Beira Interior,
nomeadamente através da visita à Feira Beira Interior – Vinhos e Sabores. 
 
Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “É com grande satisfação que prevemos mais um ano de muito
trabalho, muito empenho e sobretudo de grande contentamento para aqueles que saem de casa e ousam
descobrir novas regiões, participar nos vários tipos de eventos ou simplesmente assistir a momentos
emocionantes do desporto motorizado. O Clube Escape Livre é hoje uma marca reconhecida, de qualidade, graças
não apenas a esta dedicação como também ao apoio imprescindível dos nossos parceiros. E sei que também eles
vêem os nossos eventos com orgulho e como uma mais-valia para os seus territórios. Em 2019 não vamos
desiludir.”  
 
Os programas, fotos, informação detalhada e �chas de inscrição de cada evento estão disponíveis em
www.escapelivre.com.
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ESCAPE LIVRE: Inovação e novos eventos em 2019
Por tvn.pt -  Jan 24, 2019

Clube Escape Livre com novidades

O Clube Escape Livre volta a inovar e a realizar novos eventos em 2019. No seguimento do grande crescimento
de três anos anteriores, em número e género de actividades, no próximo ano a aposta vai ser na região da
Guarda, com a realização de uma prova inédita na capital de distrito, a integração da prova de Slalom de
Castelo Rodrigo no Campeonato de Portugal de Perícias e a manutenção no Campeonato de Portugal de Drift e
da Taça Internacional de Drift  de Pinhel. Reforça a aposta na competição, sem nunca descurar a qualidade e
diversidade dos passeios todo terreno.

O clube da Guarda apresentou ontem o seu calendário para 2019, no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda, na

presença de vários e importantes responsáveis, entidades e parceiros empresariais, prevendo a realização de 16

actividades, das quais nove de todo terreno e quatro de cariz desportivo ou competitivo.

Em termos de novidades, o destaque vai para dois eventos a realizar na região da Guarda: De 21 a 23 de Junho, o Classic

Cars Tour marca a presença dos carros clássicos nas estradas da Beira Interior, num evento que agrega o apoio de vários

concelhos, iniciando-se no Fundão, seguindo para Penamacor, Manteigas e Belmonte, e terminando na Guarda. O segundo

grande destaque é para o Guarda Racing Days, uma prova desportiva com organização da Câmara Municipal da Guarda e

do Clube Escape Livre, a decorrer na encosta norte da cidade da Guarda, multifacetada em termos de viaturas, e de

espectáculo garantido. A prova decorrerá nos dias 13 e 14 de Julho e promete ser um bom cartaz turístico em pleno Verão.

O Clube Escape Livre abre o seu calendário, como habitualmente, com a festa de homenagem aos pilotos da Guarda,

marcada para o Teatro Municipal da Guarda, a 16 de Fevereiro. A 21ª edição da Gala SPAL / A nossa selecção de pilotos

inclui um espectáculo de humor aberto ao público.
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De 22 a 24 de Março, também seguindo a tradição, o Raid do Bucho e Outros Sabores inaugura o calendário TT do ano.

Este ano, o evento está de parabéns pela décima edição a atrair os aventureiros do fora de estrada ao distrito e à

gastronomia beirã e raiana da Freineda.

Em Abril, além da atribuição de mais um Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques a uma IPSS, no âmbito do 6º

aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, uma caravana de aventureiros atravessa o Mediterrâneo para o 3º Off Road

Bridgestone First Stop Marrocos. A aventura decorre de 25 de Abril a 5 de Maio, dando a conhecer um Reino de Marrocos

menos turístico e mais tradicional e cultural.

Em Maio, para assinalar a comemoração dos 50 anos do concessionário Matos & Prata, o seu núcleo de clientes

proprietários de SUV tem oportunidade de conhecer alguns recantos da serra da Estrela no 4º Matos & Prata – Evento X,

um passeio que acontece no dia 11, com início e términus na mais recente delegação da concessão, situada em Tortosendo,

Covilhã. No dia 25 realiza-se o Off Road Razão Automóvel, a decorrer entre Sesimbra e Setúbal.

 
Prova de todo terreno turistico organizada pelo Clube Escape Livre

Em Junho, são três as actividades previstas. O sucesso da família Dacia mais aventureira leva à realização da 8ª Aventura

Dacia 4×2, que de 8 a 10 de Junho viaja até ao Alentejo para dar a conhecer as suas planícies, história e gastronomia. O

Classic Cars Tour decorre por asfalto, com viaturas de clássicas e históricas até ao ano de 1989, sendo esperados

concorrentes de norte a sul do país e inclusive de Espanha, França e Inglaterra. O Rali Bridgestone First Stop Guarda 2019,

de 28 a 30 de Junho, repete a tradição de reunir, na cidade mais alta, os profissionais do mundo automóvel, num programa

descontraído que decorre entre a Guarda e Trancoso, composto pela descoberta turística e prova de competição.

O dia 1 de Julho é assinalado, como habitualmente, pelas comemorações do aniversário da Cápsula do Tempo Guarda

2050. Após a prova do Guarda Racing Days, em meados do mês, é altura, a 20 e 21 de Julho, do 21º Slalom Sprint de

Castelo Rodrigo integrar o recém-criado Campeonato de Portugal de Perícias.

A velocidade regressa também a Pinhel nos dias 24 e 25 de Agosto, com duplo espectáculo de Drift e os melhores pilotos

da modalidade: Pelo segundo ano, a prova integra o Campeonato de Portugal de Drift e repete também a atribuição da

Taça Internacional de Drift, com pilotos de Portugal, Espanha e França.

Em Setembro, de 20 a 22, os SUV Audi realizam um passeio exclusivo, o Audi Off Road Experience, tendo como centro de

operações o Agua Hotels de Mondim de Basto e como palco as montanhas e trilhos do norte do país.

http://www.tvn.pt/wp-content/uploads/2019/01/cel_Raid-do-Bucho-e-Outros-Sabores.jpg
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Em Outubro, são dois os eventos. De 11 a 13, os sócios do Clube Escape Livre e do ACP realizam o seu XVI Off Road

Bridgestone ACP, este ano tendo como desafios as planícies alentejanas e os corta-fogos da serra d’Ossa. De 25 a27 de

Outubro, o 8º Mercedes-Benz 4MATIC Experience tem como destino a região da Estremadura e como tema central as ondas

da Nazaré, já surfadas por Garrett McNamara, o embaixador da marca alemã.

O calendário encerra em Novembro, com o 3º Raid TT Vinhos da Beira Interior, um evento aberto a todas as marcas e

modelos 4×4 e SUV 4×4, com cada vez mais adeptos, que dá a conhecer os néctares e sabores de Pinhel e da Beira

Interior, nomeadamente através da visita à Feira Beira Interior – Vinhos e Sabores.

Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “É com grande satisfação que prevemos mais um ano de muito
trabalho, muito empenho e sobretudo de grande contentamento para aqueles que saem de casa e ousam
descobrir novas regiões, participar nos vários tipos de eventos ou simplesmente assistir a momentos
emocionantes do desporto motorizado. O Clube Escape Livre é hoje uma marca reconhecida, de qualidade,
graças não apenas a esta dedicação como também ao apoio imprescindível dos nossos parceiros. E sei que
também eles vêem os nossos eventos com orgulho e como uma mais-valia para os seus territórios. Em 2019
não vamos desiludir.”

Os programas, fotos, informação detalhada e fichas de inscrição de cada evento estão disponíveis em

www.escapelivre.com.
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Início (https://beira.pt/) » Classic Cars Tour é a novidade deste ano da programação do Escape Livre

O Clube Escape livre prevê realizar este ano 16 atividades, das quais nove de todo terreno e
quatro de cariz desportivo ou competitivo.

O Clube Escape Livre (https://beira.pt/diretorio/clube-escape-livre/) apresentou ontem o seu calendário para
2019, no Café Concerto (https://beira.pt/diretorio/cafe-concerto-do-teatro-municipal-da-guarda/) do Teatro
Municipal da Guarda (https://beira.pt/diretorio/teatro-municipal-da-guarda/), prevendo a realização de 16
atividades, das quais nove de todo terreno e quatro de cariz desportivo ou competitivo.

O primeiro destaque, e uma novidade do clube, é a realização do evento Classic Cars Tour, que decorrerá de 21
a 23 de junho, e que marca a presença dos carros clássicos nas estradas da Beira Interior, num evento que
agrega o apoio de vários concelhos, iniciando-se no Fundão, seguindo para Penamacor, Manteigas, Belmonte, e
terminando na Guarda.

A segunda grande novidade é o Guarda Racing Days (https://beira.pt/portal/noticias/guarda-racing-days-
promete-espetaculo-na-guarda/), uma prova desportiva com organização da Câmara Municipal da Guarda
(https://beira.pt/diretorio/camara-municipal-da-guarda/) e do Clube Escape Livre. A prova decorrerá nos dias 13
e 14 de julho e promete ser um bom cartaz turístico em pleno Verão, a�rma a organização.

Classic Cars Tour é a novidade deste ano da programação do Escape Livre
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O Clube Escape Livre abre o seu calendário, como habitualmente, com a festa de homenagem aos pilotos da
Guarda, marcada para o Teatro Municipal da Guarda, a 16 de Fevereiro, onde será apresentada a 21ª edição da
Gala SPAL (https://beira.pt/portal/noticias/escape-livre-promove-21a-gala-spal-no-tmg/).

De 22 a 24 de março, também seguindo a tradição, o Raid do Bucho e Outros Sabores inaugura o calendário TT
do ano, somando dez edições a “atrair os aventureiros do fora de estrada ao distrito e à gastronomia beirã e
raiana da Freineda”.

Em abril, além da atribuição de mais um Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques a uma IPSS, no âmbito
do 6º aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, uma caravana de aventureiros atravessa o Mediterrâneo
para o 3º Off Road Bridgestone First Stop Marrocos, entre os dias 25 de abril a 5 de maio.

Em maio, para assinalar a comemoração dos 50 anos do concessionário Matos & Prata, o seu núcleo de
clientes proprietários de SUV terão a oportunidade de conhecer alguns recantos da serra da Estrela no 4º Matos
& Prata – Evento X, um passeio que acontece no dia 11, com início e términus na mais recente delegação da
concessão, situada em Tortosendo, Covilhã. No dia 25 realizar-se-á o Off Road Razão Automóvel, a decorrer
entre Sesimbra e Setúbal.

Em junho, realizam-se três atividades, nomeadamente a “8ª Aventura Dacia 4x2” que de 8 a 10 de Junho viaja
até ao Alentejo para dar a conhecer as suas planícies, história e gastronomia,  o “Classic Cars Tour”, que se
realiza de 21 a 23 de junho, sendo esperados concorrentes de Espanha, Franca e Inglaterra e, por último, a
realização do “Rali Bridgestone First Stop Guarda 2019”, nos dias 28, 29 e 30, que decorre entre a Guarda e
Trancoso.

No dia 1 de julho será assinalado o aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050 e, após a prova do Guarda
Racing Days, terá lugar a 21º Slalom Sprint de Castelo Rodrigo, nos dias 20 e 21 de julho.

Em Pinhel, nos dias 24 e 25 de agosto, haverá o duplo espetáculo de Drift, e pelo segundo ano, a prova integra o
Campeonato de Portugal de Drift e repete também a atribuição da Taça Internacional de Drift, com pilotos de
Portugal, Espanha e França.

Em setembro, de 20 a 22, os SUV Audi realizam um passeio exclusivo, o Audi Off Road Experience, tendo como
centro de operações o Agua Hotels de Mondim de Basto e como palco as montanhas e trilhos do norte do país.

No mês de outubro, serão realizados dois eventos, o XVI Off Road Bridgestone ACP (de 11 a 13) e o 8º
Mercedes-Benz 4MATIC Experience (25 a 27).

O calendário encerra em novembro, com o 3º Raid TT Vinhos da Beira Interior, um evento aberto a todas as
marcas e modelos 4×4 e SUV 4×4, que dá a conhecer os néctares e sabores de Pinhel e da Beira Interior,
nomeadamente através da visita à Feira Beira Interior – Vinhos e Sabores.
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Calendário de Actividades 2019

O Clube Escape Livre volta a inovar e a realizar novos eventos em 2019. No seguimento do grande crescimento de três
anos anteriores, em número e género de actividades, no próximo ano a aposta vai ser na região da Guarda, com a
realização de uma prova inédita na capital de distrito, a integração da prova de Slalom de Castelo Rodrigo no
Campeonato de Portugal de Perícias e a manutenção no Campeonato de Portugal de Dri� e da Taça Internacional de Dri�
de Pinhel. Reforça a aposta na competição, sem nunca descurar a qualidade e diversidade dos passeios todo terreno.

O clube da Guarda apresentou ontem o seu calendário para 2019, no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda, na
presença de vários e importantes responsáveis, entidades e parceiros empresariais, prevendo a realização de 16
actividades, das quais nove de todo terreno e quatro de cariz desportivo ou competitivo.
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Em termos de novidades, o destaque vai para dois eventos a realizar na região da Guarda: De 21 a 23 de Junho, o Classic
Cars Tour marca a presença dos carros clássicos nas estradas da Beira Interior, num evento que agrega o apoio de vários
concelhos, iniciando-se no Fundão, seguindo para Penamacor, Manteigas e Belmonte, e terminando na Guarda. O
segundo grande destaque é para o Guarda Racing Days, uma prova desportiva com organização da Câmara Municipal da
Guarda e do Clube Escape Livre, a decorrer na encosta norte da cidade da Guarda, multifacetada em termos de viaturas, e
de espectáculo garantido. A prova decorrerá nos dias 13 e 14 de Julho e promete ser um bom cartaz turístico em pleno
Verão.

O Clube Escape Livre abre o seu calendário, como habitualmente, com a festa de homenagem aos pilotos da Guarda,
marcada para o Teatro Municipal da Guarda, a 16 de Fevereiro. A 21ª edição da Gala SPAL / A nossa selecção de pilotos
inclui um espectáculo de humor aberto ao público.

De 22 a 24 de Março, também seguindo a tradição, o Raid do Bucho e Outros Sabores inaugura o calendário TT do ano.
Este ano, o evento está de parabéns pela décima edição a atrair os aventureiros do fora de estrada ao distrito e à
gastronomia beirã e raiana da Freineda.

Em Abril, além da atribuição de mais um Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques a uma IPSS, no âmbito do 6º
aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, uma caravana de aventureiros atravessa o Mediterrâneo para o 3º O�
Road Bridgestone First Stop Marrocos. A aventura decorre de 25 de Abril a 5 de Maio, dando a conhecer um Reino de
Marrocos menos turístico e mais tradicional e cultural.

Em Maio, para assinalar a comemoração dos 50 anos do concessionário Matos & Prata, o seu núcleo de clientes
proprietários de SUV tem oportunidade de conhecer alguns recantos da serra da Estrela no 4º Matos & Prata – Evento X,
um passeio que acontece no dia 11, com início e términus na mais recente delegação da concessão, situada em
Tortosendo, Covilhã. No dia 25 realiza-se o O� Road Razão Automóvel, a decorrer entre Sesimbra e Setúbal.

Em Junho, são três as actividades previstas. O sucesso da família Dacia mais aventureira leva à realização da 8ª Aventura
Dacia 4×2, que de 8 a 10 de Junho viaja até ao Alentejo para dar a conhecer as suas planícies, história e gastronomia. O
Classic Cars Tour decorre por asfalto, com viaturas de clássicas e históricas até ao ano de 1989, sendo esperados
concorrentes de norte a sul do país e inclusive de Espanha, França e Inglaterra. O Rali Bridgestone First Stop Guarda 2019,
de 28 a 30 de Junho, repete a tradição de reunir, na cidade mais alta, os profissionais do mundo automóvel, num
programa descontraído que decorre entre a Guarda e Trancoso, composto pela descoberta turística e prova de
competição.

O dia 1 de Julho é assinalado, como habitualmente, pelas comemorações do aniversário da Cápsula do Tempo Guarda
2050. Após a prova do Guarda Racing Days, em meados do mês, é altura, a 20 e 21 de Julho, do 21º Slalom Sprint de
Castelo Rodrigo integrar o recém-criado Campeonato de Portugal de Perícias.

A velocidade regressa também a Pinhel nos dias 24 e 25 de Agosto, com duplo espectáculo de Dri� e os melhores pilotos
da modalidade: Pelo segundo ano, a prova integra o Campeonato de Portugal de Dri� e repete também a atribuição da
Taça Internacional de Dri�, com pilotos de Portugal, Espanha e França.

Em Setembro, de 20 a 22, os SUV Audi realizam um passeio exclusivo, o Audi O� Road Experience, tendo como centro de
operações o Agua Hotels de Mondim de Basto e como palco as montanhas e trilhos do norte do país.

