
 
           CONTACTOS: 
           Telm. 912134172/966828821 
           penelaraceeventsclub@gmail.com 
  www.penelarace.pt 
 

“XX Raid Noturno São Miguel/2019” 
 

O TT Noturno mais Antigo do País 
 

20 anos a rasgar a noite em Portugal! 
 

A Penela Race Events Club, tentando sempre melhorar este 
evento, vem desta vez informar que a Concentração será 
feita na SEDE DO PENELA RACE, junto ao PAVILHÃO 
MULTIUSOS DE PENELA onde irá fazer o secretariado a 
todos os Participantes e o Jantar convívio nas Tasquinhas da 
Feira de São Miguel. 
Esperam-vos agradáveis surpresas nos 20 
anos do Raid Noturno mais Antigo Portugal.  

1. O Jantar será um momento de Convívio entre 
TODOS! 

2. Os Obstáculos que colocamos em Plena Feira de 
São Miguel com chamada do Piloto e Navegador. 

3. O Raid terá uma viatura a “barrer” no final da 
coluna. 

Face aos êxitos alcançados nos 19 anos anteriores, vai-se 
realizar de 28 para 29 de Setembro, o mais antigo Raid 
Noturno do País, sendo esta já a 20ª Edição, para o qual 
gostaríamos de contar desde já com a sua presença. 
Foi o 1º Raid Noturno, com estas características em 
PORTUGAL. 
O Raid é integrado nas FESTAS DE SÃO MIGUEL – Feira 
das Nozes e FAGRIP – Feira Agrícola Comercial e Industrial 
de Penela/2019. 

Com este Raid Penela, começou também a ficar 
conhecida por Capital do TT Noturno. 
Participa assim nos tradicionais festejos de São Miguel em 
Penela, de forma diferente da habitual, praticando a 
actividade de que tanto gostas. 
 Esperando desde já que este nosso convite seja para 
si suficientemente apelativo. 
 
 Contamos com a sua presença, neste “XX Raid 
Noturno de São Miguel/2019” para que esta iniciativa 
tenha, no mínimo, o êxito dos anos anteriores. 
 

AVISO: Lembra-te que um passeio nocturno obriga 
a nuances um pouco diferentes dos habituais passeios 
diurnos. 
 

PROGRAMA 
 
19:00 Concentração NA SEDE DO PENELA RACE 

19:15 Abertura do Secretariado 

20:00 Jantar Convívio  

22:30 Brieffing 

23:00 Saída para a “XX Edição do Raid Noturno” 

02:30 Coffee break 
 

 O Raid terá a presença dos meios de 
Comunicação da especialidade. 
 

Organização conjunta com o Município de Penela 


