
 

 

A Secção de TT a 15 e 16 Junho, irá pôr em prática um projeto já de longa data, dum nosso participante 

e pioneiro nestas aventuras Arnaldo Abreu.  

A secção de TT achou que estavam reunidas as condições, e após proposto e aceite o Clube , avançou 

com o evento, que é o fruto de anos de esforço, trabalho, dedicação e aprendizagem de todos os 

amantes do todo-o-terreno do Faial e do CAF. 

É um evento a pensar nos amantes TT não só do Faial mas dos Açores, com uma logística e estilo de 

organização diferente, mais responsabilidades, mais envoltura humana, exigindo mais patrocínios do 

que o normal Passeio e habitual de fim de semana. 

Ideia principal é termos um Passeio TT durante 24 horas, com muito convívio, boa camaradagem, boa 

disposição, paisagens deslumbrantes e navegação. 

Nesta 1ª edição “ 24 Horas TT organizado pelo CAF” iremos ter no máximo de 50 viaturas a participar. 

Diretores do evento: 

Luís Costa – Presidente Direção CAF 

Nelson Teixeira – Diretor Secção TT CAF  

Mário Jorge Silva – Diretor Desportivo CAF 

Olavo Silva – Responsável itinerários Secção TT CAF 

• Sexta-feira 14 Junho – 20:00:00 - será feito um Briefing e entrega de números de porta aos 

Participantes na sede do CAF. 

• Sexta-feira 14 Junho – 23:30 – receção pelos participantes locais aos participantes que chegam 

de barco no porto Horta. 

• Sábado 15 Junho , pelas 08:00:00 concentração participantes na sede do CAF 

 

o 1ª Etapa  

- Saída 1º Participante 09:00:00  
- Saída 50º Participante 10:38:00 

- Chegada 1º Participante 11:30:00 

- Chegada 50º Participante 13:08:00 

 

Almoço (ligeiro fornecido pela organização) 

o 2ª Etapa  

- Saída 1º Participante 14:00:00 
- Saída 50º Participante 15:38:00 

- Chegada 1º Participante 17:00:00 

- Chegada 50º Participante 18:38:00 

 

Jantar (fornecido pela organização) 

 

o 3ª Etapa  

http://www.caf-faial.com/


- Saída 1º Participante 20:00:00 
- Saída 50º Participante 21:38:00 

- Chegada 1º Participante 23:00:00 

- Chegada 50º Participante 00:38:00 

 

o 4ª Etapa  

- Saída 1º Participante 01:30:00 
- Saída 50º Participante 03:08:00 

- Chegada 1º Participante 04:00:00 

- Chegada 50º Participante 5:38:00 

 

o 5ª Etapa  

- Saída 1º Participante 06:00:00 
- Saída 50º Participante 07:38:00 

- Chegada 1º Participante 08:00:00 

- Chegada 50º Participante 9:38:00 

 

Pequeno Almoço (fornecido pela organização) 

 

Observação: as horas apresentadas para as chegadas podem sofrer alterações  

 

Manhã Livre 

 

Domingo 16 Junho 2019 

 

Trial  

 

- Concentração avenida 14:00:00  

- Trial com inicio ás 15:00:00 Avenida  

 

• Jantar convívio com todos os Participantes e colaboradores do evento CAF 

 

• Exposição viaturas TT junto da sede CAF (aberta ao publico) 

Geral  

• O regulamento a ser usado para o 24 H TT é o que está em aplicação para o 10º 

TIFNT CAF excepto as  alterações especificas e só para este evento que estão em 

adenda. 

• Cada etapa foi elaborada com o grau de dificuldade conforme a classe e se será diurna 

ou noturna. 

• Terão uma duração média 2:00/3:00 de forma a que não seja demasiado cansativo 

para não colocar em risco e a segurança dos participantes durante a condução. 

• Terá intervalo de descanso e convívio igual para todos os participantes entre cada 

etapa. 

• Fica a cargo dos participantes as suas deslocações, deslocação de viaturas e 

alojamentos, como as refeições que sejam as que não estão no programa.  

• O CAF para tentar ajudar a minimizar as despesas de deslocação e participação no 

evento, obteve os seguintes descontos  



 

Descontos: 

Horta Garden   

Voucher com 15% (alojamento com pequeno almoço incluído) para participantes e 

acompanhantes  

Hospedaria JSF 

Quarto Single – 22,50 € (P/dia) 

Quarto Duplo – 28,00 € (P/dia) 

 

Logo que estejam confirmados mais apoios iremos comunicando  

 

• Inscrições para o 24 H TT CAF devem ser feitas de 8 Abril a 13 de Maio (Só 

serão consideradas válidas após confirmação da taxa de inscrição 30,00€ por 

participante (60,00€ equipa). 

• Equipas que nos visitam pagam a taxa de inscrição apenas como caução, tendo 

direito ao retorno do valor com a confirmação presencial no evento. 

 

• Será disponibilizada a ficha de inscrição nas páginas oficiais do CAF  

 

www.caf-faial.com , CAF Clube Automóvel do Faial  

 

https://www.facebook.com/CAF-Clube-Automóvel-do-Faial-

337728813094233/  

 

https://www.facebook.com/groups/982796991761930/ 

 

• Devem ser remetidas para   sec.tt.caf@gmail.com  
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