Em Outubro, são dois os eventos. De 11 a 13, os sócios do Clube Escape Livre e do ACP realizam o seu XVI O� Road
Bridgestone ACP, este ano tendo como desafios as planícies alentejanas e os corta-fogos da serra d’Ossa. De 25 a27 de
Outubro, o 8º Mercedes-Benz 4MATIC Experience tem como destino a região da Estremadura e como tema central as
ondas da Nazaré, já surfadas por Garrett McNamara, o embaixador da marca alemã.

O calendário encerra em Novembro, com o 3º Raid TT Vinhos da Beira Interior, um evento aberto a todas as marcas e
modelos 4×4 e SUV 4×4, com cada vez mais adeptos, que dá a conhecer os néctares e sabores de Pinhel e da Beira Interior,
nomeadamente através da visita à Feira Beira Interior – Vinhos e Sabores.

Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “É com grande satisfação que prevemos mais um ano de muito
trabalho, muito empenho e sobretudo de grande contentamento para aqueles que saem de casa e ousam descobrir novas
regiões, participar nos vários tipos de eventos ou simplesmente assistir a momentos emocionantes do desporto
motorizado. O Clube Escape Livre é hoje uma marca reconhecida, de qualidade, graças não apenas a esta dedicação como
também ao apoio imprescindível dos nossos parceiros. E sei que também eles vêem os nossos eventos com orgulho e
como uma mais-valia para os seus territórios. Em 2019 não vamos desiludir.”

CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES 2019 (https://outrosmotores.com/wp-content/uploads/2019/01/Descritivo-CALENDÁRIO-
DE-ACTIVIDADES-2019.pdf)

Os programas, fotos, informação detalhada e fichas de inscrição de cada evento estão disponíveis em
www.escapelivre.com.

Fonte: Clube Escape Livre
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Município de Pinhel

O Clube Escape Livre apresentou ontem o seu calendário para 2019, na presença de vários e importantes responsáveis, entidades e parceiros
empresariais, prevendo a realização de 16 atividades, das quais nove de todo terreno e quatro de cariz desportivo ou competitivo.

Em representação do Município de Pinhel esteve o Presidente da Câmara, Rui Ventura, que lembrou a importância da parceria com o Clube Escape
Livre na realização de atividades ligadas ao mundo automóvel.

É fruto d... Ver Mais
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Desporto

Clube Escape Livre com novidades

O Clube Escape Livre volta a inovar e a realizar novos eventos em 2019. No seguimento do grande crescimento de três

anos anteriores, em número e género de actividades, no próximo ano a aposta vai ser na região da Guarda, com a

realização de uma prova inédita na capital de distrito, a integração da prova de Slalom de Castelo Rodrigo no

Campeonato de Portugal de Perícias e a manutenção no Campeonato de Portugal de Drift e da Taça Internacional de

Drift de Pinhel. Reforça a aposta na competição, sem nunca descurar a qualidade e diversidade dos passeios todo

terreno.

O clube da Guarda apresentou ontem o seu calendário para 2019, no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda, na

presença de vários e importantes responsáveis, entidades e parceiros empresariais, prevendo a realização de 16

actividades, das quais nove de todo terreno e quatro de cariz desportivo ou competitivo.

Em termos de novidades, o destaque vai para dois eventos a realizar na região da Guarda: De 21 a 23 de Junho, o Classic

Cars Tour marca a presença dos carros clássicos nas estradas da Beira Interior, num evento que agrega o apoio de vários
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concelhos, iniciando-se no Fundão, seguindo para Penamacor, Manteigas e Belmonte, e terminando na Guarda. O

segundo grande destaque é para o Guarda Racing Days, uma prova desportiva com organização da Câmara Municipal da

Guarda e do Clube Escape Livre, a decorrer na encosta norte da cidade da Guarda, multifacetada em termos de viaturas,

e de espectáculo garantido. A prova decorrerá nos dias 13 e 14 de Julho e promete ser um bom cartaz turístico em pleno

Verão. 

O Clube Escape Livre abre o seu calendário, como habitualmente, com a festa de homenagem aos pilotos da Guarda,

marcada para o Teatro Municipal da Guarda, a 16 de Fevereiro. A 21ª edição da Gala SPAL / A nossa selecção de pilotos

inclui um espectáculo de humor aberto ao público.

De 22 a 24 de Março, também seguindo a tradição, o Raid do Bucho e Outros Sabores inaugura o calendário TT do ano.

Este ano, o evento está de parabéns pela décima edição a atrair os aventureiros do fora de estrada ao distrito e à

gastronomia beirã e raiana da Freineda.

Em Abril, além da atribuição de mais um Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques a uma IPSS, no âmbito do 6º

aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, uma caravana de aventureiros atravessa o Mediterrâneo para o 3º Off

Road Bridgestone First Stop Marrocos. A aventura decorre de 25 de Abril a 5 de Maio, dando a conhecer um Reino de

Marrocos menos turístico e mais tradicional e cultural.

Em Maio, para assinalar a comemoração dos 50 anos do concessionário Matos & Prata, o seu núcleo de clientes

proprietários de SUV tem oportunidade de conhecer alguns recantos da serra da Estrela no 4º Matos & Prata – Evento X,

um passeio que acontece no dia 11, com início e términus na mais recente delegação da concessão, situada em

Tortosendo, Covilhã. No dia 25 realiza-se o Off Road Razão Automóvel, a decorrer entre Sesimbra e Setúbal.

Em Junho, são três as actividades previstas. O sucesso da família Dacia mais aventureira leva à realização da 8ª Aventura

Dacia 4×2, que de 8 a 10 de Junho viaja até ao Alentejo para dar a conhecer as suas planícies, história e gastronomia. O

Classic Cars Tour decorre por asfalto, com viaturas de clássicas e históricas até ao ano de 1989, sendo esperados

concorrentes de norte a sul do país e inclusive de Espanha, França e Inglaterra. O Rali Bridgestone First Stop Guarda

2019, de 28 a 30 de Junho, repete a tradição de reunir, na cidade mais alta, os pro�ssionais do mundo automóvel, num

programa descontraído que decorre entre a Guarda e Trancoso, composto pela descoberta turística e prova de

competição.

O dia 1 de Julho é assinalado, como habitualmente, pelas comemorações do aniversário da Cápsula do Tempo Guarda

2050. Após a prova do Guarda Racing Days, em meados do mês, é altura, a 20 e 21 de Julho, do 21º Slalom Sprint de

Castelo Rodrigo integrar o recém-criado Campeonato de Portugal de Perícias.

A velocidade regressa também a Pinhel nos dias 24 e 25 de Agosto, com duplo espectáculo de Drift e os melhores pilotos

da modalidade: Pelo segundo ano, a prova integra o Campeonato de Portugal de Drift e repete também a atribuição da

Taça Internacional de Drift, com pilotos de Portugal, Espanha e França.

Em Setembro, de 20 a 22, os SUV Audi realizam um passeio exclusivo, o Audi Off Road Experience, tendo como centro de

operações o Agua Hotels de Mondim de Basto e como palco as montanhas e trilhos do norte do país.

Em Outubro, são dois os eventos. De 11 a 13, os sócios do Clube Escape Livre e do ACP realizam o seu XVI Off Road

Bridgestone ACP, este ano tendo como desa�os as planícies alentejanas e os corta-fogos da serra d’Ossa. De 25 a27 de

Outubro, o 8º Mercedes-Benz 4MATIC Experience tem como destino a região da Estremadura e como tema central as

ondas da Nazaré, já surfadas por Garrett McNamara, o embaixador da marca alemã.
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O calendário encerra em Novembro, com o 3º Raid TT Vinhos da Beira Interior, um evento aberto a todas as marcas e

modelos 4×4 e SUV 4×4, com cada vez mais adeptos, que dá a conhecer os néctares e sabores de Pinhel e da Beira

Interior, nomeadamente através da visita à Feira Beira Interior – Vinhos e Sabores.

Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “É com grande satisfação que prevemos mais um ano de muito

trabalho, muito empenho e sobretudo de grande contentamento para aqueles que saem de casa e ousam descobrir novas

regiões, participar nos vários tipos de eventos ou simplesmente assistir a momentos emocionantes do desporto

motorizado. O Clube Escape Livre é hoje uma marca reconhecida, de qualidade, graças não apenas a esta dedicação como

também ao apoio imprescindível dos nossos parceiros. E sei que também eles vêem os nossos eventos com orgulho e

como uma mais-valia para os seus territórios. Em 2019 não vamos desiludir.”
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Espaço das Marcas  by TablierMagazine - 24 Janeiro, 2019

enovação. O Clube Escape Livre volta a inovar e a realizar novos eventos em 2019. No seguimento do grande crescimento de três anos anteriores, em número e género de atividades, em
2019 a aposta vai ser na região da Guarda, com a realização de uma prova inédita na capital de distrito, a integração da prova de Slalom de Castelo Rodrigo no Campeonato de Portugal de
Perícias e a manutenção no Campeonato de Portugal de Drift e da Taça Internacional de Drift de Pinhel. Reforça a aposta na competição, sem nunca descurar a qualidade e diversidade dos
passeios todo terreno.

O clube da Guarda apresentou, esta quarta-feira, 23 de janeiro, o seu calendário para este ano, no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda, na presença de vários responsáveis, entidades e parceiros
empresariais, prevendo a realização de 16 atividades, das quais nove de todo terreno e quatro de cariz desportivo ou competitivo.

Novidades integram Classic Cars Tour
Em termos de novidades, o destaque vai para dois eventos a realizar na região da Guarda: de 21 a 23 de junho, o Classic Cars Tour marca a presença dos carros clássicos nas estradas da Beira Interior, num
evento que agrega o apoio de vários concelhos, iniciando-se no Fundão, seguindo para Penamacor, Manteigas e Belmonte, e terminando na Guarda. O segundo grande destaque é para o Guarda Racing
Days, uma prova desportiva com organização da Câmara Municipal da Guarda e do Clube Escape Livre, a decorrer na encosta norte da cidade da Guarda, multifacetada em termos de viaturas, e de
espetáculo garantido. A prova decorrerá nos dias 13 e 14 de julho e promete ser um bom cartaz turístico em pleno Verão.

Calendário de atividades arranca com a 21.ª edição da Gala/SPAL
O Clube Escape Livre abre o seu calendário, como habitualmente, com a festa de homenagem aos pilotos da Guarda, marcada para o Teatro Municipal da Guarda, a 16 de Fevereiro. A 21ª edição da Gala SPAL
que inclui um espectáculo de humor aberto ao público.

Contatos

     ÚLTIMAS      ARRMA TYPHON 4×4 3S BLX

Está aqui
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Raid do Bucho e Outros Sabores

De 22 a 24 de Março, também seguindo a tradição, o Raid do Bucho e Outros Sabores inaugura o calendário TT do ano. Este ano, o evento está de parabéns pela décima edição a atrair os aventureiros do
fora de estrada ao distrito e à gastronomia beirã e raiana da Freineda.       

Off Road Bridgestone Fist Stop Marrocos

Em Abril, além da atribuição de mais um Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques a uma IPSS, no âmbito do 6.º aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, uma caravana de aventureiros
atravessa o Mediterrâneo para o 3.º Off Road Bridgestone First Stop Marrocos. A aventura decorre de 25 de Abril a 5 de Maio, dando a conhecer um Reino de Marrocos menos turístico e mais tradicional e
cultural.

Em Maio, para assinalar a comemoração dos 50 anos do concessionário Matos & Prata, o seu núcleo de clientes proprietários de SUV tem oportunidade de conhecer alguns recantos da serra da Estrela no
4.º Matos & Prata – Evento X, um passeio que acontece no dia 11, com início e �m na mais recente delegação da concessão, situada em Tortosendo, Covilhã. No dia 25 realiza-se o Off Road Razão Automóvel,
a decorrer entre Sesimbra e Setúbal.

Aventura Dacia regressa em junho

Aventura Dacia 4X2

Em Junho, são três as actividades previstas. O sucesso da família Dacia mais aventureira leva à realização da 8.ª Aventura Dacia 4×2, que de 8 a 10 de junho viaja até ao Alentejo para dar a conhecer as suas
planícies, história e gastronomia. O Classic Cars Tour decorre por asfalto, com viaturas de clássicas e históricas até ao ano de 1989, sendo esperados concorrentes de norte a sul do país e inclusive de
Espanha, França e Inglaterra. O Rali Bridgestone First Stop Guarda 2019, de 28 a 30 de Junho, repete a tradição de reunir, na cidade mais alta, os pro�ssionais do mundo automóvel, num programa
descontraído que decorre entre a Guarda e Trancoso, composto pela descoberta turística e prova de competição.
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27 Janeiro, 2019

ARRMA TYPHON 4×4 3S BLX
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Guarda Racing Days

O dia 1 de julho é assinalado, como habitualmente, pelas comemorações do aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050. Após a prova do Guarda Racing Days, em meados do mês, é altura, a 20 e 21 de
julho, do 21.º Slalom Sprint de Castelo Rodrigo integrar o recém-criado Campeonato de Portugal de Perícias.

A velocidade regressa também a Pinhel nos dias 24 e 25 de agosto, com duplo espetáculo de Drift e os melhores pilotos da modalidade. Pelo segundo ano, a prova integra o Campeonato de Portugal de Drift
e repete também a atribuição da Taça Internacional de Drift, com pilotos de Portugal, Espanha e França.

Em setembro, de 20 a 22, os SUV Audi realizam um passeio exclusivo, o Audi Off Road Experience, tendo como centro de operações o Agua Hotels de Mondim de Basto e como palco as montanhas e trilhos
do norte do país.

Em outubro, são dois os eventos. De 11 a 13, os sócios do Clube Escape Livre e do ACP realizam o seu XVI Off Road Bridgestone ACP, este ano tendo como desa�os as planícies alentejanas e os corta-fogos da
serra d’Ossa. De 25 a 27 de outubro, o 8.º Mercedes-Benz 4MATIC Experience tem como destino a região da Estremadura e como tema central as ondas da Nazaré, já surfadas por Garrett McNamara, o
embaixador da marca alemã.O calendário encerra em novembro, com o 3.º Raid TT Vinhos da Beira Interior, um evento aberto a todas as marcas e modelos 4×4 e SUV 4×4, com cada vez mais adeptos, que
dá a conhecer os néctares e sabores de Pinhel e da Beira Interior, nomeadamente através da visita à Feira Beira Interior – Vinhos e Sabores.

Previsão de um ano de muito trabalho e empenho
Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “É com grande satisfação que prevemos mais um ano de muito trabalho, muito empenho
e sobretudo de grande contentamento para aqueles que saem de casa e ousam descobrir novas regiões, participar nos vários tipos de
eventos ou simplesmente assistir a momentos emocionantes do desporto motorizado. O Clube Escape Livre é hoje uma marca reconhecida,
de qualidade, graças não apenas a esta dedicação como também ao apoio imprescindível dos nossos parceiros. E sei que também eles vêem
os nossos eventos com orgulho e como uma mais-valia para os seus territórios. Em 2019 não vamos desiludir.”

Os programas, fotos, informação detalhada e �chas de inscrição de cada evento estão disponíveis em www.escapelivre.com.

#TablierMagazine 
Fonte: Clube Escape Livre
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Clube Escape Livre - Plano para 2019
No dia 23 de janeiro, no Café Concerto do TMG, decorreu a apresentação do calendário de
atividades do Escape Livre para 2019. 
 
Os convidados, representantes de diversas entidades e parceiros empresariais, foram
recebidos com a sugestão de uma prova de presunto "pata negra", acompanhado de vinhos
"Castelo Rodrigo". 
Após este primeiro momento de convívio constitui-se a mesa, liderada pelo Presidente do Clube,
Luís Celínio, que explicou as diferentes atividades propostas para o ano que agora se inicia. 
 
Como tem sido habitual, a Gala Spal - A nossa Selecção de Pilotos inaugura o calendário, no
próximo mês, dia 16, no grande auditório do TMG, com o Espectáculo de Comédia "Faz-te
Homem", baseado no livro homónimo de Luís Coelho, que foi oferecido aos presentes. 
 
Até novembro, o todo terreno turístico e as atividades de cariz desportivo ou competitivo fazem
parte do programa, tendo sido destacadas: 
- Guarda Racing Days, apresentada pelo Vice-Presidente do Município da Guarda, parceiro na sua
organização e que decorrerá na encosta norte da cidade (onde se realiza o mercado mensal), nos
dias 13 e 14 de julho, prometendo ser um bom cartaz turístico de Verão. 
- Slalom de Castelo Rodrigo, nos dias 20 e 21 de julho, integrado no Campeonato de Portugal de
Perícias, apresentado pelo Vereador da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo; 
- Taça Internacional de Drift  de Pinhel, nos dias 24 e 25 de agosto, cuja importância o
Presidente do Município de Pinhel explicou. 
Foram também referidas as restantes atividades a realizar, salientando-se o seu crescimento em
quantidade e qualidade. 
 
