Nuno Silva... das 2 para as 4 rodas
Terça, 05 Setembro 2017 23:03

Nuno Silva, piloto de Albufeira, foi campeão Nacional de Motociclismo de Velocidade em 2006
e vice-campeão em 2007, tendo abandonado as competições em 2008. Depois de um longo
período afastado das competições, este ano de 2017 conseguiu reunir apoios de forma a estar
presente em algumas provas do Campeonato Nacional de Velocidade de Motociclismo.

Como se isso não bastasse, o piloto decidiu juntar mais 2 rodas ao seu currículo. Nuno Silva irá
desta forma, participar no Campeonato Regional de Ralis Sul em Albufeira, nos próximos dias
9 e 10 de Setembro, ao volante de um Fiat Punto HGT integrado na equipa MC Competições.
Como co-piloto estará a seu lado Ana Caldeira, também ela, estreante nestas andanças.

"Participar numa prova de rali sempre foi um desejo antigo. Com a realização desta prova em
Albufeira senti que seria a oportunidade que me faltava, depois de reunidos todos os esforços
na preparação do carro, a equipa MC Competições fez um trabalho fenomenal ao transformar
um carro de serie num carro de competição com um orçamento muito limitado. Ao Márcio
Marreiros, ao Carlos Marreiros e a toda a equipa de mecânicos, desde já, deixo o meu
agradecimento pela dedicação a que se propuseram.

Em termos de resultados, não temos grandes expectativas, pois será uma experiencia nova
para nós. Contudo, iremos dar o nosso máximo em busca do melhor resultado possível, tendo
como principal objectivo fazer uma corrida limpa, isenta de erros e cheia de diversão."

1/2

Nuno Silva... das 2 para as 4 rodas
Terça, 05 Setembro 2017 23:03

Para esta prova o piloto conta com os seguintes apoios: Reboques Florival e Marreiros,
Albufeira Munícipe, Angelu's Bar, Clipro - Centro Dentário, J.Silva Representações, Sapori di
Gelato, Canilux e Clínica Etienne.
9 e 10 de Setembro todos rumo a Albufeira, para assistir a uma promissora prova de Rali,
organizada pelo Clube Automóvel do Sul.
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