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Tiago Azevedo celebra 20 anos de carreira com um Skoda Fabia S2000 que terá assistência a
cargo da parceria entre a Veloso Motorsport e a ACB Racing.

O grande motivo de interesse da edição deste ano do Rali Sical, a prova de abertura do
Campeonato de Ralis dos Açores, vai ser a presença de Tiago Azevedo e Mário Castro em
Skoda Fabia S2000. Esta é uma forma de celebrar os 20 anos de carreira do piloto e
navegador terceirense e é, também, a primeira vez que o público terceirense poderá ver "em
casa" uma viatura da categoria S2000, assistido tecnicamente neste evento pela ACB Racing e
Veloso Motorsport.

Tiago Azevedo explica que queria "assinalar condignamente os meus 20 anos de carreira e os
150 anos do patrocinador que me tem acompanhado nas últimas participações. Para isso,
dentro dos orçamentos disponíveis, acabámos por escolher o Fabia e subir, assim, a fasquia
relativamente ao Clio Maxi que usámos recentemente". Os objetivos não são quantificados
mas o piloto sabe que se conseguir terminar, em condições normais, alcançará "uma posição
interessante". Como handicap, o piloto terá o desconhecimento do carro que deverá exigir um
estilo de condução muito específico, não só pela potência acrescida, mas também por ter um
motor atmosférico. Ainda assim, para contrabalançar as dificuldades acrescidas, Tiago
Azevedo conta com a experiência de Mário Castro, navegador que, recorde-se, foi campeão
nacional em 2014 num Fabia S2000.
Triângulo de interesses conjugou-se de forma feliz
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A participação de Tiago Azevedo, no Rali Sical, no Fabia S2000, acaba por resultar de um
conjunto de parcerias estabelecidas que permitiram que todos os interesses se conjugassem
de forma positiva, conforme refere António Castelo Branco. "Este ano estou a trabalhar nos
ralis com a Veloso Motorsport, uma equipa de créditos firmados no panorama nacional e
internacional mas que estava focada na velocidade. Já tive o prazer de poder trabalhar com
eles e sei que são uma estrutura altamente profissional, tudo aquilo que sempre desejei para a
ACB Racing". A Veloso Motorsport é precisamente a estrutura que prepara e assiste os Fabia
S2000 do piloto continental Manuel Castro, um dos quais será a unidade a utilizar por Tiago
Azevedo no Sical.

"É uma situação favorável para todos os envolvidos", afirma António Castelo Branco. "O Tiago
terá um carro de topo para marcar os seus 20 anos de ralis, a ACB Racing poderá mostrar
mais uma vez, na sua cidade de Angra do Heroísmo, por que motivo é reconhecida a nível
nacional, como o demonstram repetidas parcerias com algumas das melhores equipas
nacionais e internacionais, e a Veloso Motorsport terá uma oportunidade acrescida para rodar
com esta viatura em asfalto e evoluir na aquisição de conhecimento técnico do Skoda Fabia
S2000 que ainda chegou recentemente á equipa e que apenas ainda foi só utilizado e testado
em pisos de terra."
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