No �nal foi ainda mostrada a remodelação de dois dos meios de comunicação do Escape Livre: a
revista e o sitio eletrónico (http://www.escapelivre.com/atividades-escape-livre-2019/?
fbclid=IwAR3ACIdqz3PSCXrzm0l5aTXTLvEUezNKbtsTGeWRLQ144Cyw8abQRaAQL00), colocado
então online com nova imagem. 
 
A Freguesia da Guarda aceitou o convite do Clube e dá os parabéns à boa organização das suas
atividades, com grande impacto na economia e no turismo, dos locais onde se desenvolvem. 
 
 
24-01-2019

O nosso site utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar a navegar está a consentir a utilização dos cookies. Saiba mais Aceitar Cookies

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgListaNoticias
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgHomePage
http://www.freguesiadaguarda.pt/page?nocache=0.281&pageid=a0G2000000oHYIKEA4
http://www.freguesiadaguarda.pt/page?nocache=0.281&pageid=a0G2000000oHYI5EAO
http://www.freguesiadaguarda.pt/page?nocache=0.281&pageid=a0G2000000sEBg0EAG
javascript:void(-1);
javascript:void(-1);
javascript:void(-1);
javascript:void(-1);
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgHomePage
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgHomePage
http://www.freguesiadaguarda.pt/fgHomePage
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.freguesiadaguarda.pt%2FfgDetalheNoticia%3Fidnews%3Da0N0J00000LlBNuUAN%26t%3D0&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=725535644135904
http://www.escapelivre.com/atividades-escape-livre-2019/?fbclid=IwAR3ACIdqz3PSCXrzm0l5aTXTLvEUezNKbtsTGeWRLQ144Cyw8abQRaAQL00
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(-1);


  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 34,00 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 78747316 24-01-2019

Luís Celíneo Antunes* 

Um 2019 para sonhar 
Final de mais um ano, início de outro, altura de balanços 

e, claro, de expetativas para o que se aproxima. 
Em 2018, assistimos, certamente com alguma surpresa, 

a acontecimentos mundiais que marcaram a história desta 
aldeia global. Através dos vários meios de comunicação, 
pudemos ver apertos de mãos inesperados dos líderes das 
Coreias, do próprio Trump com Kim Jong-Un, pudemos 
assistir a casamentos reais, outros nem tanto, fruto dos 
novos tempos de uma realeza que adora cinema, pudemos 
comprovar a fúria da natureza "Contra um bicho da terra tão 
pequeno", lembrando a fragilidade da vida humana (foram 
mais de cinco mil mortes só em desastres 
naturais), mas também pudemos com-
provar a força do acreditar, do espírito de 
liderança, e de equipa, mesmo às escuras 
e debaixo da terra. 

Certamente que um parágrafo tão 
extenso a olhar para 2018 é demasiado, 
mas acredito que se observarmos bem o 
passado, poderemos fazer melhor e, em 
alguns casos, por que não, diferente. 

O'ano de 2019 será, também ele, dado 
a acontecimentos marcantes: há 30 anos 
caía o muro de Berlim, há 50 o homem 
pisava a lua, há 500 morria um dos maiores 
vultos da humanidade, Leonardo Da Vinci, e 
a Sophia faria 100 anos, mas não nos deixou, pois como dizia, 
«Mesmo que eu morra o poema encontrará/ Uma praia onde 
quebrar as suas ondas». Sobre o Brexit, todos sabemos que 
quem brinca com o fogo se queima e, por vezes, queimam-se 
também os outros. 

A nível nacional, elegeremos, com menos convicção, 
os nossos eurodeputados e, com maior entusiasmo, perce-
beremos se a "geringoça" dará fruto. E por cá, pelas terras 
altas e frias? Por cá, espero que consigamos mostrar ao 
país, paulatinamente, que é ridículo falar de interioridade, 
que somos capazes de fazer tão bem ou melhor que os 
demais, que temos gana, que queremos estar no topo, e 
não só em altitude. Permitam-me puxar a brasa à minha 

sardinha, mas depois de passos firmes já dados, espero 
uma cada vez maior env.olvência entre o IPG e a cidade. 
Não precisamos de uns a olhar para cima, nem de outros 
para baixo. A cidade deve ser mais plana... e são vários 
os agentes que podem e devem fazer desta região uma 
referência nacional. Como a sardinha ainda não está bem 
assada, permitam-me puxar mais uma brasa. Quantas 
pessoas na cidade sabem o que é o "Março das Lín-
guas"? Sim, estamos a trabalhar mal. Por isso é preciso 
olhar para trás, corrigir, melhorar. Este ano, já com mais 
parcerias, teremos um "Março das Línguas" mais aberto 

à comunidade, mais envolvente, mais 
dinâmico, mais participativo, mais IPG, 
mais cidade. A educação é, de facto, uma 
área tão abrangente quanto assustadora. 
Numa época em que cada vez mais falta a 
noção de que estudar implica sacrifício, 
urge fazê-la chegar, a todos, de formas 
alternativas. Sei que muitos jovens nunca 
abriram um jornal, como este, como O 
INTERIOR, porque se o fizessem e les-
sem esta minha opinião, bom... deixo ao 
critério do leitor possíveis respostas... 
Mas os pais leem, pelo menos alguns. E, 
como professor, permitam-me um desa-
bafo e um pedido: façam o favor de não 

se desresponsabilizarem da educação dos vossos filhos. 
A escola, que obviamente também tem esse papel, tem 
muito mais para fazer. Mas também ela não se pode coibir 
de o fazer bem. Continuo a acreditar, muito, no exemplo. 

Por fim, mas com destaque, a candidatura da Guarda a 
Cidade Europeia da Cultura 2027 traz-nos desafios, enormes. 
Mas a envolvência das juntas de freguesia, das associações, 
das várias instituições é já um bom sinal da planície que atra-
vessamos. Afinal, quando o "o homem sonha, a obra nasce". 

Um Bom Ano para todos. 

* Professor na Escola Superior de Educação, 
Comunicação e Desporto do IPG 

Mário Meleiro * 

Um ano de afirmação 
Um novo ano, um novo ciclo inicia para todas as comu-

nidades deste nosso Portugal, em vários níveis. Muita coisa 
boa se fez, mas algo tem de mudar para melhor, a curto/ 
médio prazo. na  região interior de Portugal, isto é, onde 
aqui é já o grande epicentro do futuro, digo 
isto, porque o litoral está saturado, muito 
stress instalado e a qualidade de vida não 
é a mais desejada. 

Nas terras do Centro de Portugal existe 
ar puro, qualidade de vida, o Turismo é já 
uma alavanca que vai dando sinais de de-
senvolvimento, mas outras coisas têm de 
se aliar, a isso, e a grande valorização dos 
produtos endógenos é uma meta no futuro. 

Novos negócios têm de nascer para 
fixar os mais jovens e alargar o mercado de 
trabalho nesta região, que tem uma enorme 
potencialidade. São necessárias medidas 
reais para alavancar toda esta região e atrair 
pessoas, mas uma má medida já está em prática: o aumento 
das portagens. Ora devia haver era uma descriminação posi-
tiva para os habitantes desta região e uma redução para os 
restantes visitantes, porque a medida implantada, em vez de 
atrair, vai é afastar gente desta região. 

Nos diversos setores fortes desta região devem ser im-
plantados benefícios para atrair investidores e, na cultura, é 
preciso dar mais incentivos às associações que tanto fazem 

para levar as tradições fora de portas. 
No desporto, a região tem de exprimir a voz da revolta 

porque os atuais modelos de campeonatos estão virados 
para o sucesso dos mais endinheirados, sendo impossível 

a um clube da nossa região ter sucesso 
nos Nacionais. 

A Saúde e a Educação são os setores 
onde se tem de melhorar mais e mais. No 
caso da Saúde esta região tem de ter mais 
e melhores especialistas, mas sobretudo 
pensarem que estão ali a cuidar de seres 
humanos. Na Educação é necessário incen-
tivar ainda mais a vinda de jovens para as 
universidades e Politécnicos desta região. 

Mas alguns progressos têm sido 
feitos pelas diversas autarquias, pois cada 
município, à sua maneira, vai esforçar-se 
para potenciar cada vez mais esta região, 
que cada vez tem mais turistas de Espanha. 

Com o empenho de todos, eu estou convicto que esta 
região vai crescer e vai ser o centro do desenvolvimento no 
futuro. 

Desejo a todos, que este novo ano de 2019 traga muitas 
realizações e nunca desanimem e continuem esta luta de 
aumentar a qualidade de vida desta região. 

*Jornalista 

António Pacheco * 

O que esperar de 2019? 
Mais e melhor turismo 

2019 prevê-se como mais um ano positivo 
para Portugal e para a região da Guarda. O sector 
do turismo, determinante na economia nacional e 
fundamental no interior do país, não é exceção. 
Prova do crescimento é a previsão de abertura 
de 65 novas unidades hoteleiras neste ano, sete 
das quais na região Centro. 

No entanto, apesar da evolução, ainda há 
muito a fazer. No interior continuamos à espera 
da grande mobilização de turistas além do cume 
da Serra da Estrela. Para já, a evolução é tímida, 

mas estamos 
em crer que nos 
próximos cin-
co anos, e com 
a aposta clara 
dos municípios 
e do sector pri-
vado ao nível 
de equipamen-
tos, eventos 
e criação das 
marcas, este 
cenário poderá 
melhorar. 

Por cá, os 
recursos são quase infinitos, sempre disponíveis, 
e aguardam apenas uma ou várias estratégias de 
consolidação para se afirmarem fortes no mer-
cado turístico nacional e internacional. Eventos 
como a Feira Ibérica de Turismo e a calenda-
rização da Cimeira luso-espanhola, em junho, 
são alavancas importantes nesta estratégia, 
e notícias como a requalificação e reativação 
do Hotel Turismo, ou a recente distinção da 
unidade hoteleira Casa do Rio, em Vila Nova de 
Foz Côa, na categoria de Arquitectura, são de 
louvar. Porém, é preciso investir nos produtos 
mais genuínos, endógenos e diferenciadores, 
e integrá-los em grandes rotas turísticas te-
máticas. Adicione-se a fixação de empresas e 
emprego, e teremos uma região mais rica, mais 
dinâmica, mais forte. 

Enquanto representante do Escape Livre, 
não posso deixar de referir a aposta contínua em 
eventos que não apenas mobilizam milhares de 
participantes em torno do todo-terreno turístico 
e de lazer (1.140 pessoas nos dez eventos TT de 
2018), como a aposta em eventos desportivos 
que atraem milhares de espetadores, e que no 
ano anterior concretizámos com a visão e a 
parceria dos municípios de Pinhel e Figueira de 
Castelo Rodrigo, e que a Guarda acompanhará 
com um novo e diferenciador evento já este ano, 
a prometer um grande espetáculo. 

É necessário que cada um, na sua área, de-
senvolva o melhor trabalho desde já. Da nossa 
parte, estamos tranquilos, pois os resultados 
falam por si, e os mais recentes confirmam o 
Clube Escape Livre como a associação mais di-
nâmica no distrito da Guarda, e a única que, em 
2019, terá provas no Campeonato de Portugal de 
Drift e no Campeonato de Portugal de Perícias. 

A expectativa é que seja um ano muito po-
sitivo, mas é fundamental, repetimos, que cada 
entidade trabalhe com paixão pela região para 
encaixar a sua peça num puzzle cada vez mais 
completo, colocando o interior como um dos des-
tinos turísticos mais importantes em Portugal. 

Um excelente 2019! 

* Presidente do Clube Escape Livre 
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Carlos Veloso 

O que podemos esperar (e devemos recear) de 2019? O 
INTERIOR voltou a desafiar personalidades, autarcas, políticos 
e jornalistas a partilhar a sua opinião sobre o novo ano, bem 
como as suas aspirações, preocupações e anseios. Nesta 

edição publicamos mais um conjunto de contributos. 

Notas soltas para 2019 
Não me parece possível fazer mudanças visíveis de um ano 

para o outro. E não tenho a certeza que a perspetiva de mudança, 
do desejo de um bom ano que se repete todos os anos, de um "Bom 
ano 2019" seja proclamado em pleno início do Inverno, com base no 
calendário juliano! 

Com as temperaturas baixas que se fazem sentir por toda a Europa 
somos obrigados a retrair em todos os sentidos, seja nos desejos, nas 
ideias ou na esperança que partilhamos. Talvez na Austrália o alcance 
do desejo e esperança seja outro, já que, nesta altura, andam as altas 
temperaturas a guiar a imaginação! De facto, o contexto, seja local ou 
global onde nos movemos, tem um peso específico no modo como 

a nossa vida se imagina para a 
frente e sempre a olhar para trás... 
António Damásio, no seu "Livro da 
Consciência", refere que a «nossa 
capacidade para imaginar eventuais 
acontecimentos também depende 
da aprendizagem e da recordação, 
e é o fundamento do raciocínio e da 
navegação imaginária do futuro e, 
de uma forma mais geral, da criação 
de soluções inovadoras para um 
problema». Presumo que podemos 
afirmar que a nossa imaginação 

será tanto maior quanto maiorfor a nossa aprendizagem e conhecimento e 
naturalmente depende do nosso contexto, ode cada um, que determinará 
a nossa capacidade de mudança (se for esse o propósito). 

Haverá para o país um problema maior que resulta da sua "litorização" 
em detrimento do problema maior que a "interiorização" não consegue 
deixar de promover. Nestes campos justapostos persegue-se a ideia de 
que os territórios do interior deveriam ter um maior investimento, um 
maior reconhecimento da sua importância, etc, etc. Porque a realidade 
evidencia melhor qualidade de vida nos territórios dependentes do 
Atlântico. Ora, presumo que não seja possível, do ponto de vista custo/ 
benefício, implantar um aeroporto internacional na Guarda! Mas não é 
impossível! A solução de aproximar os aviões do interior do país foi o 
da "aproximação", a partir das autoestradas para reduzir o tempo que se 
demora a chegar ao aeroporto Humberto Delgado no sul ou o de Francisco 
Sá Carneiro a norte. De facto. existe um tipo de preço a pagar, seja no 
interior ou no litoral, por razões distintas. A dependência que todas as 
regiões do país detêm com o poder das áreas metropolitanas de Lisboa 
e Porto é um facto difícil de ultrapassar por muitas manifestações que se 
possam agendar em 2019. Poderemos começar a ver um modo distinto 
de ver o interior sem comparações. 

No momento em que a tecnologia dotar cada um de nós da capa-
cidade de voar, seja em versão individual ou familiar. Ou, em alternativa, 
criar novos veículos automóveis para canais de mobilidade magnéticos 
que o problema dos territórios desedificados passará à história. Que o ano 
2019 seja o princípio de tornar estes sistemas de mobilidade possíveis. 

Para o ano 2019 esperemos que o Estudo de Impacto Ambiental 
para escolha da implantação do novo aeroporto no Montijo seja 
elaborado e fundamente a escolha do local para implantação da 
complexa estrutura! A comunicação social tem prestado informação 
das quantidades e capacidades funcionais que o novo aeroporto irá 
conter, mas sem dar relevância ao modo como todo o processo de 
conceção ocorreu, desde logo a escolha do local. Pelo que se per-
cebe das imagens virtuais e de toda a informação disponibilizada, o 
novo aeroporto não formaliza a nossa herança coletiva do tempo dos 
grandes conquistadores e navegadores que fomos e de representar 
contemporaneamente esse legado no mundo. Uma infraestrutura como 
esta é uma oportunidade territorial estratégica para todo o país, que 
vai para além de usar a base da "Força Aérea Portuguesa ativa" como 
um dos motivos da escolha. Razão muito pequenina... 

Por último, para 2019 gostaria de ver, por exemplo, a criação de 
uma espécie de fórum, um espaço de discussão e reflexão (semestral 
ou anual), envolvendo os mais diversos meios (académicos, empre-
sariais, associações económicas, políticos, representantes dos mais 
variados sectores da sociedade locais ou nacionais) que pudessem 
discutir o desenvolvimento do espaço físico, social, cultural e econó-
mico dos territórios do interior. 

