ORGANIZAÇÃO

PROGRAMA

FEDERAÇÕES

DIA 8 (sexta-feira)

Campeonato Nacional de Super-Enduro - Urbano
Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 1 - City Stage
Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 2 - Guilhufe - Irivo
Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 3 - Rans - Milhundos
Campeonato Nacional de Super-Enduro - Urbano - FINAIS

DIA 9 (sábado)

PARCEIROS

Trial Urbano 4x4 - PROVAS
Campeonato Nacional de Drag Racing
Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 4 - Milhundos - Duas Igrejas
Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 5 - Rio de Moinhos - Vila Cova
Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 6 - Milhundos - Duas Igrejas
Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 7 - Rio de Moinhos - Vila Cova
Rally “Taça Joaquim Santos” PEC 8 - City Stage
Trial Urbano 4x4 - FINAIS
Campeonato Nacional de Drag Racing - FINAIS

DIA 10 (domingo)

Rally Regularidade de Clássicos 1 - Guilhufe - Irivo
Rally Regularidade de Clássicos 2 - City stage
Rally Regularidade de Clássicos 3 - Rans - Milhundos
Rally Regularidade de Clássicos 4 - Rio Moinhos - Vila Cova
Motos Clássicas 50cc e 85cc
Motos Clássicas 50cc e 85cc - FINAIS

SUPER-ENDURO - URBANO

O Super-Enduro está de volta à Cidade!
O Penafiel Racing Fest traz até nós um sonho de criança na cidade de Campeões:
uma corrida urbana organizada pelos nossos conterrâneos e feita para todo o
mundo ver o foco que colocamos na promoção do desporto motorizado e na
nossa cidade.
Com todo o trabalho e empenho de toda a comitiva PRF, FMP e Brenha OffRoad Team, temos mais uma vez uma prova espectáculo, de carácter único e
admirado em todo o mundo, o Super-Enduro, na espetacular vertente urbana,
prova única em Portugal!
Desta feita levamos a prova a um nível seguinte, ao Campeonato Nacional.
Cá vos esperamos para mais uma super-noite de espectáculo, convivência,
emoção e adrenalina!
Marcos Ferreira
Presidente Brenha Off-Road Team

RALLY “TAÇA JOAQUIM SANTOS”

“Enquanto clube organizador, o GAS considera que o Penafiel Racing Fest
representa uma perfeita promoção do concelho de Penafiel e uma prova
desafiante uma vez que reúne várias modalidades do desporto motorizado.
Em articulação com os diversos intervenientes, o GAS desenvolverá todos os
esforços para que o evento seja um verdadeiro sucesso, onde a segurança,
a qualidade e o espetáculo serão os ingredientes da iguaria que é o Penafiel
Racing Fest.”
Joaquim José Neves
Gondomar Automóvel Sport

NÚMEROS

TRIAL 4X4 URBANO

“O Trial Urbano 4x4 é sem dúvida uma das provas com mais espetacularidade
que integra o PRF, tendo provado que é possível fazer trial 4x4 em meio urbano.
Foram já 3 edições a evoluir e a inovar, mantendo-se, no entanto, fiel ao conceito
e modelo inicial de criar obstáculos que proporcionem competitividade e
espetacularidade.
Mais que a vertente competitiva da prova, a promoção da modalidade junto do
público, é uma aposta ganha. A edição de 2022, uma vez mais, terá novidades,
alinhadas com o objetivo de aumentar a espetacularidade. Teremos a presença
de viaturas com diversos níveis de preparação e equipas de créditos firmados
no trial 4x4 nacional. Estão assim reunidas todas as variáveis de sucesso para
mais um evento único.”
Agostinho Barbosa
Clube Penatrilhos

DRAG RACING

“O Penafiel Racing Fest a cada ano que passa ganha mais destaque, não só a
nível nacional como também já dá os primeiros passos lá fora com a participação
de pilotos estrangeiros a competir nas várias modalidades. Em 2022 vamos
receber o Campeonato Nacional e vamos trabalhar para superar as expectativas
dos anos anteriores, mostrando que esta é uma modalidade que move públicos
de várias idades, tanto a competir como a assistir, merecendo ser olhado e
considerado um desporto de Circuito.”
Daniel Ribeiro
850 Racing Garage

