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A Federação Portuguesa da Automobilismo e Karting e o Clube Automóvel do Algarve irão
levar a cabo, nos dias 4 e 5 de dezembro, a primeira edição da Taça dos Campeões de Ralis
Regionais – Claudino Romeiro. Tendo como palco as classificativas em asfalto do Rallye
Casinos do Algarve, a prova reunirá os melhores classificados nos sete grupos comuns aos
campeonatos regionais de ralis portugueses (Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira). Os
participantes ficarão habilitados a terminarem a época como o campeão dos campeões dos
regionais portugueses, assim como nas respetivas categorias!
A prova encerrará também as contas dos Campeonatos de Portugal de Ralis Clássicos,
Campeonato Sul de Ralis e Campeonato de Portugal de RGT Ralis.

A realização desta Taça que terá o nome de Claudino Romeiro visa homenagear uma figura
fulcral do nosso desporto e um forte impulsionador de todas as modalidades e em particular
dos ralis.

Ni Amorim e a sua Direcção entenderam que esta seria a melhor forma de enaltecer o percurso
de Claudino Romeiro que nos últimos anos foi o Presidente do Conselho de Comissários da
FPAK: "O Claudino Romeiro era um homem bom com valores e princípios. Deixa muitas
recordações no seio do automobilismo nacional, mas também muitas saudades. Fez muito pelo
nosso desporto e foi uma peça fulcral no seio da FPAK nos últimos anos enquanto Presidente
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do Conselho de Comissários. Esta é apenas uma singela homenagem a quem tanto deu ao
desporto automóvel nacional", disse.

A apresentação do evento está prevista para a próxima sexta-feira, dia 15 de outubro pelas 20h
no Auditório Estádio Marinha Grande.

O Rallye Casinos do Algarve contará como os apoios da Solverde – Casinos e Hotéis, dos
Municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão e ainda do Medronhito do Caldeirão.

Comunicado FPAK
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