* Arquiteto 
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A fábrica de mantas e cobertores localizada nos 
Trinta (Guarda) fechou portas, devido às eleva-
das dívidas aos credores e deixa 14 funcionários 
no desemprego. No entanto, trabalhadores 
garantem que «havia muito trabalho». Pág. 4 
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REGIÃO 

António Costa no 
interior profundo 
O primeiro ministro esteve em 
Vila Nova de Foz Côa para inau-
gurar o novo Centro de Saúde 
e passou também pela Mêda 
e Figueira de Castelo Rodrigo 
para anunciar a candidatura 
das barragens da Coriscada e de 
Santa Maria de Aguiar ao plano 
nacional de regadios C=e 

REGIÃO 

Covilhã recebe 
Centro de 
Inovação do 
Turismo 
O Governo escolheu aquela 
cidade para instalar o Centro 
de Inovação do Turismo, que se 
enquadra na estratégia "Turis-
mo 4.0" e com uma forte com-
ponente de incubação e apoio 
"startups" 

REGIÃO 

Parceria público-
privada de 
Trancoso nas 
imparidades da 
CGD 

Redução para 
transporte de 
mercadorias 
«não beneficia a 
região» 

Serralã encerrada por ordem do tribunal 

Hospital da Guarda leva 
vantagem na realização 
da Ressonância Magnética 
A lista de espera para a realização de uma ressonância magnética na ULS da Guarda 
não vai além das duas semanas. Um prazo bastante inferior ao registado, por exemplo, 
no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Pág. 7 

3 Centro-auto Roady 
da Guarda está a recrutar! 
-  Mecânico com experiência 
- Boa remuneração 
contactos: 
Toll,: 211 232 4110 
enio0f roadvggrardelffihotmail.com  

Venha jazer parte da nossa equipei 
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O Clube Escape Livre apresen-
tou na quarta-feira o seu ca-
lendário de actividades para
2019, em sessão que teve lugar
no Café Concerto do Teatro
Municipal da Guarda. 

O clube volta a inovar e, de-
pois do grande crescimento
nos três anos anteriores, em
número e género de activida-
des, aposta na região da
Guarda com a realização de
uma prova inédita na capital
de distrito, a integração da
prova de Slalom de Castelo
Rodrigo no Campeonato de
Portugal de Perícias e a ma-
nutenção no Campeonato de
Portugal de Drift e da Taça In-
ternacional de Drift de Pinhel. 

A sessão contou com a pre-
sença de vários responsáveis,
entidades e parceiros empre-
sariais do Clube Escape Livre,
que prevê a realização de 16
actividades ao longo do ano,
nove das quais de todo-o-ter-

reno e quatro de cariz despor-
tivo/competitivo.

Em termos de novidades, o
destaque vai para dois eventos
a realizar na região da Guarda:
de 21 a 23 de Junho, o Classic
Cars Tour marca a presença
dos clássicos nas estradas da
Beira Interior e tem o apoio de
vários concelhos: começa no
Fundão, segue para Penama-
cor, Manteigas e Belmonte e

termina na Guarda. 
O segundo grande destaque

é o Guarda Racing Days, prova
desportiva organizada pelo
clube e pela autarquia da
Guarda que vai decorrer na
encosta Norte da cidade com
vários tipos de viaturas espec-
táculo garantido. A prova de-
corre a 13 e 14 de Julho e pro-
mete ser um bom cartaz turís-
tico em pleno Verão. 

“É com grande satisfação
que prevemos mais um ano de
muito trabalho, muito empe-
nho e sobretudo de grande
contentamento para aqueles
que saem de casa e ousam
descobrir novas regiões, par-
ticipar nos vários tipos de
eventos ou simplesmente as-
sistir a momentos emocionan-
tes do desporto motorizado”,
disse Luís Celínio, presidente
do Clube Escape Livre, na
apresentação da agenda do
clube para 2019, agradecendo
o apoio de todos os parceiros.
“O Clube Escape Livre é hoje
uma marca reconhecida, de
qualidade, graças não apenas
a esta dedicação como tam-
bém ao apoio imprescindível
dos nossos parceiros. E sei que
também eles veem os nossos
eventos com orgulho e como
uma mais-valia para os seus
territórios. Em 2019 não vamos
desiludir”, concluiu. |  

Novidades marcam agenda
anual do Clube Escape Livre
Motores Calendário de actividades apresentado no Teatro Municipal da Guarda

Luís Celínio (ao centro) agradeceu apoio de todos os parceiros
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Empreitadas representam investimento de
quase sete milhões de euros e têm de estar
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Clube projecta 16 eventos de vários
tipos entre Fevereiro e Novembro
2019 O calendário do Clube
Escape Livre abre com a já ha-
bitual festa de homenagem aos
pilotos da Guarda, que acon-
tece na 21ª edição da Gala
SPAL, marcada para o Teatro
Municipal da Guarda, 
a 16 de Fevereiro.

De 22 a 24 de Março, o Raid
do Bucho e Outros Sabores
inaugura o calendário todo-o-
terreno (TT) do ano com a sua
10.ª edição. Em Abril, além da
atribuição de mais um Prémio
Solidário Transportes Ber-
nardo Marques a uma IPSS, no
âmbito do 6.º aniversário da
Cápsula do Tempo Guarda
2050, uma caravana vai atra-
vessar o Mediterrâneo no 3.º
Off Road Bridgestone First
Stop Marrocos, de 25 de Abril
a 5 de Maio.

Em Maio, o 4.º Matos & Prata

– Evento X preenche a agenda
do Escape Livre no dia 11 e, no
dia 25, realiza-se o Off Road
Razão Automóvel, entre Se-
simbra e Setúbal. Em Junho,
são três as actividades previs-
tas e o mês começa com a 8.ª
Aventura Dacia 4x2, entre os
dias 8 e 10. O Classic Cars Tour
decorre por asfalto de 21 a 23,
com clássicos e históricos (até
1989), sendo esperados con-
correntes de todo o país, Es-
panha, França e Inglaterra. 

O Rali Bridgestone First Stop
Guarda 2019, nos dias 28, 29 e
30, voltará a reunir os profis-
sionais do mundo automóvel,
num programa descontraído
que decorre entre a Guarda e
Trancoso.

O dia 1 de Julho assinala,
como habitualmente, as come-
morações do aniversário da

Cápsula do Tempo Guarda
2050. Após a prova do Guarda
Racing Days, em meados do
mês, os dias 20 e 21 reservam
o 21.º Slalom Sprint de Castelo
Rodrigo a integrar o recém-
criado Campeonato de Portu-
gal de Perícias.

A velocidade regressa tam-
bém a Pinhel nos dias 24 e 25
de Agosto, com duplo espec-
táculo de Drift e os melhores
pilotos da modalidade. Pelo se-
gundo ano, a prova integra o
Campeonato de Portugal de
Drift e repete a atribuição da
Taça Internacional de Drift,
com pilotos de lusos, espa-
nhóis e franceses. 

No mês de Setembro (dias
20 a 22) o Audi Off Road Ex-
perience vai levar os partici-
pantes às montanhas e trilhos
do Norte do país, antes de dois

eventos em Outubro. De 11 a
13, os sócios do Escape Livre e
do Automóvel Clube de Por-
tugal P realizam o seu XVI Off
Road Bridgestone ACP. 

Já de 25 a 27 de Outubro, o
8.º Mercedes-Benz 4MATIC
Experience tem como destino
a região da Estremadura e
como tema central as ondas
da Nazaré.

O calendário encerra em No-
vembro, com o 3.º Raid TT Vi-
nhos da Beira Interior, um
evento aberto a todas as mar-
cas e modelos 4x4 e SUV 4x4,
com cada vez mais adeptos,
que dá a conhecer os néctares
e sabores de Pinhel e da Beira
Interior. Os programas, fotos,
informação detalhada e fichas
de inscrição de cada evento es-
tão disponíveis em www.esca-
pelivre.com. |
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O Clube Escape Livre volta a inovar e a realizar novos eventos em 2019. No seguimento do grande
crescimento de três anos anteriores, em número e género de actividades, no próximo ano a aposta vai ser
na região da Guarda, com a realização de uma prova inédita na capital de distrito, a integração da prova de
Slalom de Castelo Rodrigo no Campeonato de Portugal de Perícias e a manutenção no Campeonato de
Portugal de Drift e da Taça Internacional de Drift  de Pinhel. Reforça a aposta na competição, sem nunca
descurar a qualidade e diversidade dos passeios todo terreno.

O clube da Guarda apresentou ontem o seu calendário para 2019, no Café Concerto do Teatro Municipal da
Guarda, na presença de vários e importantes responsáveis, entidades e parceiros empresariais, prevendo a
realização de 16 atividades, das quais nove de todo terreno e quatro de cariz desportivo ou competitivo.

Em termos de novidades, o destaque vai para dois eventos a realizar na região da Guarda: De 21 a 23 de
Junho, o Classic Cars Tour marca a presença dos carros clássicos nas estradas da Beira Interior, num
evento que agrega o apoio de vários concelhos, iniciando-se no Fundão, seguindo para Penamacor,
Manteigas e Belmonte, e terminando na Guarda. O segundo grande destaque é para o Guarda Racing
Days, uma prova desportiva com organização da Câmara Municipal da Guarda e do Clube Escape Livre, a
decorrer na encosta norte da cidade da Guarda, multifacetada em termos de viaturas, e de espetáculo
garantido. A prova decorrerá nos dias 13 e 14 de Julho e promete ser um bom cartaz turístico em pleno
Verão.

O Clube Escape Livre abre o seu calendário, como habitualmente, com a festa de homenagem aos pilotos
da Guarda, marcada para o Teatro Municipal da Guarda, a 16 de Fevereiro. A 21ª edição da Gala SPAL / A
nossa seleção de pilotos inclui um espetáculo de humor aberto ao público.

De 22 a 24 de Março, também seguindo a tradição, o Raid do Bucho e Outros Sabores inaugura o
calendário TT do ano. Este ano, o evento está de parabéns pela décima edição a atrair os aventureiros do
fora de estrada ao distrito e à gastronomia beirã e raiana da Freineda.

Em Abril, além da atribuição de mais um Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques a uma IPSS, no
âmbito do 6º aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, uma caravana de aventureiros atravessa o
Mediterrâneo para o 3º Off Road Bridgestone First Stop Marrocos. A aventura decorre de 25 de Abril a 5 de
Maio, dando a conhecer um Reino de Marrocos menos turístico e mais tradicional e cultural.

Em Maio, para assinalar a comemoração dos 50 anos do concessionário Matos & Prata, o seu núcleo de
clientes proprietários de SUV tem oportunidade de conhecer alguns recantos da serra da Estrela no 4º
Matos & Prata – Evento X, um passeio que acontece no dia 11, com início e términus na mais recente
delegação da concessão, situada em Tortosendo, Covilhã. No dia 25 realiza-se o Off Road Razão
Automóvel, a decorrer entre Sesimbra e Setúbal.

Em Junho, são três as actividades previstas. O sucesso da família Dacia mais aventureira leva à realização
da 8ª Aventura Dacia 4×2, que de 8 a 10 de Junho viaja até ao Alentejo para dar a conhecer as suas
planícies, história e gastronomia. O Classic Cars Tour decorre por asfalto, com viaturas de clássicas e
históricas até ao ano de 1989, sendo esperados concorrentes de norte a sul do país e inclusive de Espanha,
França e Inglaterra. O Rali Bridgestone First Stop Guarda 2019, de 28 a 30 de Junho, repete a tradição de
reunir, na cidade mais alta, os profissionais do mundo automóvel, num programa descontraído que decorre
entre a Guarda e Trancoso, composto pela descoberta turística e prova de competição.

O dia 1 de Julho é assinalado, como habitualmente, pelas comemorações do aniversário da Cápsula do
Tempo Guarda 2050. Após a prova do Guarda Racing Days, em meados do mês, é altura, a 20 e 21 de
Julho, do 21º Slalom Sprint de Castelo Rodrigo integrar o recém-criado Campeonato de Portugal de
Perícias.

A velocidade regressa também a Pinhel nos dias 24 e 25 de Agosto, com duplo espetáculo de Drift e os
melhores pilotos da modalidade: Pelo segundo ano, a prova integra o Campeonato de Portugal de Drift e
repete também a atribuição da Taça Internacional de Drift, com pilotos de Portugal, Espanha e França.

Em Setembro, de 20 a 22, os SUV Audi realizam um passeio exclusivo, o Audi Off Road Experience, tendo
como centro de operações o Agua Hotels de Mondim de Basto e como palco as montanhas e trilhos do
norte do país.

Em Outubro, são dois os eventos. De 11 a 13, os sócios do Clube Escape Livre e do ACP realizam o seu XVI
Off Road Bridgestone ACP, este ano tendo como desafios as planícies alentejanas e os corta-fogos da serra
d’Ossa. De 25 a27 de Outubro, o 8º Mercedes-Benz 4MATIC Experience tem como destino a região da
Estremadura e como tema central as ondas da Nazaré, já surfadas por Garrett McNamara, o embaixador da
marca alemã.

O calendário encerra em Novembro, com o 3º Raid TT Vinhos da Beira Interior, um evento aberto a todas
as marcas e modelos 4×4 e SUV 4×4, com cada vez mais adeptos, que dá a conhecer os néctares e
sabores de Pinhel e da Beira Interior, nomeadamente através da visita à Feira Beira Interior – Vinhos e
Sabores.

Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “É com grande satisfação que prevemos mais um ano
de muito trabalho, muito empenho e sobretudo de grande contentamento para aqueles que saem de casa
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e ousam descobrir novas regiões, participar nos vários tipos de eventos ou simplesmente assistir a
momentos emocionantes do desporto motorizado. O Clube Escape Livre é hoje uma marca reconhecida, de
qualidade, graças não apenas a esta dedicação como também ao apoio imprescindível dos nossos
parceiros. E sei que também eles vêem os nossos eventos com orgulho e como uma mais-valia para os
seus territórios. Em 2019 não vamos desiludir.”
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Clube Escape Livre

O calendário do Escape Livre para 2019 já é conhecido e a Localvisão Guarda esteve na sua apresentação. Conheça as novidades e alguns detalhes nesta
reportagem.

Publicado por Luis Celinio  · 4 h · 
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Notícias (https://www.razaoautomovel.com/categoria/noticias)

Evento

Clube Escape Livre já divulgou o calendário de atividades para 2019
O Clube Escape Livre já divulgou o calendário de atividades para 2019. Num ano marcado pelo aumento do número de atividades, há um evento que se

destaca.

O Clube Escape Livre (https://www.razaoautomovel.com/?s=clube+escape+livre) já apresentou o seu calendário de atividades para 2019. Depois de três anos

marcados pelo crescimento, tanto em número de atividades como de participantes, o Clube Escape Livre voltou a apostar na inovação e o calendário deste ano é

prova disso, contendo eventos inéditos (alguns bem especiais).

Entre as novidades contam-se entre 21 e 23 de junho o “Classic Cars Tour“, que vai levar uma caravana de carros clássicos desde o Fundão até à Guarda, passando

por Penamacor, Manteigas e Belmonte; o “Guarda Racing Days“, uma prova desportiva a decorrer nos dias 13 e 14 de Julho e organizada pela Câmara Municipal da

Guarda e pelo Clube Escape Livre e ainda o inédito…

…Off Road Razão Automóvel

Pois é, este ano associámo-nos ao Clube Escape Livre e criámos o “Off Road Razão Automóvel“, que se realizará a 25 de maio, destinado a todos aqueles que nos

acompanham. Aberto a viaturas 4×2 e 4×4, este passeio tem início e �m na Quinta do Perú – Casa do Pinheiro Manso, e decorre entre Sesimbra e Setúbal tendo

como pano de fundo a Serra da Arrábida.

VÊ TAMBÉM: QUERO! Hummer H1, o terror dos… track days?! (https://www.razaoautomovel.com/2018/09/arranque-a-frio-hummer-h1-circuito)

 João Del�m Tomé (https://www.razaoautomovel.com/per�l/joao-tome)   Publicado há 3 dias

 (whatsapp://send?text=Vê este link: https://www.razaoautomovel.com/2019/01/calendario-clube-escape-livre-2019) 26
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O “Classic Cars Tour” que vai decorrer entre 21 e 23 de junho é uma das novidades do calendário de atividades do Clube Escape Livre.

Início tradicional

Como já vem sendo habitual, o calendário do Clube Escape Livre arranca com a 21ª edição da “Gala SPAL – A Nossa Selecção de Pilotos”

(https://www.razaoautomovel.com/2019/01/gala-spal-clube-escape-livre-2019) marcada para dia 16 de fevereiro no Teatro Municipal da Guarda. Já entre 22 e 24

de março a tradição volta a ser cumprida com o “10º Raid do Bucho e Outros Sabores” a inaugurar o calendário TT deste ano.

Subscreve o nosso canal de Youtube (https://goo.gl/o3tP7B)

Já em abril, chega o primeiro de dois eventos destinados a comemorar o 6º aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, com a entrega de mais um “Prémio

Solidário Transportes Bernardo Marques” a uma IPSS.

VÊ TAMBÉM: Foi há 35 anos que o Nissan Patrol começou a ser produzido na Europa (https://www.razaoautomovel.com/2018/12/nissan-patrol-
producao-europa)

Ainda em abril, destaque para a 3ª edição do “Off Road Bridgestone First Stop Marrocos“, um passeio que vai levar uma caravana de aventureiros até Marrocos

entre os dias 25 de abril e 5 de maio.

