"Um dos melhores ralis da minha carreira"
Segunda, 10 Agosto 2020 08:58

Num rali quase perfeito e disputado em ritmo elevado, Paulo Neto / Vitor Hugo, ao volante do
Skoda Fabia R5, tiveram no Rali Vinho Madeira 2020 uma das suas melhores prestações de
sempre no Campeonato de Portugal de Ralis.
Apostados em fazer um bom Rali Vinho Madeira, Paulo Neto / Vitor Hugo cumpriram na integra
os objetivos que tinham para esta prova, sendo 6º classificados da geral nas contas do
Campeonato de Portugal de Ralis.

"Foi sem dúvida um dos melhores ralis da minha carreira que terminou com um excelente
resultado, um 6º lugar à geral no Campeonato de Portugal de Ralis. Na verdade, dificilmente
poderia aspirar a melhor resultado do que este nesta prova, já que à minha frente ficaram
apenas os pilotos que têm pretensões a discutir a vitória em todas as provas e no próprio
Campeonato e que têm outros meios que nós não dispomos", conta Paulo Neto, explicando
que "em alguns troços chegamos a perder apenas cerca de 1,5 segundos por quilómetro, o
que é excelente tendo em conta a pouca experiência que temos com o nosso Skoda Fabia R5
face aos nossos adversários".

Após o Rali Vinho Madeira, Paulo Neto diz que "desportivamente foi um rali muito bom.
Conseguimos em quase todas as segundas passagens nos troços melhorar bastante os
nossos tempos, como fomos muito consistentes no ritmo que adotámos ao longo da prova.
Para além disso, a ARC entregou-nos um Skoda Fabia R5 em perfeitas condições e com
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excelentes afinações para os troços que encontramos nesta prova, que nos permitiu ganhar
confiança troço a troço e obter um dos melhores resultados de sempre da minha carreira nos
ralis, numa prova em que não tivemos qualquer percalço mecânico".

A Paulo Neto Sport conta com os parceiros: Weber, Baxi, Dominó, Listor, Italbox, Quantinfor,
AVF, Total, Vitarte, Peçintra e Cision.
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