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Vítor Pascoal fechou com chave de ouro a participação no Rallye Vidreiro Centro de Portugal
Marinha Grande, com a vitória na prova a contar para o Campeonato Portugal de Ralis de
RGT.

O piloto, ao volante do seu Porsche 911 GT3 Cup, liderou o evento de início ao fim e carimbou
o quarto triunfo em igual número de participações na competição. "O foco é o campeonato e
por isso o objetivo era apenas terminar, mas claro que vencer tem outro sabor. A expectativa
era poder festejar aqui o título, mas as informações disponibilizadas pela FPAK têm sofrido
algumas atualizações. Inicialmente contávamos que este rali fosse o último da temporada, mas
ainda teremos uma prova em dezembro, o Rali Casinos do Algarve, que não vem contabilizada
no somatório das classificações da FPAK referentes a esta temporada, o que levantou algumas
interrogações."
Neste contexto, e apesar de o desfecho do campeonato estar a uma prova de distância, a
vitória no Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande permitiu a Vítor Pascoal reforçar a
liderança da competição. "Estamos satisfeitos com o percurso de sucesso que temos trilhado,
que é o resultado de muito esforço, trabalho, empenho e dedicação meu e de todos os que me
acompanham e a quem muito agradeço. Esta vitória é dedicada aos meus patrocinadores, à
minha equipa, ao meu navegador Ricardo faria, à minha família, aos meus amigos e aos
adeptos. Obrigado a todos por tudo", reforçou Vítor Pascoal.

Um ano em que o Porsche 911 GT3 Cup tem sido um protagonista muito notado: "É um carro
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fantástico, muito potente, mas também exigente para levar ao limite. Uma máquina que faz
vibrar o público, que manifesta sempre uma grande satisfação à sua passagem. É sem dúvida
um carro que marca e é um orgulho poder trazer esse contributo para os emblemáticos palcos
nacionais. Muito obrigado a todos por tudo."
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