Por falar no mês de maio, para além do “Off Road Razão Automóvel” no dia 25, vai decorrer o “4º Matos & Prata – Evento X“. Marcado para dia 11 de maio o

evento assinala a comemoração dos 50 anos do concessionário Matos & Prata e oferece ao seu núcleo de clientes proprietários de SUV a oportunidade de conhecer

alguns recantos da serra da Estrela.

VÊ TAMBÉM: Porsche 911 Carrera S arrasa tempos o�ciais de aceleração (https://www.razaoautomovel.com/2019/01/porsche-911-carrera-s-arrasa-
tempos-o�ciais-aceleracao)

https://www.razaoautomovel.com/2019/01/gala-spal-clube-escape-livre-2019
https://goo.gl/o3tP7B
https://www.razaoautomovel.com/2018/12/nissan-patrol-producao-europa
https://www.razaoautomovel.com/2019/01/porsche-911-carrera-s-arrasa-tempos-oficiais-aceleracao
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Os dias 28 a 30 de Junho estão reservados para mais uma edição do Rali Bridgestone First Stop Guarda.

Verão traz todo-o-terreno mas não só

Com a chegada do verão, o calendário do Clube Escape Livre divide-se entre os tradicionais passeios todo-o-terreno e os eventos dedicados ao desporto automóvel

e aos clássicos.

Assim, no que ao todo-o-terreno diz respeito, em junho, é altura da “8ª Aventura Dacia 4×2” que entre 8 e 10 de junho vai percorrer as planícies alentejanas.

Depois é preciso esperar até setembro para o Clube Escape Livre se aventurar novamente pelos trilhos todo-o-terreno, neste caso com o “Audi Off Road

Experience“, um passeio exclusivo a modelos da marca dos quatro anéis e que se realiza entre os dias 20 e 22 de setembro.

VÊ TAMBÉM: Hot… Van? Conhece as únicas Ford Transit Connect RS e ST (https://www.razaoautomovel.com/2019/01/hot-van-ford-transit-connect-
rs-st)

https://www.razaoautomovel.com/2019/01/hot-van-ford-transit-connect-rs-st
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”

Tendo como centro de operações o Agua Hotels de Mondim de Basto, o “Audi Off Road Experience” vai percorrer os trilhos e as montanhas do norte do país entre 20 e 22 de setembro.

Entretanto, entre 21 e 23 de junho decorre o já referido “Classic Cars Tour” destinado a automóveis anteriores a 1989. Já o Rali Bridgestone First Stop Guarda

2019, vai decorrer entre 28 e 30 de junho, e repete a tradição de reunir, na Guarda pro�ssionais do mundo automóvel, num programa que decorre entre a Guarda e

Trancoso, composto tanto por descoberta turística como pela prova de competição.

Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre

Já o mês de julho promete ser bastante atarefado para o Clube Escape Livre. As atividades arrancam logo no dia 1 com as comemorações do aniversário da Cápsula

do Tempo Guarda 2050, seguem-se os “Guarda Racing Days” nos dias 13 e 14 e os dias 20 e 21 estão reservados para o “21º Slalom Sprint de Castelo Rodrigo”

que integra o Campeonato de Portugal de Perícias.

É com grande satisfação que prevemos mais um ano de muito trabalho, muito empenho e sobretudo de grande
contentamento para aqueles que saem de casa e ousam descobrir novas regiões, participar nos vários tipos de eventos ou
simplesmente assistir a momentos emocionantes do desporto motorizado.
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Os “Guarda Racing Days” estão marcados para os dias 13 e 14 de julho.

Já o mês de agosto é marcado pela velocidade, com o duplo espetáculo de Drift e os melhores pilotos da modalidade a irem até Pinhel nos dias 24 e 25. Em 2019, e

pelo segundo ano consecutivo, a prova integra o Campeonato de Portugal de Drift e repete a atribuição da Taça Internacional de Drift, com pilotos de Portugal,

Espanha e França.

O mês de agosto assinala o regresso do Drift de Pinhel.
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Outono traz o regresso aos trilhos

Com a chegada do mês de outubro, o Clube Escape Livre volta a sair de estrada com dois eventos. O primeiro, entre os dias 11 e 13, vai levar os sócios do Clube

Escape Livre e do ACP a atravessarem as planícies alentejanas e os corta fogos da Serra d’Ossa no “XVI Off Road Bridgestone ACP”. Já entre 25 e 27, é altura do

“8º Mercedes-Benz 4MATIC Experience” se fazer à estrada num passeio na Estremadura que vai ter como tema central as ondas da Nazaré.

VÊ TAMBÉM: O dia em que a Lancia “renasceu” com o Delta Futurista (https://www.razaoautomovel.com/2019/01/lancia-delta-futurista-video)

Este o ano o “Mercedes-Benz 4MATIC Experience” vai levar os participantes até à zona da Nazaré.

Por �m, o calendário todo-o-terreno (e também o calendário de atividades do Clube Escape Livre) encerra em novembro com o “3º Raid TT Vinhos da Beira

Interior”. Este evento está aberto a todas as marcas e modelos 4×4. Realizado na zona de Pinhel e da Beira Interior este passeio alia a vertente gastronómica à

aventura, nomeadamente através da visita à “Feira Beira Interior – Vinhos e Sabores”.

Sabes responder a esta?

Em que ano foi lançado o primeiro BMW com tração integral?

 1985   1997   1999

 Aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050 (https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/aniversario-da-capsula-do-tempo-guarda-2050), Audi Off Road Experience 2019

(https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/audi-off-road-experience-2019), Aventura Dacia 4x2 (https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/aventura-dacia-4x2), Classic Cars Tour

(https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/classic-cars-tour), Clube Escape Livre (https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/clube-escape-livre), Drift de Pinhel / Campeonato de Portugal

(https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/drift-de-pinhel-campeonato-de-portugal), Entrega do Prémio Solidário TBM (https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/entrega-do-premio-solidario-tbm), gala SPAL

(https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/gala-spal), Guarda Racing Days (https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/guarda-racing-days), Matos & Prata Evento X (https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/matos-prata-

evento-x), Mercedes-Benz 4MATIC Experience (https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/mercedes-benz-4matic-experience), Off Road Bridgestone ACP (https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/off-road-bridgestone-

acp), Off Road Bridgestone First Stop Marrocos (https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/off-road-bridgestone-�rst-stop-marrocos), Off Road Razão Automóvel (https://www.razaoautomovel.com/etiqueta/off-road-razao-
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uarta-feira, Janeiro 30, 2019  lonso vence com antecipação as 24 Horas de Daytona 
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Escape Livre na fortaleza das acções
para 2019
  25 Janeiro, 2019    Carlos Sousa 0 Comentários

O Clube Escape Livre volta a inovar e a realizar novos eventos para o ano em
curso. No seguimento do grande crescimento de três anos anteriores, em número
e género de actividades, no próximo ano a aposta vai ser na região da Guarda,
com a realização de uma prova inédita na capital de distrito, a integração da prova
de Slalom de Castelo Rodrigo no Campeonato de Portugal de Perícias e a
manutenção no Campeonato de Portugal de Drift e da Taça Internacional de Drift
de Pinhel. Reforça a aposta na competição, sem nunca descurar a qualidade e
diversidade dos passeios todo-o-terreno.

(auto.look2010@gmail.com)
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Festa de homenagem aos pilotos do
distrito da Guarda que se destacaram
nas diversas modalidades do
desporto motorizado ao longo do ano
anterior, onde também é feito o
reconhecimento de algumas
personalidades. A Gala volta a
realizar-se no Grande Auditório do
Teatro Municipal da Guarda,

acompanhado de um espectáculo de humor e ironia, aberto à comunidade em geral.

22 A 24 DE MARÇO

10.º RAID DO BUCHO E OUTROS
SABORES

O mais gastronómico dos passeios do
Clube Escape Livre está de parabéns.
Em 2019 assinala dez anos de
aventuras a privilegiar o distrito da
Guarda. Nesta edição, um novo

percurso revela extraordinárias paisagens beirãs. O programa tem como centro de
operações o Hotel Vanguarda e inclui uma etapa entre a Guarda e S. Pedro do Rio
Seco, além do almoço que integra o Concurso de Provas do Bucho Raiano. O
Domingo cumpre a tradição de rumar à aldeia de Freineda, para a recriação histórica
das invasões francesas, junto ao antigo quartel-general de Lord Wellington, e o
almoço e Festa do Bucho e de outros sabores raianos.

25 DE ABRIL A 5 DE MAIO

3.º OFF ROAD BRIDGESTONE FIRST
STOP MARROCOS

A terceira edição da maior expedição
do Clube Escape Livre ao Reino de
Marrocos tem a Mercedes-Benz
Classe X como carro o�cial e é aberta

a todas as marcas e modelos 4×4. O programa privilegia visitas ou passagem em
Tânger, Chefchaonuen, aldeias típicas, com a sua gastronomia e cultura, a Floresta de
Cedros com os seus macacos, na região de Azrou, e Marrakech, entre outros pontos.
Destaque ainda para os desa�os TT no Médio e Alto Atlas (a mais de 3000 metros de
altitude), nas gargantas do Dadés e do Todra, no deserto do Sahara, com jantar e
acampamento, e o percurso ao longo do rio Draa, o maior de Marrocos. Uma
aventura que poderá ser repetida em 2020.

28 DE ABRIL

ENTREGA DO PRÉMIO SOLIDÁRIO TBM

No Dia Mundial do Sorriso e pelo
sexto ano, o Clube Escape Livre atribui
novamente um prémio solidário no

valor de mil euros a uma IPSS do concelho da Guarda. Pelo terceiro ano consecutivo,
este prémio tem a denominação e o patrocínio da empresa Transportes Bernardo
Marques. A acção constitui-se como o primeiro dos dois momentos que marcam o
aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050.

11 DE MAIO

CARAMULO
MOTORFESTIVAL

DESTAQUE

RALIS   WRC  

Rally de Portugal
2019
  29 Janeiro, 2019   Joao Ramos  
 0

Rally de Portugal 2019

Vodafone
Rali de
Portugal de
regresso a
Arganil

  28 Janeiro, 2019   0

Ogier oferece
100.ª vitória à
Citroën no
WRC
  28 Janeiro,

2019   0

Alonso:
“Liderámos
em seco,
molhado, dia
e noite”

  27 Janeiro, 2019   0

Alonso vence
com
antecipação
as 24 Horas
de Daytona

  27 Janeiro, 2019   0

Especial Caramulo Especial Caramulo Especial Caramulo ………

00:00 26:01
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4.º MATOS & PRATA EVENTO X

Pela quarta vez, e no ano em que
assinala o seu 50º aniversário, o
concessionário da BMW Matos &
Prata reúne os seus clientes e amigos
num novo evento organizado pelo
Clube Escape Livre, desta vez dando a
descobrir novos trilhos na serra da
Estrela, por diferentes encostas. Com

partida nas mais recentes instalações da concessão, em Tortosendo, a caravana de
SUV visita o Centro de Limpeza de Neve, nos Piornos, a queda de água do Poço do
Inferno, a nascente do rio Mondego, o Museu do Pão em Seia, onde decorre também
o almoço, e a passagem no parque de aerogeradores da Vide, antes do regresso a
Tortosendo.

25 DE MAIO

OFF ROAD RAZÃO AUTOMÓVEL

O O� Road Razão Automóvel é o
primeiro passeio todo terreno para
todos os que acompanham a Razão
Automóvel. O primeiro O� Road

Razão Automóvel decorre entre os concelhos de Sesimbra e Setúbal, com a Serra da
Arrábida como pano de fundo, e pretende reunir leitores, seguidores e demais
aventureiros com viaturas 4×2 e 4×4 num dia de descoberta paisagística que �cará
para a memória. O passeio terá início e �m na Quinta do Perú – Casa do Pinheiro
Manso e privilegia as visitas ao Santuário Nossa Senhora do Cabo e à Quinta da
Bacalhôa. O almoço no Clube Naval de Sesimbra, com vista sobre a marina será mais
um dos bons momentos de convívio entre entusiastas e a equipa que diariamente
coloca online todas as notícias da Razão Automóvel. As diversas experiências fora de
estrada irão culminar num fabuloso sunset ao som de um Dj. Depois de um ano de
parceria, a Razão Automóvel rendeu-se aos eventos do Clube Escape Livre e tem o
seu primeiro evento destinado à interação entre a equipa e os seus leitores.

8 A 10 DE JUNHO

8.ª AVENTURA DACIA 4X2

A família de aventureiros Dacia
continua a crescer e a descobrir as
capacidades dos seus SUV. Destinada
aos modelos Duster 4×2 e 4×4 e ao
Sandero Stepway, a oitava edição viaja
até ao Alentejo. A partir do Évora

Hotel, unidade de 4 estrelas, as planícies, as paisagens, a cultura e a gastronomia
alentejanas serão irresistíveis. No programa está a visita ao centro histórico de Évora,
ao Museu do Barro, no Redondo, Reguengos de Monsaraz e aos seus reconhecidos
vinhos, e Vila Viçosa, entre outros.

21 A 23 DE JUNHO

CLASSIC CARS TOUR

A presença de carros clássicos nas estradas da região pela mão do Clube Escape Livre
continua em 2019, com a primeira edição do Classic Cars Tour. Fundão e Guarda são

Equipas de
Superbike
testam no
Autódromo
do Algarve

  27 Janeiro, 2019   0

Sébastien
Ogier entra a
ganhar
  27 Janeiro,

2019   0

Sébastien
Ogier vence
Rali de
Monte Carlo
  27 Janeiro,

2019   0

CPT 4×4 2019
vai ser
apresentado
em
Famalicão

  27 Janeiro, 2019   0

Super
Scooter com
quatro
etapas este
ano

  27 Janeiro, 2019   0

Velocidade
2020:
iniciação a
partir dos 6
anos

  27 Janeiro, 2019   0

Félix da
Costa desiste
pela segunda
vez na
Fórmula E

  27 Janeiro, 2019   0

“Amantes
dos Ralis” na
alta-roda
com Carlos
Vieira

  27 Janeiro, 2019   0

Team
Habimóvel
“enclausura”
viatura e dá
asas à

competência
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as cidades do início e �m do evento, a
que se juntam passagens e visitas em
Penamacor, Belmonte e Manteigas.

O Museo de Historia de Automocion
de Salamanca é parceiro do Clube e
participará com cerca de uma dezena
de viaturas clássicas espanholas.

28 A 30 DE JUNHO

RALI BRIDGESTONE FIRST STOP
GUARDA 2019

O Rali da Guarda volta a realizar-se no
Verão e dá a conhecer a região aos

representantes e jornalistas ligados ao sector automóvel, desde pilotos e antigos
pilotos, representantes das marcas automóveis, jornalistas e outros convidados. Em
2019, a descoberta turística contempla os concelhos da Guarda e Trancoso.

1 DE JULHO

6º ANIVERSÁRIO DA CÁPSULA DO
TEMPO GUARDA 2050

No dia 1 de Julho é assinalado mais
um aniversário da Cápsula do Tempo
Guarda 2050. O programa integra
diversos momentos, desde uma
conferência, a plantação de uma
árvore na Encosta do Tempo, o
lançamento de uma nova chávena

SPAL de colecção e outras possíveis acções a organizar pelos responsáveis do
projecto: Escape Livre, Instituto Politécnico da Guarda e Rádio Altitude, que têm como
parceiros o Município da Guarda, a Freguesia da Guarda, a SPAL, a Roamer e a
Transportes Bernardo Marques.

13 E 14 DE JULHO

GUARDA RACING DAYS

A Câmara Municipal da Guarda, em
colaboração com o Clube Escape
Livre, organiza uma prova desportiva
reservada a viaturas ligeiras,
denominada Guarda Racing Days.
Nesta prova são admitidas todas as

viaturas ligeiras, divididas por categorias de ralis, todo-o-terreno (regulamento
técnico do todo-o-terreno) e O�-Road (regulamento técnico de Ralicross /Kartcross/
Super Buggy).