“O ano de 2022 é, para os amantes dos desportos motorizados, sinónimo de
renascimento do Penafiel Racing Fest! Depois de dois anos de pausa forçada, o
maior festival de desportos motorizados do mundo está de volta! E, é óbvio que,
nesta edição, ninguém pode faltar! O Racing Fest promete ser um espetáculo ainda
mais especial, com mais emoção e adrenalina que nunca e onde ninguém pode
faltar! O Penafiel Racing Fest é uma iniciativa única, que tem tido a capacidade
de atrair milhares de pessoas para as ruas da cidade, tendo-se transformado
num incrível fenómeno turístico. Durante os três dias deste festival de desportos
motorizados, Penafiel transforma-se na capital dos motores, a nível nacional e
até europeu, e conjuga as provas com uma forte vertente de entretenimento para
todas as idades.
Não falte ao retorno do Penafiel Racing Fest!”
Antonino de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Penafiel

TESTEMUNHOS

“O Racing Fest é um evento que já ganhou o seu lugar no panorama desportivo
nacional. A Fórmula aplicada neste festival é coesa, bem pensada e de sucesso!!!
O Campeonato Nacional de Super Enduro 2022 terá a sua segunda corrida
em Penafiel, no dia 8 de julho em pleno Racing Fest...que noite nos espera!!
Esperamos todos por os aficionados de motos, carros e desporto em geral nesta
festa nacional nos dias 8, 9 e 10 de julho.”

“O ISCE Douro, instituição de ensino superior com sede em Penafiel, com
oferta educativa nas áreas do Desporto, Educação e Artes e Multimédia, é uma
Instituição amplamente envolvida na vida de Penafiel e da Região do Tâmega e
Sousa. Orgulhamo-nos das nossas fortes ligações com a comunidade, pois são
geradoras de sinergias com vantagens para todos.
O Penafiel Racing Fest é um bom exemplo de como a geração de sinergias, entre
organizações da comunidade, é capaz de produzir valor social e cultural para
as mesmas, com impactos muito positivos e duradouros. Com esta parceria, o
ISCE Douro aproxima ainda mais a academia da sociedade, mesclando-se com
esta e aprendendo mutuamente.
Desejamos a todos os Penafidelenses e a todos aqueles que visitam Penafiel
durante a Penafiel Racing Fest, verdadeiros momentos de alegria e evasão, pois
esta é também uma forma de Faz(er) a Diferença!”

Pedro Mariano
Presidente da Comissão de Enduro - Federação Motociclismo Portugal

Rui Brito Fonseca
Presidente do ISCE Douro

“Após estes dois anos de interregno devido à COVID19, fico muito feliz por pela
sociedade se abrir novamente aos grandes eventos do desporto motorizado
e assim convido todos os amigos, pilotos e público em geral a participarem
neste grande festival do desporto motorizado que já provou ser um dos mais
espetaculares do país, e um dos mais ecléticos ao nível das modalidades na
Europa. Uma vez mais agradeço à CDDC e à Câmara Municipal de Penafiel pelo
tributo que a minha cidade presta com o Rally da Taça com o meu nome que muito
me orgulha e que seja um incentivo aos novos praticantes desta modalidade.”

“É um grande orgulho para mim ter vencido o Rally da “Taça Joaquim Santos”
em 2019 e poder inscrever o meu nome em tão prestigiado troféu e levar a réplica
para casa. O Joaquim Santos é um dos maiores pilotos de todos os tempos
dos ralis em Portugal e é uma honra poder homenageá-lo desta forma. Esta
vitória foi sem dúvida muito importante para mim e sinto-me muito orgulhoso
por vencer na minha terra. Aos participantes, digo-vos que os troços estão muito
bem desenhados, são bonitos, rápidos em algumas zonas e em outras, bastante
técnicos. A organização esteve muito bem e sempre atenta às necessidades dos
pilotos.”

Joaquim Santos
Tetra campeão nacional de ralis - Homenageado

Vitor Ribeiro
Vencedor Rally “Taça Joaquim Santos” 2019

“Mais um Racing Fest a aproximar-se e mais novidades a caminho após dois
anos de paragem devido à pandemia O Penafiel racing Fest já é um evento do
desporto motorizado incontornável para o desporto motorizado português e
continuará a promover a interação entre os praticantes das várias modalidades
da região e os pilotos internacionais que trazem algum know-how. O espetáculo
e a diversão dos pilotos e fãs, a par da promoção do nosso concelho continuará
a ser o Landmark da nossa organização. Unir o que está disperso, é a linha
orientadora da CDDC.”
Estamos a trabalhar para que a 4ª edição do PRF tenha mais e melhores
competições, espetáculos e exposições para que este seja o melhor de sempre.

