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O ACP Motorsport está neste momento na fase de preparação de vários eventos que o Automóvel Club de 
Portugal tem agendados para os últimos meses do ano. 
 
De destacar a 31ª edição da Baja de Portalegre 500 e as AFN 24 horas TT Vila de Fronteira, este ano a comemorar 
a 20º edição da prova. 
 

 
 
 
 

 
www.bajaportalegre500.com 
 
A Baja de Portalegre, que faz 30 anos, mantém o figurino habitual, repetindo a cerimónia de partida no centro da 
cidade de Portalegre, à semelhança de 2016. Nos dias seguintes terão lugar 4 sectores seletivos para os 
automóveis, que perfazem cerca de 500 km de competição e 3 sectores seletivos para as Motos, Quads e SSV 
totalizando cerca de 430 km cronometrados. 
 
O percurso deste ano percorre cerca de 100 km em pistas nunca antes utilizadas e/ou utilizadas há muito tempo 
atrás. 
 
A 31ª Baja Portalegre 500 realiza-se de 26 a 28 de outubro, podendo as inscrições serem feitas online em 
http://provasdesportivas.acp.pt, a partir de 28 de agosto até 2 de outubro a preço reduzido, encerrando 
definitivamente a 13 de outubro.  
 
Elegibilidade: 

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

Campeonato Nacional Todo o Terreno AFN - FPAK 
Taça Nacional de Todo o Terreno  

Desafio Total Mazda 2017 
Taça Ibérica  

Campeonato Nacional de Todo o Terreno - FMP 
Troféu Can Am Maverick / Prozis 

Troféu Polaris RZR  
Taça Yamaha YXZ 

 

 
 
 
 
 
 

        www.24horastt.com 
 
O final do ano desportivo encerra no palco habitual, com uma grande festa para comemoração da 20ª edição das 
AFN 24 Horas TT Vila de Fronteira. 
 
Para tal, a autarquia de Fronteira e o Automóvel Club de Portugal estão a preparar algumas novidades que mais 
tarde serão anunciadas. Podemos desde já garantir a realização de mais uma edição das 3 horas SSV, existindo 
este ano um novo local para o parque de assistência e melhores condições. 
 
O evento realiza-se de 23 a 26 de novembro e as inscrições podem ser feitas em http://provasdesportivas.acp.pt, 
de 4 de setembro a 3 de novembro a custo reduzido, encerrando definitivamente a 10 de novembro. 
 
Boas férias e até breve! 
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