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Terminou a edição de 2018 do Rali de Mortágua, terceira prova do Campeonato de Portugal de
Ralis e segunda do programa desportivo do Citroën Vodafone Team para o ano de 2018. A
prova levada a cabo pelo Clube Automóvel do Centro não correu de feição para a equipa que
agora já só pensa na muito importante etapa que tem pela frente e que passa pela estreia do
nóvel C3 R5, na próxima ronda do campeonato, o Vodafone Rali de Portugal.

Esta derradeira prova de fogo para o carro bi-Campeão não teve o desfecho que a equipa
pretendia. Uma sucessão de percalços impediram a dupla Fontes/Babo de ir além do 14º lugar,
isto apesar de um final de rali em grande nível e com tempos que os colocaram entre os mais
rápidos, numa fase em que a luta pelas posições cimeiras estava ainda ao rubro.

Ovbiamente descontente com o resultado final, José Pedro Fontes esclarecia que "num rali
inteiro apenas consegui cumprir três especiais em condições normais. Desde erros na escolha
de pneus, passando por um furo e até ao embaciamento do para-brisas que me obrigou a parar
a meio de um troço, deste vez tudo parecia estar contra mim... Foi um rali especialmente duro,
em que a instabilidade das condições climatéricas também teve um papel importante. Na
verdade, quando conseguimos andar sem problemas, colocámo-nos entre os mais rápidos.."

O piloto do Citroën Vodafone Team não esconde a excitação que por este dias se vai vivendo
no seio da equipa, tudo porque está para muito breve a estreia do novo Citroën C3 R5: "Para
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nós é motivo de alegria e as próximas três semanas, até ao Vodafone Rali de Portugal, vão ser
de trabalho árduo em torno do novo carro. Agora já só pensámos no C3 R5 e naquilo que
temos que fazer para nos apresentarmos a 100% no Porto a 17 de Maio, ainda para mais
tratando-se de uma prova tão importante, tão exigente e com uma exposição mediática
inigualável. Todavia, nós ansiamos por essa responsabilidade acrescida e todos estamos
prontos para 'dar o peito às balas' nestas semanas que nos separam da estreia do novo C3
R5."

Cumpridas as primeiras duas provas do programa do Citroën Vodafone Team para 2018 –
apesar de o ter disputado, a equipa não elegeu como pontuável o Rally dos Açores – a equipa
tem agora cerca de três semanas para ultimar detalhes em relação à estreia da nova montada,
o Citroën C3 R5 que se apresentará no Vodafone Rally de Portugal, prova organizada pelo
Automóvel Clube de Portugal, e que estará na estará na estrada entre os dias 17 e 20 do
próximo mês de Maio.
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