20 E 21 DE JULHO

XXI SLALOM SPRINT DE CASTELO RODRIGO

O Slalom de Castelo Rodrigo, organizada pelo Clube Escape Livre com a colaboração
do Município de Figueira de Castelo Rodrigo, volta a a�rmar-se com os melhores
pilotos e carros em Figueira, onde se espera também a habitual motivação do
público. Uma vez mais, a prova terá o formato de duas modalidades, o sprint e o

  26 Janeiro, 2019   0

Ogier e
Neuville de
punhos
cerrados
rumo ao

triunfo
  26 Janeiro, 2019   1

Começam os
“estragos” no
Rali de
Monte Carlo
  26 Janeiro,

2019   0

Pedro Lamy
abre época
de Ferrari em
Daytona
  26 Janeiro,

2019   0

Escape Livre
na fortaleza
das acções
para 2019
  25 Janeiro,

2019   0

Escape Livre
acelera na
estrada da
inovação
  25 Janeiro,

2019   0

Sébastien
Ogier
comanda
Monte Carlo
  25 Janeiro,

2019   0

Rivais no
Dakar, mas
amigos de
pro�ssão!
  25 Janeiro,

2019   0

Thierry
Neuville
comanda em
Monte Carlo
  25 Janeiro,

2019   0

Challenge 1000 com calendário
mais ambicioso em 2019
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slalom, de forma a oferecer um
grande espectáculo, e integra o
recém-criado Campeonato de
Portugal de Perícias.

24 E 25 DE AGOSTO

DRIFT DE PINHEL / CAMPEONATO DE
PORTUGAL

A cidade de Pinhel recebe a quarta
edição do Drift de Pinhel, com os
carros mais vistosos e potentes da
modalidade. Pelo segundo ano, Pinhel
integra o calendário do Campeonato
de Portugal de Drift e realiza a Taça
Internacional de Drift, que recebe
pilotos portugueses, espanhóis e

franceses a proporcionar mais um espectáculo de adrenalina, velocidade e manobras
ao volante.

20 A 22 DE SETEMBRO

AUDI OFF ROAD EXPERIENCE 2019

Os SUV Audi saem do asfalto e
aventuram-se num dos grandes
destinos paisagísticos do país, a
região Norte. A partir do Água Hotels
de Mondim de Basto, o programa
inclui um percurso nocturno pelo

Monte Farinha e Santuário da Sra. da Graça, visita ao centro histórico de Amarante,
Castelo de Arnóia e passagem nos troços de Fafe do Rali de Portugal, incluindo o
famoso salto da Lameirinha. No domingo, a adrenalina e a contemplação estão em
alta, com a visita às Fisgas de Ermelo, passagem na Serra do Marão e chegada a
Lamego, marcada pelo panorama e sabores do Restaurante Paraíso Douro.

11 A 13 DE OUTUBRO

XVI OFF ROAD BRIDGESTONE ACP

Destinado a todos as marcas e
modelos 4×4, este encontro de sócios
do Clube Escape Livre e Automóvel
Club de Portugal incide sobre os

trilhos e paisagens alentejanas, com destaque para os corta fogos da serra d’Ossa,
onde os participantes enfrentam alguns desa�os e di�culdades interessantes. A
partir do Marmoris Hotel, em Vila Viçosa, que disponibiliza os seus serviços de SPA, o
programa contempla os centros históricos de Vila Viçosa, Museu do Barro no
Redondo, Adega da Herdade do Esporão e a aldeia e castelo de Monsaraz, com um
panorama único. A pedreira de mármore d’El Rei está reservada para o desa�o �nal!

25 A 27 DE OUTUBRO

8.º MERCEDES-BENZ 4MATIC EXPERIENCE

A vila da Nazaré e o excelente Hotel Miramar Sul são o centro de mais um grande
encontro dos Mercedes-Benz com tecnologia 4MATIC, num evento que coincide com
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 Escape Livre acelera na estrada da inovação

Pedro Lamy abre época de Ferrari em Daytona →
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o período de abertura

de ondas gigantes já surfadas por
Garrett McNamara, embaixador da
marca alemã. Além das grandes
paisagens sobre o mar e dos trilhos
do Oeste, a caravana visita e conhece
importante e variado património

histórico e arquitectónico e tem encontro marcado com as ondas e os seus
protagonistas a partir do Mercedes-Benz Lounge & Garage, no Porto de Abrigo da
Nazaré.

15 A 17 DE NOVEMBRO

3.º RAID TT VINHOS BEIRA INTERIOR

São já três edições, mas Pinhel não se
esgota em trilhos e em atrativos,
desde logo nos seus vinhos,
altamente premiados. Com novo

percurso e novos motivos de descoberta, os participantes poderão visitar a Feira
Beira Interior – Vinhos e Sabores e provar alguns dos seus melhores néctares, ou
conhecer muitos dos produtos endógenos em que o concelho é rico. O passeio é
aberto a todas as marcas e modelos 4×4 e SUV 4×4 e o alojamento é feito nas
melhores unidades de turismo do concelho.
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Home  Desporto  Clubes  Clube Escape Livre divulgou a programação para 2019

A programação do Clube Escape Livre em 2019, destaca a realização de uma realização inédita na
cidade da Guarda, o Slalom de Castelo Rodrigo, prova do Campeonato de Portugal de Perícias e
assegura a manutenção no Campeonato de Portugal de Drift e da Taça Internacional de Drift de
Pinhel. Para além do reforço na aposta competitiva, o CEL continua a assegurar a qualidade e
diversidade dos passeios todo terreno.

O clube da Guarda apresentou no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda, o seu calendário
para 2019, iniciativa que registou a presença de vários responsáveis regionais, entidades e parceiros
empresariais, prevendo a realização de 16 actividades, das quais nove de todo terreno e quatro
desportivos, de cariz competitivo.

Em termos de novidades, destacam-se dois eventos a realizar na região da Guarda: De 21 a 23 de
Junho, o Classic Cars Tour marca a presença dos carros clássicos nas estradas da Beira Interior, num
evento que agrega o apoio de vários concelhos, iniciando-se no Fundão, seguindo para Penamacor,
Manteigas e Belmonte, e terminando na Guarda. O segundo grande destaque é para o Guarda Racing
Days, uma prova desportiva com organização da Câmara Municipal da Guarda e do Clube Escape
Livre, a decorrer na encosta norte da cidade da Guarda, multifacetada em termos de viaturas, e de
espectáculo garantido. A prova decorrerá nos dias 13 e 14 de Julho e promete ser um bom cartaz
turístico em pleno Verão. 
O Clube Escape Livre abre o seu calendário, como habitualmente, com a festa de homenagem aos
pilotos da Guarda, marcada para o Teatro Municipal da Guarda, a 16 de Fevereiro. A 21ª edição da Gala
SPAL / A nossa selecção de pilotos inclui um espectáculo de humor aberto ao público.

De 22 a 24 de Março, também seguindo a tradição, o Raid do Bucho e Outros Sabores inaugura o
calendário TT do ano. Este ano, o evento está de parabéns pela décima edição a atrair os aventureiros
do fora de estrada ao distrito e à gastronomia beirã e raiana da Freineda.
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Em Abril, além da atribuição de mais um Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques a uma IPSS,
no âmbito do 6º aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, uma caravana de aventureiros
atravessa o Mediterrâneo para o 3º O� Road Bridgestone First Stop Marrocos. A aventura decorre de
25 de Abril a 5 de Maio, dando a conhecer um Reino de Marrocos menos turístico e mais tradicional e
cultural.

Em Maio, para assinalar a comemoração dos 50 anos do concessionário Matos & Prata, o seu núcleo
de clientes proprietários de SUV tem oportunidade de conhecer alguns recantos da serra da Estrela
no 4º Matos & Prata – Evento X, um passeio que acontece no dia 11, com início e términus na mais
recente delegação da concessão, situada em Tortosendo, Covilhã. No dia 25 realiza-se o O� Road
Razão Automóvel, a decorrer entre Sesimbra e Setúbal.

Em Junho, são três as actividades previstas. O sucesso da família Dacia mais aventureira leva à
realização da 8ª Aventura Dacia 4×2, que de 8 a 10 de Junho viaja até ao Alentejo para dar a conhecer
as suas planícies, história e gastronomia. O Classic Cars Tour decorre por asfalto, com viaturas de
clássicas e históricas até ao ano de 1989, sendo esperados concorrentes de norte a sul do país e
inclusive de Espanha, França e Inglaterra. O Rali Bridgestone First Stop Guarda 2019, de 28 a 30 de
Junho, repete a tradição de reunir, na cidade mais alta, os pro�ssionais do mundo automóvel, num
programa descontraído que decorre entre a Guarda e Trancoso, composto pela descoberta turística e
prova de competição.

O dia 1 de Julho é assinalado, como habitualmente, pelas comemorações do aniversário da Cápsula do
Tempo Guarda 2050. Após a prova do Guarda Racing Days, em meados do mês, é altura, a 20 e 21 de
Julho, do 21º Slalom Sprint de Castelo Rodrigo integrar o recém-criado Campeonato de Portugal de
Perícias.

A velocidade regressa também a Pinhel nos dias 24 e 25 de Agosto, com duplo espectáculo de Drift e
os melhores pilotos da modalidade: Pelo segundo ano, a prova integra o Campeonato de Portugal de
Drift e repete também a atribuição da Taça Internacional de Drift, com pilotos de Portugal, Espanha e
França.

Em Setembro, de 20 a 22, os SUV Audi realizam um passeio exclusivo, o Audi O� Road Experience,
tendo como centro de operações o Agua Hotels de Mondim de Basto e como palco as montanhas e
trilhos do norte do país.

Em Outubro, são dois os eventos. De 11 a 13, os sócios do Clube Escape Livre e do ACP realizam o seu
XVI O� Road Bridgestone ACP, este ano tendo como desa�os as planícies alentejanas e os corta-
fogos da serra d’Ossa. De 25 a27 de Outubro, o 8º Mercedes-Benz 4MATIC Experience tem como
destino a região da Estremadura e como tema central as ondas da Nazaré, já surfadas por Garrett
McNamara, o embaixador da marca alemã.

O calendário encerra em Novembro, com o 3º Raid TT Vinhos da Beira Interior, um evento aberto a
todas as marcas e modelos 4×4 e SUV 4×4, com cada vez mais adeptos, que dá a conhecer os
néctares e sabores de Pinhel e da Beira Interior, nomeadamente através da visita à Feira Beira Interior
– Vinhos e Sabores.

Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “É com grande satisfação que prevemos mais um
ano de muito trabalho, muito empenho e sobretudo de grande contentamento para aqueles que
saem de casa e ousam descobrir novas regiões, participar nos vários tipos de eventos ou
simplesmente assistir a momentos emocionantes do desporto motorizado. O Clube Escape Livre é
hoje uma marca reconhecida, de qualidade, graças não apenas a esta dedicação como também ao
apoio imprescindível dos nossos parceiros. E sei que também eles vêem os nossos eventos com
orgulho e como uma mais-valia para os seus territórios. Em 2019 não vamos desiludir.”
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O Clube Escape Livre apresen-
tou o seu calendário de activi-
dades para 2019, em sessão que
teve lugar no Café Concerto do
Teatro Municipal da Guarda. 

O clube volta a inovar e, de-
pois do grande crescimento nos
três anos anteriores, em número
e género de actividades, aposta
na região da Guarda com a rea-
lização de uma prova inédita na
capital de distrito, a integração
da prova de Slalom de Castelo
Rodrigo no Campeonato de
Portugal de Perícias e a manu-
tenção no Campeonato de Por-
tugal de Drift e da Taça Interna-
cional de Drift de Pinhel. 

A sessão, realizada quarta-
-feira, contou com a presença
de vários responsáveis, enti-
dades e parceiros empresariais
do Clube Escape Livre, que
prevê a realização de 16 acti-
vidades ao longo do ano, nove
das quais de todo-o-terreno e
quatro de cariz desportivo/
competitivo.

Em termos de novidades, o
destaque vai para dois eventos
a realizar na região da Guarda:
de 21 a 23 de Junho, o Classic
Cars Tour marca a presença

dos clássicos nas estradas da
Beira Interior e tem o apoio de
vários concelhos: começa no
Fundão, segue para Penama-
cor, Manteigas e Belmonte e
termina na Guarda. 

O segundo grande destaque
é o Guarda Racing Days, prova
desportiva organizada pelo clu -
be e pela autarquia da Guar da
que vai decorrer na encosta
Norte da cidade com vários ti-
pos de viaturas. A prova decorre
a 13 e 14 de Julho e promete ser

um bom cartaz turístico em
pleno Verão. 

«É com grande satisfação que
prevemos mais um ano de
muito trabalho, muito empenho
e sobretudo de grande conten-
tamento para aqueles que saem
de casa e ousam descobrir no-
vas regiões, participar nos vários
tipos de eventos ou simples-
mente assistir a momentos
emocionantes do desporto mo-
torizado», disse Luís Celínio, pre-
sidente do Clube Escape Livre,

na apresentação da agenda do
clube para 2019, agradecendo o
apoio de todos os parceiros. 

«O Clube Escape Livre é hoje
uma marca reconhecida, de
qualidade, graças não apenas a
esta dedicação como também
ao apoio imprescindível dos
nossos parceiros. E sei que tam-
bém eles vêem os nossos even-
tos com orgulho e como uma
mais-valia para os seus territó-
rios. Em 2019 não vamos desi-
ludir», concluiu. |

Novidades marcam agenda 
anual do Clube Escape Livre
Motores Calendário de actividades apresentado no Teatro Municipal da Guarda

D.R.

Luís Celínio (ao centro) agradeceu o apoio de todos os parceiros do Clube Escape Livre 
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2019 O calendário do Clube
Escape Livre abre com a já ha-
bitual festa de homenagem aos
pilotos da Guarda, que acontece
na 21.ª edição da Gala SPAL,
marcada para o Teatro Munici-
pal da Guarda, a 16 de Fevereiro.

De 22 a 24 de Março, o Raid
do Bucho e Outros Sabores
inaugura o calendário todo-o-
-terreno (TT) do ano com a sua
10.ª edição. Em Abril, além da
atribuição de mais um Prémio
Solidário Transportes Bernardo
Marques a uma IPSS, no âmbito
do 6.º aniversário da Cápsula do
Tempo Guarda 2050, uma ca-
ravana vai atravessar o Medi-
terrâneo no 3.º Off Road Brid-
gestone First Stop Marrocos, de
25 de Abril a 5 de Maio.

Em Maio, o 4.º Matos & Prata
– Evento X preenche a agenda

do Escape Livre no dia 11 e, no
dia 25, realiza-se o Off Road Ra-
zão Automóvel, entre Sesimbra
e Setúbal. Em Junho, são três
as actividades previstas e o mês
começa com a 8.ª Aventura Da-
cia 4x2, entre os dias 8 e 10. O
Classic Cars Tour decorre por
asfalto de 21 a 23, com clássicos
e históricos (até 1989), sendo
esperados concorrentes de
todo o país, Espanha, França e
Inglaterra. 

O Rali Bridgestone First Stop
Guarda 2019, nos dias 28, 29 e
30, voltará a reunir os profissio-
nais do mundo automóvel, num
programa descontraído que de-
corre entre a Guarda e Trancoso.

O dia 1 de Julho assinala,
como habitualmente, as come-
morações do aniversário da
Cápsula do Tempo Guarda

2050. Após a prova do Guarda
Racing Days, em meados do
mês, os dias 20 e 21 reservam
o 21.º Slalom Sprint de Castelo
Rodrigo a integrar o recém-
-criado Campeonato de Por-
tugal de Perícias.

A velocidade regressa tam-
bém a Pinhel nos dias 24 e 25 de
Agosto, com duplo espectáculo
de Drift e os melhores pilotos
da modalidade. Pelo segundo
ano, a prova integra o Campeo-
nato de Portugal de Drift e re-
pete a atribuição da Taça Inter-
nacional de Drift, com pilotos
de lusos, espanhóis e franceses. 

No mês de Setembro (dias 20
a 22) o Audi Off Road Expe-
rience vai levar os participan-
tes às montanhas e trilhos do
Norte do país, antes de dois
eventos em Outubro. De 11 a

13, os sócios do Escape Livre e
do Automóvel Clube de Por-
tugal P realizam o seu XVI Off
Road Bridgestone ACP. 

Já de 25 a 27 de Outubro, o
8.º Mercedes-Benz 4MATIC
Experience tem como destino
a região da Estremadura e
como tema central as ondas
da Nazaré.

O calendário encerra em
Novembro, com o 3.º Raid TT
Vinhos da Beira Interior, um
evento aberto a todas as mar-
cas e modelos 4x4 e SUV 4x4,
com cada vez mais adeptos,
que dá a conhecer os néctares
e sabores de Pinhel e da Beira
Interior. Os programas, fotos,
informação detalhada e fichas
de inscrição de cada evento
estão disponíveis em www.es-
capelivre.com.|

Clube projecta 16 eventos de vários 
tipos entre Fevereiro e Novembro
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Novidades
marcam a
agenda do Clube 
Escape Livre
O Clube Escape Livre apresen-
tou, na quarta-feira, o seu ca-
lendário de actividades para
este ano, em sessão que teve
lugar no Café Concerto do Tea-
tro Municipal da Guarda. 