“Para toda a organização do Penafiel Racing Fest a minha admiração por
realizarem este magnífico evento pensado para as pessoas que gostam do
desporto motorizado dos 8 aos 80 anos. Ao Clube Croca Chaços, o meu respeito
e agradecimento por me terem dado a oportunidade de participar numa corrida
fantástica com uma Sachs 50cc. Senti-me um verdadeiro Valentino Rossi.
Obrigado amigos!”

Óscar Coelho
Diretor do Racing Fest / Presidente da CDDC

Mark Hooijmans
Piloto Holandês

MOTOS CLÁSSICAS 50cc E 85cc

A Associação Crocachaços Sempre a Curtir tem o privilégio de anunciar, que pelo
quarto ano consecutivo faz parte do maior evento de Motociclismo, denominado
Racing Fest, a decorrer na cidade de Penafiel.
Um festival que ao longo do tempo tem crescido exponencialmente e atraído
população de todo o país, tendo em vista a celebração do desporto motorizado.
No presente ano, esperamos proporcionar um espetáculo tão ou mais apelativo,
pelo que não podem deixar de nos visitar fazendo da nossa festa a sua festa.
Sérgio Soneca
Croca Chaços

RALLY REGULARIDADE DE CLÁSSICOS

Caros amantes dos desportos motorizados,
Nos dias 8, 9 e 10 de Julho de 2022, a cidade de Penafiel voltará a animar-se
com a realização de mais uma edição do Penafiel Racing Fest, evento único no
País e que junta provas desportivas motorizadas de várias modalidades, atraindo
milhares de espetadores para as ruas da cidade e das freguesias onde decorre.
O Clube Penafidelense de Automóveis Antigos, um dos maiores do Norte de
Portugal em associados e veículos antigos e clássicos, colaborará uma vez
mais com a organização deste evento promovendo um Rali de Regularidade
Histórica e convidando todos os seus associados a participarem nesta prova,
independentemente da marca e modelo de automóvel.
Será seguramente um fim de semana bem passado, com dezenas de milhares
de aficionados dos desportos motorizados a visitarem a cidade e o concelho de
Penafiel.
Saudações desportivas,
A Direção do C.P.A.A.

PRESS CLIPPING

FUN ZONE

A Fun Zone com o palco, os pódios, a praça de alimentação e o parque de
exposições dos Clubes e das Empresas, é o meeting point para convívio e
interação entre os participantes, pilotos, artistas, aficionados e o público.
É também uma montra de exposição do que de melhor se faz na região e na
Península Ibérica, visto este ser o epicentro de um importante berço dos mais
prestigiados atletas, construtores e preparadores de viaturas o que se torna um
local ideal para conhecer novas soluções e evoluções no desporto motorizado e
também um pólo potenciador de negócios no ramo automotivo.
O circuito do McDonalds Rally Kids, as demonstrações e competições de
Radiomodelismo, e o aparato da prevenção rodoviária da GNR, elevou o
estatuto de “Family & Youth Friendly” à Fun Zone, que em complemento com
a programação cultural com bandas e dj’s, será uma atração para todos os
participantes e também fará as delícias dos intervenientes e dos milhares de
interessados que nos visitam.

RADIOMODELISMO

Após uma paragem forçada, Penafiel será uma vez mais palco do desporto
motorizado.
A quarta edição do Penafiel Racing Fest promete uma grande festa do desporto
motorizado.
É um evento a que não se pode faltar, como já é habitual, pilotos de renome
Nacional e Internacional irão marcar presença neste fim de semana, nas várias
modalidades motorizadas.
O Rádio Modelismo também irá marcar presença nesta edição de 2022 do
Penafiel Racing Fest, a FunZone irá ser o palco da diversão dos “carrinhos
telecomandados”.
Contamos com a vossa presença neste magnífico evento.
António Coelho
RC Racing Experience

MC DONALD’S RALLY KIDS

PILOTOS INTERNACIONAIS

A participação assídua de atletas dos mais distintos campeonatos
nacionais e internacionais atestam inequivocamente o nível
organizativo e o cariz competitivo que se conseguiu atingir neste
evento. Isto garante a continuidade sólida e futuro promissor para
o Racing Fest.

Director do Festival
Óscar Coelho | 911 541 090
cddc.crl@gmail.com

www.racingfest.pt
@PenafielRacingFest

