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60.º RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS:
UM ANO JUBILAR... FEROZ!
O rufar dos tambores, o roncar dos motores... O 60.º Rallye International du Valais é finalmente
revelado: num ano de grandes alegrias, de acordo com a tradição do Cantão de Valais, o espírito da
festa estará bem vivo! Manifestação popular, aberta tanto aos curiosos como aos apaixonados, o
60.º “Valais” será mais do que nunca um rali internacional: na verdade, acolherá um panorama de
excelência composto por equipas suíças, mas também estrangeiras, para as diversas finais de
campeonatos de 2019, e contará ainda com a presença de uma estrela norte-americana: Ken Block,
em pessoa, irá participar no Rali e executar as suas proezas espantosas! Este 60.º rali terá algo de
feroz que se adapta perfeitamente ao ambiente que o acolhe:

Soltem as feras, porque o espetáculo vai começar!
Como qualquer domador orgulhoso das suas feras, a organização fez questão de assinalar esta edição
como um momento memorável: o Rallye International du Valais 2019 mostra o que vale e festeja com
orgulho os seus 60 anos, e tudo isto sem uma única ruga! E se esta edição jubilar se prevê festiva, será
igualmente acessível a um público cada vez mais numeroso e permanecerá fortemente enraizada no
seu posicionamento a nível internacional.

Um Valaisan sexagenário com um rugido estrondoso!
Firmemente ancorada na sua tradição, à imagem do Cantão, “O Valais”, como lhe chamamos, é um rali
tradicional que soube resistir ao tempo, adaptando-se para se manter moderno. E ainda hoje o
comprova, ao inovar e assegurar a realização de um enorme espetáculo. De 17 a 19 de outubro de
2019, o rugido deste animal feroz animará o Cantão de Martigny, em Sião, desde o fundo dos vales até
aos desfiladeiros mais sinuosos: a apresentação oficial das equipas terá lugar no dia 17, no anfiteatro
d'Octodure, seguida de uma prova em plena cidade de Martigny e de duas provas noturnas, uma
estreia há muito aguardada; nos dias 18 e 19, na localidade de Casernes, em Sião, uma cidade Rali
com animação popular e entretenimento para as famílias, serão realizadas durante o dia várias
exposições e demonstrações do Rally Motor Show Emotion (drifts incríveis, gincanas, etc.) e durante a
noite, haverá festa e música à mistura. O panorama desportivo será de excelência, capaz de fazer
sonhar os apaixonados e de suscitar novas paixões…

Objetos de fascínio acessíveis…
Um domador consegue impressionar quando exibe as suas feras... É por isso que o 60.º Rallye
International du Valais será bastante acessível, oferecendo ao seu público a possibilidade de assistir a
inúmeras provas verdadeiramente extraordinárias: três delas foram concebidas para um acesso
altamente seguro, com horários e mapas de acesso, parques de estacionamento, informações
atualizadas, animações populares, espaços de bebida e refeição. A primeira destas provas será prova
noturna em Martigny, que terá lugar no dia 17 de outubro, a segunda será a prova de Val des Dix, no
dia 18 de outubro, e a terceira prova está marcada para o dia 19 de outubro, em Crans-Montana.
E depois, para poder admirar verdadeiramente esta fera de perto, sentir os seus odores, passar a mão
por entre as grades e tocar nela secretamente, é preciso ir, na sexta-feira e no sábado, até a cidade
Rali, na localidade de Casernes, em Sião, um centro nevrálgico que terá cheiro de pelo selvagem, um
coração pulsante que baterá ao som dos bramidos e dos rugidos... E é claro que não faltarão as
animações para os mais pequenos e para as famílias: um verdadeiro festival.

... e um rali mais internacional do que nunca!
Mas “O Valais” é também, e sobretudo, uma competição desportiva que reúne inúmeras classes de
veículos e, este ano, acolherá um panorama excecionalmente internacional! Sem esquecer o desafio da
competição do Rallye International du Valais, e da sua vertente clássica, o Rallye Historique du Valais
(VHC), cujos carros de corrida clássicos percorrerão as mesmas pistas e os mais de 200 km de provas
percorridos pelos monstros mais modernos. Tal como acontece todos os anos, o calendário demonstra
que “O Valais” é, muitas vezes, a pista onde se disputa o título de Campeão da Suíça e onde os
melhores pilotos suíços são ferozmente avaliados, especialmente porque têm outra ambição: desafiar as
equipas estrangeiras na pista.
E entre eles teremos o melhor dos melhores, porque este ano “O Valais” acolherá:
➔
A Grande Final dos 33 ralis europeus FIA ERT, com as 5 melhores equipas de 4 categorias
(ERT, ERT2, ERT3 e ERT Junior) de cada um dos 7 troféus ERT regionais (Alpes, Balcãs, Báltico,
BeNeLux, Celta, Central e Ibérico)…
➔
A última ronda do Campeonato do Mundo FIA R-GT, destinada às equipas compostas por
nomes míticos, como a equipa da Porsche, Fiat Abarth, etc...
Antes desta última ronda em Valais, o calendário de 2019 propõe uma mistura entre provas do
Campeonato do Mundo e do Campeonato da Europa dos ralis da FIA, tais como o Rali de Monte Carlo,
o Rali de Córsega (que começa já na quinta-feira), o Rali de San Remo ou o Rali da Alemanha.

➔
Finalmente, a última ronda do TER e o TER Histórico, cuja ronda final será realizada no
âmbito do Rallye International du Valais, com a pontuação a valer o dobro para a classificação final,
depois das primeiras 5 etapas que terão lugar em Itália, França, Espanha, na Bélgica e na Roménia.

O grande destaque deste espetáculo: uma estrela... norte-americana que dá pelo
nome de Ken Block!
Este panorama de equipas internacionais está cada vez melhor, tanto em quantidade como em
qualidade. Além disso, o espetáculo desta edição jubilar não poderia considerar-se completo sem a
presença de uma estrela norte-americana: por isso, o Rallye International du Valais orgulha-se de
confirmar a presença de Ken Block este outono em Valais!
Uma verdadeira atração para os mais apaixonados, uma descoberta incontornável para os menos
entendidos, o indomável piloto natural da Califórnia participará na competição do Rallye International du
Valais e fará o seu bólide Ford rugir, ao mesmo tempo que executa perante o público de Valais todas as
suas manobras na arte da gincana e as suas incríveis proezas. Com milhares de seguidores nas redes
sociais, esta é uma oportunidade única para vir admirar este verdadeiro hoonigan do volante a dominar
em pessoa a potência e agilidade das feras.
O 60.º Valais dá-lhe as boas-vindas e aguarda com prazer a sua visita este outono, de 17 a 19 de
outubro de 2019, entre Martigny e Sião!
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