Gil Antunes tenta R4 para 2020
Quarta, 06 Novembro 2019 13:03

Foi diante de dezenas de pessoas que os campeões Gil Antunes e Diogo Correia deram por
terminada a temporada do Campeonato de Portugal de Ralis Duas Rodas Motrizes.

Rodeados de amigos, patrocinadores e apoiantes, celebraram a conquista do título e o ano de
parceria com a Casa do Gil. Mas as novidades estavam guardadas para o final: a dupla está a
trabalhar arduamente para montar um projeto com uma viatura de categoria R4.

"Sentimos que este é o passo a seguir depois de vários anos a correr com o Renault Clio R3T.
Permite-nos apresentar um projeto inovador e consideramos que é uma evolução natural",
afirmou o piloto. Os detalhes ainda estão por definir. Este ano, já fora do campeonato, a equipa
vai estar presente no Rallye das Camélias. "Estamos ansiosos por montar este projeto e todos
os dias estamos focados nisso. Quem sabe não teremos novidades para apresentar já no
Rallye das Camélias. Queremos levar tudo com calma mas é uma possibilidade", acrescentou
o navegador. Na Casa do Gil foi ainda tempo de fazer um balanço da ação social levada a
cabo durante esta época. Por cada quilómetro cronometrado foram doados legumes e fruta às
crianças e jovens da instituição. No total foram angariados cerca de 3 mil euros.

"Esta foi uma parceria de sucesso. A equipa superou as expetativas e só lhes podemos
agradecer por tudo o que fizeram e queremos que saibam que podem continuar a contar
conosco para o futuro", disse a Presidente da Fundação do Gil, Patrícia Boura. A festa de
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encerramento da temporada foi um momento de emoções fortes por tudo o que se venceu este
ano, a nível desportivo mas também a nível social com a Casa do Gil. Gil Antunes e Diogo
Correia prometem voltar ainda mais fortes para o próximo ano e convidam os adeptos a
estarem presentes no Rallye das Camélias, em que a dupla joga em casa, já no final de
novembro.
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