O clube volta a inovar e
apos  ta na região da Guar da
com a realização de uma prova
inédita na capital de distrito, na
integração da prova de Slalom
de Castelo Rodrigo no Cam-
peonato de Portugal de Perí-
cias e na manutenção no Cam-
peonato de Portugal de Drift e
da Taça Internacional de Drift
de Pinhel. 

A sessão contou com a pre-
sença de vários responsáveis,
entidades e parceiros empre-
sariais do Clube Escape Livre,
que prevê a realização de 16
actividades ao longo do ano,
nove das quais de todo-o-ter-
reno e quatro de cariz despor-
tivo/competitivo.

Em termos de novidades, o
destaque vai para dois eventos
a realizar na região da Guarda:
de 21 a 23 de Junho, o Classic
Cars Tour marca a presença
dos clássicos nas estradas da
Beira Interior e tem o apoio de
vários concelhos – começa no
Fundão, segue para Penama-
cor, Manteigas e Belmonte e
termina na Guarda. 

O segundo é o Guarda Ra-
cing Days, prova desportiva or-
ganizada pelo clu be e pela au-
tarquia da Guar da, que vai de-
correr na encosta Norte da ci-
dade com vários tipos de via-
turas. A prova decorre a 13 e 14
de Julho. 

“É com grande satisfação
que prevemos mais um ano de
muito trabalho, muito empe-
nho e, sobretudo, de grande
contentamento para os que
saem de casa e ousam desco-
brir novas regiões”, disse Luís
Celínio, presidente do Clube
Escape Livre. |
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Clube Escape Livre Com Novidades

 

O Clube Escape Livre volta a inovar e a realizar novos eventos em 2019. No

seguimento do grande crescimento de três anos anteriores, em número e género de

actividades, no próximo ano a aposta vai ser na região da Guarda, com a realização

de uma prova inédita na capital de distrito, a integração da prova de Slalom de

Castelo Rodrigo no Campeonato de Portugal de Perícias e a manutenção no

Campeonato de Portugal de Drift e da Taça Internacional de Drift  de Pinhel. Reforça

a aposta na competição, sem nunca descurar a qualidade e diversidade dos passeios

todo terreno.

O clube da Guarda apresentou ontem o seu calendário para 2019, no Café Concerto do

Teatro Municipal da Guarda, na presença de vários e importantes responsáveis, entidades e

parceiros empresariais, prevendo a realização de 16 actividades, das quais nove de todo

terreno e quatro de cariz desportivo ou competitivo.

Em termos de novidades, o destaque vai para dois eventos a realizar na região da Guarda:

De 21 a 23 de Junho, o Classic Cars Tour marca a presença dos carros clássicos nas estradas

da Beira Interior, num evento que agrega o apoio de vários concelhos, iniciando-se no

Fundão, seguindo para Penamacor, Manteigas e Belmonte, e terminando na Guarda. O

segundo grande destaque é para o Guarda Racing Days, uma prova desportiva com

organização da Câmara Municipal da Guarda e do Clube Escape Livre, a decorrer na

encosta norte da cidade da Guarda, multifacetada em termos de viaturas, e de espectáculo

garantido. A prova decorrerá nos dias 13 e 14 de Julho e promete ser um bom cartaz

turístico em pleno Verão.
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O Clube Escape Livre abre o seu calendário, como habitualmente, com a festa de

homenagem aos pilotos da Guarda, marcada para o Teatro Municipal da Guarda, a 16 de

Fevereiro. A 21ª edição da Gala SPAL / A nossa selecção de pilotos inclui um espectáculo de

humor aberto ao público.

De 22 a 24 de Março, também seguindo a tradição, o Raid do Bucho e Outros Sabores

inaugura o calendário TT do ano. Este ano, o evento está de parabéns pela décima edição a

atrair os aventureiros do fora de estrada ao distrito e à gastronomia beirã e raiana da

Freineda.

Em Abril, além da atribuição de mais um Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques a

uma IPSS, no âmbito do 6º aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, uma caravana

de aventureiros atravessa o Mediterrâneo para o 3º Off Road Bridgestone First Stop

Marrocos. A aventura decorre de 25 de Abril a 5 de Maio, dando a conhecer um Reino de

Marrocos menos turístico e mais tradicional e cultural.

Em Maio, para assinalar a comemoração dos 50 anos do concessionário Matos & Prata, o

seu núcleo de clientes proprietários de SUV tem oportunidade de conhecer alguns recantos

da serra da Estrela no 4º Matos & Prata – Evento X, um passeio que acontece no dia 11,

com início e términus na mais recente delegação da concessão, situada em Tortosendo,

Covilhã. No dia 25 realiza-se o Off Road Razão Automóvel, a decorrer entre Sesimbra e

Setúbal.

Em Junho, são três as actividades previstas. O sucesso da família Dacia mais aventureira

leva à realização da 8ª Aventura Dacia 4×2, que de 8 a 10 de Junho viaja até ao Alentejo

para dar a conhecer as suas planícies, história e gastronomia. O Classic Cars Tour decorre

por asfalto, com viaturas de clássicas e históricas até ao ano de 1989, sendo esperados

concorrentes de norte a sul do país e inclusive de Espanha, França e Inglaterra. O Rali

Bridgestone First Stop Guarda 2019, de 28 a 30 de Junho, repete a tradição de reunir, na

cidade mais alta, os profissionais do mundo automóvel, num programa descontraído que

decorre entre a Guarda e Trancoso, composto pela descoberta turística e prova de

competição.

O dia 1 de Julho é assinalado, como habitualmente, pelas comemorações do aniversário da

Cápsula do Tempo Guarda 2050. Após a prova do Guarda Racing Days, em meados do mês,

é altura, a 20 e 21 de Julho, do 21º Slalom Sprint de Castelo Rodrigo integrar o recém-criado

Campeonato de Portugal de Perícias.

A velocidade regressa também a Pinhel nos dias 24 e 25 de Agosto, com duplo espectáculo

de Drift e os melhores pilotos da modalidade: Pelo segundo ano, a prova integra o

Campeonato de Portugal de Drift e repete também a atribuição da Taça Internacional de

Drift, com pilotos de Portugal, Espanha e França.

Em Setembro, de 20 a 22, os SUV Audi realizam um passeio exclusivo, o Audi Off Road

Experience, tendo como centro de operações o Agua Hotels de Mondim de Basto e como

palco as montanhas e trilhos do norte do país.

Em Outubro, são dois os eventos. De 11 a 13, os sócios do Clube Escape Livre e do ACP

realizam o seu XVI Off Road Bridgestone ACP, este ano tendo como desafios as planícies

alentejanas e os corta-fogos da serra d’Ossa. De 25 a27 de Outubro, o 8º Mercedes-Benz

4MATIC Experience tem como destino a região da Estremadura e como tema central as

ondas da Nazaré, já surfadas por Garrett McNamara, o embaixador da marca alemã.

O calendário encerra em Novembro, com o 3º Raid TT Vinhos da Beira Interior, um evento

aberto a todas as marcas e modelos 4×4 e SUV 4×4, com cada vez mais adeptos, que dá a
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conhecer os néctares e sabores de Pinhel e da Beira Interior, nomeadamente através da

visita à Feira Beira Interior – Vinhos e Sabores.

Para Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, “É com grande satisfação que

prevemos mais um ano de muito trabalho, muito empenho e sobretudo de grande

contentamento para aqueles que saem de casa e ousam descobrir novas regiões,

participar nos vários tipos de eventos ou simplesmente assistir a momentos

emocionantes do desporto motorizado. O Clube Escape Livre é hoje uma marca

reconhecida, de qualidade, graças não apenas a esta dedicação como também ao

apoio imprescindível dos nossos parceiros. E sei que também eles vêem os nossos

eventos com orgulho e como uma mais-valia para os seus territórios. Em 2019 não

vamos desiludir.”

Os programas, fotos, informação detalhada e fichas de inscrição de cada evento estão

disponíveis em www.escapelivre.com.

 

CALENDÁRIO DE ACTIVIDADES 2019

 

16 de Fevereiro

21ª Gala SPAL – A nossa selecção de pilotos

Festa de homenagem aos pilotos do distrito da Guarda que se destacaram nas diversas

modalidades do desporto motorizado ao longo do ano anterior, onde também é feito o

reconhecimento de algumas personalidades. A Gala volta a realizar-se no Grande Auditório

do Teatro Municipal da Guarda, acompanhado de um espectáculo de humor e ironia,

aberto à comunidade em geral.

 

22 a 24 de Março

10º Raid do Bucho e Outros Sabores

O mais gastronómico dos passeios do Clube Escape Livre está de parabéns. Em 2019

assinala dez anos de aventuras a privilegiar o distrito da Guarda. Nesta edição, um novo

percurso revela extraordinárias paisagens beirãs. O programa tem como centro de

operações o Hotel Vanguarda e inclui uma etapa entre a Guarda e S. Pedro do Rio Seco,

além do almoço que integra o Concurso de Provas do Bucho Raiano. O Domingo cumpre a

tradição de rumar à aldeia de Freineda, para a recriação histórica das invasões francesas,

junto ao antigo quartel-general de Lord Wellington, e o almoço e Festa do Bucho e de

outros sabores raianos.

 

25 de Abril a 5 de Maio

3º Off Road Bridgestone First Stop Marrocos

A terceira edição da maior expedição do Clube Escape Livre ao Reino de Marrocos tem a

Mercedes-Benz Classe X como carro oficial e é aberta a todas as marcas e modelos 4×4. O
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programa privilegia visitas ou passagem em Tânger, Chefchaonuen, aldeias típicas, com a

sua gastronomia e cultura, a Floresta de Cedros com os seus macacos, na região de Azrou,

e Marrakech, entre outros pontos. Destaque ainda para os desafios TT no Médio e Alto

Atlas (a mais de 3000 metros de altitude), nas gargantas do Dadés e do Todra, no deserto

do Sahara, com jantar e acampamento, e o percurso ao longo do rio Draa, o maior de

Marrocos. Uma aventura que poderá ser repetida em 2020.

 

28 de Abril

Entrega do Prémio Solidário TBM

No Dia Mundial do Sorriso e pelo sexto ano, o Clube Escape Livre atribui novamente um

prémio solidário no valor de mil euros a uma IPSS do concelho da Guarda. Pelo terceiro

ano consecutivo, este prémio tem a denominação e o patrocínio da empresa Transportes

Bernardo Marques. A acção constitui-se como o primeiro dos dois momentos que marcam

o aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050.

 

11 de Maio

4º Matos & Prata Evento X

Pela quarta vez, e no ano em que assinala o seu 50º aniversário, o concessionário da BMW

Matos & Prata reúne os seus clientes e amigos num novo evento organizado pelo Clube

Escape Livre, desta vez dando a descobrir novos trilhos na serra da Estrela, por diferentes

encostas. Com partida nas mais recentes instalações da concessão, em Tortosendo, a

caravana de SUV visita o Centro de Limpeza de Neve, nos Piornos, a queda de água do Poço

do Inferno, a nascente do rio Mondego, o Museu do Pão em Seia, onde decorre também o

almoço, e a passagem no parque de aerogeradores da Vide, antes do regresso a

Tortosendo.

 

25 de Maio

Off Road Razão Automóvel

O Off Road Razão Automóvel é o primeiro passeio todo terreno para todos os que

acompanham a Razão Automóvel. O primeiro Off Road Razão Automóvel decorre entre os

concelhos de Sesimbra e Setúbal, com a Serra da Arrábida como pano de fundo, e pretende

reunir leitores, seguidores e demais aventureiros com viaturas 4×2 e 4×4 num dia de

descoberta paisagística que ficará para a memória. O passeio terá início e fim na Quinta do

Perú – Casa do Pinheiro Manso e privilegia as visitas ao Santuário Nossa Senhora do Cabo e

à Quinta da Bacalhôa. O almoço no Clube Naval de Sesimbra, com vista sobre a marina

será mais um dos bons momentos de convívio entre entusiastas e a equipa que

diariamente coloca online todas as notícias da Razão Automóvel. As diversas experiências

fora de estrada irão culminar num fabuloso sunset ao som de um Dj. Depois de um ano de

parceria, a Razão Automóvel rendeu-se aos eventos do Clube Escape Livre e tem o seu

primeiro evento destinado à interação entre a equipa e os seus leitores.
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8 a 10 de Junho

8ª Aventura Dacia 4×2

A família de aventureiros Dacia continua a crescer e a descobrir as capacidades dos seus

SUV. Destinada aos modelos Duster 4×2 e 4×4 e ao Sandero Stepway, a oitava edição viaja

até ao Alentejo. A partir do Évora Hotel, unidade de 4 estrelas, as planícies, as paisagens, a

cultura e a gastronomia alentejanas serão irresistíveis. No programa está a visita ao centro

histórico de Évora, ao Museu do Barro, no Redondo, Reguengos de Monsaraz e aos seus

reconhecidos vinhos, e Vila Viçosa, entre outros.

 

21 a 23 de Junho

Classic Cars Tour

A presença de carros clássicos nas estradas da região pela mão do Clube Escape Livre

continua em 2019, com a primeira edição do Classic Cars Tour. Fundão e Guarda são as

cidades do início e fim do evento, a que se juntam passagens e visitas em Penamacor,

Belmonte e Manteigas. O Museo de Historia de Automocion de Salamanca é parceiro do

Clube e participará com cerca de uma dezena de viaturas clássicas espanholas.

 

28 a 30 de Junho

Rali Bridgestone First Stop Guarda 2019

O Rali da Guarda volta a realizar-se no Verão e dá a conhecer a região aos representantes e

jornalistas ligados ao sector automóvel, desde pilotos e antigos pilotos, representantes das

marcas automóveis, jornalistas e outros convidados. Em 2019, a descoberta turística

contempla os concelhos da Guarda e Trancoso.

 

 

1 de Julho

6º Aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050

No dia 1 de Julho é assinalado mais um aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050. O

programa integra diversos momentos, desde uma conferência, a plantação de uma árvore

na Encosta do Tempo, o lançamento de uma nova chávena SPAL de colecção e outras

possíveis acções a organizar pelos responsáveis do projecto: Escape Livre, Instituto

Politécnico da Guarda e Rádio Altitude, que têm como parceiros o Município da Guarda, a

Freguesia da Guarda, a SPAL, a Roamer e a Transportes Bernardo Marques.

 

13 e 14 de Julho
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Guarda Racing Days

A Câmara Municipal da Guarda, em colaboração com o Clube Escape Livre, organiza uma

prova desportiva reservada a viaturas ligeiras, denominada Guarda Racing Days. Nesta

prova são admitidas todas as viaturas ligeiras, divididas por categorias de ralis, todo-o-

terreno (regulamento técnico do todo-o-terreno) e Off-Road (regulamento técnico de

Ralicross /Kartcross/ Super Buggy).

 

20 e 21 de Julho

XXI Slalom Sprint de Castelo Rodrigo

O Slalom de Castelo Rodrigo, organizada pelo Clube Escape Livre com a colaboração do

Município de Figueira de Castelo Rodrigo, volta a afirmar-se com os melhores pilotos e

carros em Figueira, onde se espera também a habitual motivação do público. Uma vez

mais, a prova terá o formato de duas modalidades, o sprint e o slalom, de forma a oferecer

um grande espectáculo, e integra o recém criado Campeonato de Portugal de Perícias.

 

24 e 25 de Agosto

Drift de Pinhel / Campeonato de Portugal

A cidade de Pinhel recebe a quarta edição do Drift de Pinhel, com os carros mais vistosos e

potentes da modalidade. Pelo segundo ano, Pinhel integra o calendário do Campeonato de

Portugal de Drift e realiza a Taça Internacional de Drift, que recebe pilotos portugueses,

espanhóis e franceses a proporcionar mais um espectáculo de adrenalina, velocidade e

manobras ao volante.

 

20 a 22 de Setembro

Audi Off Road Experience 2019

Os SUV Audi saem do asfalto e aventuram-se num dos grandes destinos paisagísticos do

país, a região Norte. A partir do Água Hotels de Mondim de Basto, o programa inclui um

percurso noturno pelo Monte Farinha e Santuário da Sra. da Graça, visita ao centro

histórico de Amarante, Castelo de Arnóia e passagem nos troços de Fafe do Rali de

Portugal, incluindo o famoso salto da Lameirinha. No domingo, a adrenalina e a

contemplação estão em alta, com a visita às Fisgas de Ermelo, passagem na Serra do Marão

e chegada a Lamego, marcada pelo panorama e sabores do Restaurante Paraíso Douro.

 

11 a 13 de Outubro

XVI Off Road Bridgestone ACP

Destinado a todos as marcas e modelos 4×4, este encontro de sócios do Clube Escape Livre

e Automóvel Club de Portugal incide sobre os trilhos e paisagens alentejanas, com
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de Fevereiro
Janeiro 25, 2019

destaque para os corta fogos da serra d’Ossa, onde os participantes enfrentam alguns

desafios e dificuldades interessantes. A partir do Marmoris Hotel, em Vila Viçosa, que

disponibiliza os seus serviços de SPA, o programa contempla os centros históricos de Vila

Viçosa, Museu do Barro no Redondo, Adega da Herdade do Esporão e a aldeia e castelo de

Monsaraz, com um panorama único. A pedreira de mármore d’El Rei está reservada para o

desafio final!

