Para já apenas Mortágua... para Jorge Carvalho
Segunda, 04 Fevereiro 2019 09:37

Apesar de este ano apenas disputar uma prova o piloto de Vila Nova de Poiares, Jorge
Carvalho, conseguiu dar o salto e marcar presença no Campeonato Portugal de Ralis.
"Foi um caminho difícil. Na verdade o mais difícil desde que comecei a fazer rali em 2003",
referiu o piloto. "Gostaria de estar a dar uma notícia melhor e de que iríamos fazer mais provas
, mas sentimos muitas dificuldades para podermos marcar presença. A maior dificuldade veio
por parte da FPAK, que decidiu alterar o regulamento para o grupo RC2N e que obriga a fazer
um mínimo de 5 provas para podermos pontuar e onde se junta o pagamento de 2500 €. Outro
entrave prende-se com os valores de inscrição em cada prova, pois pagamos os mesmos 1250
€ que os concorrentes da categoria R5 , quando os concorrentes dos R2 e R3 só pagam
metade. Com estes entraves não conseguimos assegurar a inscrição no Campeonato RC2N ,
levando a que dois dos nossos maiores patrocinadores recuassem. Assim, e porque sempre foi
nossa vontade, iremos estar no Rally de Mortágua ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo IX,
assistidos pela Domingos Sport, equipa com quem já trabalhamos há uns anos e que nos
transmite a confiança para encararmos este projecto, apesar de curto", afirmou, desanimado, o
piloto.

Apesar de ter um programa curto para 2019, o poiarense campeão regional centro em 2017,
voltará a ter a seu lado o navegador Carlos Lopes , regressando assim a um "escritório" já
conhecido e com quem conquistou o seu título regional em 2016. "Ter o Carlos Lopes
novamente na bacquet direita é sem dúvida muito bom e que me transmite muita segurança e
confiança no seu trabalho", referiu.
"Apesar de não termos ainda fechado o orçamento para esta prova, estamos a trabalhar para
que isso aconteça o mais depressa possível. Depois dos nossos 4 títulos Regionais achamos
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que estava na hora de darmos um salto até ao escalão maior dos ralis em Portugal , pois o
nosso lema neste desporto é evoluir gradualmente e quando sentir que já não o conseguirei
fazer, penduro as luvas e irei assistir aos ralis como espetador".

"Quero deixar também um convite a quem quiser estar presente no próximo sábado, dia 9 de
Fevereiro para a apresentação da nossa equipa e de toda a estrutura a que a Domingos Sport
prestará assistência este ano. Um agradecimento especial a todos aqueles que tem feito um
esforço, seja de que forma for para ajudar a por este projecto de pé, e a todos aqueles que nos
fazem chegar palavras de incentivo e carinho. Muito obrigado a todos e até ao Rally de
Mortágua (3 e 4 de Maio)."
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