
 

 
 
 
 
 
 

Info 1 - 24 de agosto de 2018 
 

A pouco mais de 2 meses do maior evento motorizado realizado em Portugal, e muito provavelmente 
no mundo (cerca de 650 pilotos e copilotos participaram na última edição), o Automóvel Club de 
Portugal ultima os preparativos da 32ª edição da mítica prova. 
 
A 32ª Baja Portalegre 500 terá lugar entre os dias 25 e 27 de outubro próximo. 
 
As inscrições estão disponíveis a partir de 27 de agosto e encerram dia 12 de outubro, sendo que as 
inscrições efetuadas até ao dia 30 de setembro beneficiam de uma redução do valor de inscrição. 
 
Todas as informações e inscrições em http://provasdesportivas.acp.pt. 
 
Programa: 
 
Dia 25 
Verificações administrativas e técnicas 
Reconhecimento do SS1 (prólogo), para todos os concorrentes, auto e moto 
Cerimónia de Partida nos Jardins do Tarro no centro da cidade de Portalegre 
 
Dia 26 
Realização de 2 sectores seletivos, SS1 (prólogo) e SS2 com cerca de 90 km, com um reagrupamento 
entre ambos, na cidade de Ponte de Sor. O SS2 inicia-se em Avis e termina como habitualmente no 
mesmo local do prólogo, em Portalegre. Por questões logísticas as motos Hobby e Promoção não 
efetuam o SS2. 
 
Dia 27 
Os habituais 2 sectores seletivos para os Automóveis, com cerca de 180 km cada e 1 sector seletivo 
para Motos, Quad e SSV com cerca de 330 km. 
As classes promoção, auto e moto, efetuam apenas um setor seletivo com cerca de 200 km. 
Ao final do dia realiza-se a Cerimónia de Pódio (parque fechado), e um pouco mais tarde a habitual 
entrega de prémios na Nerpor. 
 
A Mini Baja terá um programa muito igual a 2017, estamos ainda a estudar a possibilidade de 
acrescentar mais uns quilómetros ao habitual. 
 
Este ano apresentaremos algumas novidades no percurso. Utilizaremos caminhos que já há muito 
tempo não percorríamos e outros completamente novos. 
 
A longevidade da Baja Portalegre 500, deve-se obviamente a vários fatores, para além da participação 
massiva de pilotos, gostaríamos também de destacar a disponibilidade dos proprietários das herdades 
atravessadas e o apoio fundamental das Câmaras Municipais. 
 
 

http://provasdesportivas.acp.pt/


 
Como habitualmente contamos com o apoio das seguintes autarquias e Juntas de Freguesia: 

Abrantes, Alter do Chão, A v i s ,  Chamusca, Coruche, Crato, Fronteira, Gavião, Monforte, Nisa, 
Ponte de Sor, Sousel e Portalegre. Juntas de Freguesia de Chança, Chouto, Comenda, Cunheira, 
Foros do Arrão, Monte da Pedra, Tolosa e Ulme. 
 
Elegibilidade: 

AUTO MOTO / QUAD / SSV 
Taça do Mundo de Todo o Terreno FIA 

Campeonato de Portugal Todo o Terreno AFN - 
FPAK 

Taça de Portugal de Todo o Terreno  
Desafio Total Mazda 2018 

Campeonato Nacional de Todo o Terreno - FMP 
Troféu Can Am  

Troféu Polaris RZR  
Taça Yamaha YXZ 

 

 
 
 

Para mais informações consulte a página oficial da prova em: 
www.bajaportalegre500.com 

 
 
 
 
 
 
Até breve! 
 

 

http://www.bajaportalegre500.com/