 

25 a 27 de Outubro

8.º Mercedes-Benz 4MATIC Experience

A vila da Nazaré e o excelente Hotel Miramar Sul são o centro de mais um grande encontro

dos Mercedes-Benz com tecnologia 4MATIC, num evento que coincide com o período de

abertura

de ondas gigantes já surfadas por Garrett McNamara, embaixador da marca alemã. Além

das grandes paisagens sobre o mar e dos trilhos do Oeste, a caravana visita e conhece

importante e variado património histórico e arquitetónico e tem encontro marcado com as

ondas e os seus protagonistas a partir do Mercedes-Benz Lounge & Garage, no Porto de

Abrigo da Nazaré.

 

15 a 17 de Novembro

3º Raid TT Vinhos Beira Interior

São já três edições, mas Pinhel não se esgota em trilhos e em atrativos, desde logo nos

seus vinhos, altamente premiados. Com novo percurso e novos motivos de descoberta, os

participantes poderão visitar a Feira Beira Interior – Vinhos e Sabores e provar alguns dos

seus melhores néctares, ou conhecer muitos dos produtos endógenos em que o concelho é

rico. O passeio é aberto a todas as marcas e modelos 4×4 e SUV 4×4 e o alojamento é feito

nas melhores unidades de turismo do concelho.
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INICIATIVA O Clube Escape
Livre volta a inovar e, depois
do grande crescimento nos três
anos anteriores, em número e
género de actividades, aposta
na região da Guar da com a rea-
lização de uma prova inédita
na capital de distrito, a integra-
ção da prova de Slalom de Cas-
telo Rodrigo no Campeonato
de Portugal de Perícias e a ma-
nutenção no Campeonato de
Portugal de Drift e da Taça In-
ternacional de Drift de Pinhel.
O calendário de actividades
para este ano foi apresentado
na passada quarta-feira. A ses-
são contou com a presença de
vários responsáveis, entidades
e parceiros empresariais do
Clube Escape Livre, que prevê
a realização de 16 actividades
ao longo do ano, nove das
quais de todo-o-terreno e qua-
tro de cariz des porti vo/com -
petitivo.

Em termos de novidades, o
destaque vai para dois eventos
a realizar na região da Guarda:
de 21 a 23 de Junho, o Classic
Cars Tour marca a presença
dos clássicos nas estradas da
Beira Interior e tem o apoio de
vários concelhos: começa no
Fundão, segue para Penama-
cor, Manteigas e Belmonte e

termina na Guarda.
O segundo grande destaque

é o Guarda Racing Days, prova
desportiva organizada pelo
clube e pela autarquia da
Guarda que vai decorrer na en-
costa Norte da cidade com vá-
rios tipos de viaturas espectá-
culo garantido. A prova decorre
a 13 e 14 de Julho e promete ser
um bom cartaz turístico em
pleno Verão.

“É com grande satisfação que
prevemos mais um ano de
muito trabalho, muito empe-
nho e sobretudo de grande
contentamento para aqueles
que saem de casa e ousam des-
cobrir novas regiões, participar
nos vários tipos de eventos ou
simplesmente assistir a mo-
mentos emocionantes do des-
porto motorizado”, disse Luís
Celínio, presidente do Clube Es-
cape Livre. 

“O Clube Escape Livre é hoje
uma marca reconhecida, de
qualidade, graças não apenas
a esta dedicação como tam-
bém ao apoio imprescindível
dos nossos parceiros. E sei que
também eles vêem os nossos
eventos com orgulho e como
uma mais-valia para os seus
territórios. Em 2019 não vamos
desiludir”, concluiu. |

Clube Escape Livre apresentou o seu calendário de actividades

DR

Novidades marcam
agenda anual do 
Clube Escape Livre
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Escape Livre 
homenageia 
pilotos do distrito 
da Guarda

o clube Escape livre regressa ao Teatro 
Municipal da Guarda com a �1ª Gala Spal 
– a Nossa Selecção de Pilotos. a homenagem 
aos pilotos da Guarda que participam nas 
diversas modalidades de desporto motorizado 
está marcada para o dia 16 de Fevereiro e é, 
este ano, acompanhada de um espectáculo de 
humor por dois grandes actores nacionais. No 
palco do Grande auditório do TMG vão estar 
antónio Machado e João Didelet com “Faz-te 
Homem”.

Na edição de �019 serão homenageados 
mais de quatro dezenas de pilotos da região da 
Guarda que em �018 participaram nas provas 
oficiais e que sempre levam mais longe o nome 
da região. Entre eles, o público presente elege 
e entrega o Troféu la Vie Piloto do ano. a or-
ganização entrega ainda os Troféus Prestígio 
João lopes e Troféu Manuel Gião a individua-
lidades, empresas ou organismos de referência 
na promoção ou desenvolvimento da região da 
Guarda ou nas actividades do clube.

Pela primeira vez, no âmbito da �1ª Gala 
Spal – a nossa selecção de Pilotos, estará 
patente no centro comercial la Vie uma ex-
posição de viaturas de competição dos pilotos 
homenageados. a mostra, que decorre entre 
8 e 18 de Fevereiro ao longo do piso 3, é uma 
oportunidade para visitantes contactarem de 
perto com veículos de competição de diferentes 
modalidades. Nessa semana, terá ainda lugar 
uma sessão de autógrafos com os pilotos.

Para luís celínio, presidente do clube Esca-
pe livre, «é com grande orgulho, mas também 
algum esforço, que contamos já �1 edições desta 
Gala. Entendemos que o desporto motorizado, 
os seus pilotos e toda a dinâmica em torno desta 
actividade merecem ser engrandecidos, incen-
tivados, apoiados, não apenas quando os resul-
tados são cimeiros, mas quando se trabalha 
arduamente. Desejamos, uma vez mais, contar 
com a presença dos guardenses, entusiastas do 
desporto e visitantes nesta noite de festa, para 
dar início a mais um ano de realizações, sempre 
com espírito positivo, e também por isso esco-
lhemos um grande espectáculo humorístico 
para enriquecer a festa de homenagem».

a Gala inaugura, como habitualmente, 
o calendário anual do clube Escape livre e 
realiza-se pelo sexto ano consecutivo no TMG. 
os bilhetes para o espectáculo que conta com 
textos de luis coelho e encenação de Paulo 
Sousa costa já estão disponíveis.

Provas foram apresentadas na Guarda

...e promove 16 
actividades em 2019

o clube Escape livre, com sede na Guarda, 
prevê realizar este ano 16 actividades, das quais 
nove de todo-o-terreno e quatro de cariz desportivo 
ou competitivo.

Segundo a direcção do clube, no seguimento 
do «grande crescimento de três anos anteriores, 
em número e género de actividades», este ano «a 
aposta vai ser na região da Guarda, com a realiza-
ção de uma prova inédita na capital de distrito, a 
integração da prova de Slalom de castelo Rodrigo 
no campeonato de Portugal de Perícias e a manu-
tenção no campeonato de Portugal de Drift e da 
Taça Internacional de Drift de Pinhel».

o clube da Guarda apresentou, dia �3 de Janei-
ro, o seu calendário para �019, no café concerto 
do Teatro Municipal da Guarda. Em termos de 
novidades, o destaque vai para dois eventos a 
realizar na região da Guarda: o classic cars Tour 
(de �1 a �3 de Junho), que marca a presença dos 
carros clássicos nas estradas da Beira Interior, 
e o Guarda Racing Days (13 e 14 de Julho), uma 
prova desportiva a decorrer na encosta norte da 
cidade da Guarda e multifacetada em termos de 
viaturas

o clube Escape livre abre o seu calendário, 
como habitualmente, com a festa de homenagem 
aos pilotos da Guarda, marcada para o Teatro 
Municipal daquela cidade, para o dia 16 de Fe-
vereiro.
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AUTOMOBILISMO 

Escape Livre com 16 atividades em 2019 

O Clube Escape Livre vai 
promover este ano dezasseis 
atividades, entre as quais o 
Guarda Racing Days, uma prova 
de perseguição. 

O calendário de 2019 con-
templa nove passeios de todo-
o-terreno e quatro de cariz des-
portivo ou competitivo. Outra 
das novidades é o Classic Cars 
Tour, um passeio de clássicos 
que vai decorrer de 21 a 23 de 
junho nas estradas de Fundão, 
Penamacor, Manteigas, Belmon-
te e Guarda Já o Guarda Racing 
Days terá lugar a 13 e 14 de julho  

na encosta norte da cidade mais 
alta e realiza-se num sistema 
de perseguição de viaturas. Em 
termos competitivos, o Slalom 
de Castelo Rodrigo (20 e 21 e 
julho) volta a contar para o Cam-
peonato de Portugal de Perícias 
e a Taça Internacional de Drift 
de Pinhel (24 e 25 de agosto) 
pontuará para o Campeonato de 
Portugal da modalidade. Como 
habitualmente, o Escape Livre 
inicia as suas atividades com a 
gala SPAL/ A nossa seleção de 
pilotos, agendada para 16 de 
fevereiros no TMG. 
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Luis Celínio, 

Pinto Moreira 

e Nuno Antunes 
A GUARDA de 

escapelivre 

Clube Escape Livre com 
calendário recheado para 2019 

O Clube Escape Livre apresentou o seu calendário de actividades para 
2019, no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda, e promete um 
ano muito preenchido, com 17 actividades, dez das quais de todo terreno, 
e com algumas novidades. A aposta sai reforçada nos eventos de cariz 
desportivo e competitivo e capazes de atrair muito público, na colabora-
ção com algumas marcas automóveis e na variedade de destinos para os 
passeios fora de estrada. 

r.ecles-Be 

1.Ql  
E «De-, • 

A apresentação contou com a presença de diversos representantes de organismos e autarquias, para além de parceiros empresariais. Entre eles, Rui Ventura, presidente da Câmara Municipal de Pinhel, 
que falou da aposta do Drift no seu concelho; Henrique Silva, vereador de Figueira de Castelo Rodrigo, que justificou a aposta, ainda maior este ano, do Slalom no concelho que representa; Isabel Martins, 

representante da Freguesia da Guarda. onde irá decorrer prova inédita Guarda Racing Days, para além do vice-presidente do Clube Escape Livre, Luis Cruz. 

Entre os presentes, também João Gonçalves e Dolores Nascimento, do Centro Comercial La Vie, Pedro Nobre, Fábio Vaz, da Junta de Freguesia de Freineda, os representantes do Município da Guarda, Carlos Monteiro 
e Cidaiia Valborn. e Luis Mata, do Museo de Historia de Automocion de Salamanca. O evento foi acompanhado de alguns excelentes vinhos da região, nomeadamente de Pinhel e Figueira de Castelo Rodrigo, do pão regional 

e do melhor presunto cortado por um profissional, André Santos. Precisamente no momento da apresentação ficou disponível o novo site do Escape Livre, onde se encontra toda a informação. 
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O Clube Escape Livre apresentou o seu calendário de actividades para 2019,

no Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda, e promete um ano muito preenchido, com 17 actividades, dez das quais de todo terreno, e com
algumas novidades. A aposta sai reforçada nos eventos de cariz desportivo e competitivo e capazes de atrair muito público, na colaboração com
algumas marcas automóveis e na variedade de destinos para os passeios fora de estrada.
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Clube Escape Livrel
apresentou actividadesl

O calendário de actividades do Clube Escape Livre foi apre-
sentado no Teatro Municipal da Guarda. O Classic Cars Tour, 
de 21 a 23 de Junho, e a prova Guarda Racing Days, dias 13 e 
14 de Julho, são alguns dos destaques deste ano para a região.

André Santos Luís Cruz, Luís Celínio e Nuno Antunes

João Gonçalves, Dolores Nascimento, Fábio Vaz e Pedro Nobre

Isabel Martins e Luís Cruz Maria Prata e Paulo Almeida

Cidália Valbom e Carlos Monteiro Luís Mata, Rui Ventura e Henrique Silva



04/02/2019 Escape Livre com 16 atividades em 2019 - Jornal o Interior

https://www.ointerior.pt/desporto/escape-livre-com-16-atividades-em-2019/ 1/7
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Escape Livre com 16 atividades em
2019

4 Fevereiro, 2019 • Comentar • 1 min (tempo de leitura)

O Clube Escape Livre vai promover este ano dezasseis atividades, entre as quais o Guarda Racing
Days, uma prova de perseguição. 
O calendário de 2019 contempla nove passeios de todo-o-terreno e quatro de cariz desportivo ou
competitivo. Outra das novidades é o Classic Cars Tour, um passeio de clássicos que vai decorrer de
21 a 23 de junho nas estradas de Fundão, Penamacor, Manteigas, Belmonte e Guarda. Já o Guarda
Racing Days terá lugar a 13 e 14 de julho na encosta norte da cidade mais alta e realiza-se num
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sistema de perseguição de viaturas. Em termos competitivos, o Slalom de Castelo Rodrigo (20 e 21 e
julho) volta a contar para o Campeonato de Portugal de Perícias e a Taça Internacional de Drift de
Pinhel (24 e 25 de agosto) pontuará para o Campeonato de Portugal da modalidade. Como
habitualmente, o Escape Livre inicia as suas atividades com a gala SPAL/ A nossa seleção de pilotos,
agendada para 16 de fevereiros no TMG.
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CALENDÁRIO Escape Livre 

2V Gala Spal 
10° Raid ao Bucho e outros sabores 

3° 0ff Road Bridgestone Marrocos 
Evento X - Matos & Prata 
She 's Mercedes off Road Experience 
off Road 

8a  Aventura Dacia Alentejo 2019 
Classic Cars Tour 
Rali Bridgestone Guarda 2019 
Guarda Racing Days 2019 

XXI Slalom/Sprint de Castelo Rodrigo 2019 
Drift Pinhel 2019 

Audi 0ff Road Experience 2019 
XVI off Road Bridgestone/ACP Alentejo 

Mercedes-Benz 4Matic Experience Nazaré 
3° Raid TT Vinhos Beira Interior 

16 de fevereiro 

22 a 24 de março 
25 de abril a 5 de maio 
11 de maio 

18 de maio 
25 de maio 
08 a 10 de junho 
21 a 23 de junho 
28 a 30 de junho 
13a 14 de julho 

20 a 21 de julho 
24 a 25 de agosto 
20 a 22 de setembro 

11 a 13 de outubro 
25 a 27 de outubro 
15 a 17 de novembro 

Clube Escape Livre já tem ano programado 
r-N  calendário de atividades 
k.../  do Escape Livre para 2019 
ficou, entretanto, definido e está 
mais completo do que nunca. O 
primeiro acontece já em março 
com a décima edição do Raid 
ao Bucho que se desenrola na 
zona da Guarda e está aberto 
a todas as marcas. Em abril, o 
Clube regressa mais uma vez 
a Marrocos para cerca de duas 
semanas de cultura e de gastro-
nomia marroquina, passagem 
por pontos históricos e, claro, al-
gumas peripécias entre pedras 
e areia. Este passeio também 
está aberto a todas as marcas 
de 4X4. Para maio estão agen-
dados dois eventos off-road 
de apenas um dia, um deles 
dedicado a clientes BMW do 
concessionário Matos&Prata; e 
em junho é a vez da já tradicio-
nal Aventura Dacia que, como 
o nome indica, é dedicada aos 
modelos romenos, mas aces-
sível também a versões 4X2 
do Duster e Sandero. Com  o 
final do verão, terão lugar as  

aventuras fora de estrada dedi-
cadas aos proprietários dos SUV 
Audi. Em outubro será a vez de 
juntar a "tribo" Mercedes para 
mais um 4 Matic Experience, 
sempre lotado e concorrido 
pelos motivos já abordados, 
que desta vez irá rumar à Costa 
de Prata. Outubro e novembro 
ficarão ainda marcados por 
dois passeios fora de estrada 
muito conceituados entre os 
conhecedores do Clube: o 16° 
Off Road Bridgestone ACP que 
está aberto a veículos 4x4 de 
todas as marcas e o 3° Raid TT 
Vinhos da Beira Interior, num 
passeio que explorará novos 
trilhos na zona de Pinhel. Quem 
segue o Clube Escape Livre por 
razões mais velozes, pode vol-
tar a contar com as atividades 
passadas no asfalto: o Rali da 
Guarda e um tour de clássicos 
agendados para junho; e, a mais 
excitante de todas, a prova de 
Drift em Pinhel inserida na Taça 
Internacional da modalidade 
para 2019. 
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