Quintas Competições regressa 20 ano depois
Quarta, 22 Dezembro 2021 22:45

Saudade, adrenalina, paixão, uma série de sentimentos que provocaram uma contagiante
emoção na estreia do mais jovem do clã Quintas, José Quintas, no mundo dos ralis.
As palavras deste jovem minhoto descrevem a emoção contagiante: " Dia 19 de Dezembro de
2021, Rali Vila Nova de Cerveira, estou a realizar o meu sonho, no meu desporto de eleição".

Numa prova organizada pelo clube desportivo CAMI, com classificativas únicas, como o mítico
troço de Vilar de Mouros, o jovem piloto minhoto fez a sua estreia absoluta nos ralis com o
Suzuki Swift Sport, inserido na estrutura da Rotacoescar, sendo navegado pelo jovem Jorge
Carvalho (JET). Evoluindo de classificativa em classificativa, seguindo as orientações do
"mestre" Ricardo Marques.

Tempos:
- Gondarém/Vilar Mouros 1 – 12,99kms – 10:11,80
- Gondar 1 – 8,00kms – 6:19,80
- Gondarém/Vilar Mouros 2 – 12,99kms – 10:01,60
- Gondar 2 – 8,00kms – 6:13,10
- Gondarém/Vilar Mouros 3 – 12,99kms – 9:51,20
- Gondar 3 – 8,00kms – 6:12,70
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Término da prova com o 22º lugar da geral e com a premiação do pódio, face ao brilharete do
terceiro lugar na classe 9 – Grupo X1.

Os agradecimentos do jovem Quintas distribuem-se por todos os que permitiram a
concretização do sonho de infância: "dos meus familiares e amigos por todo o apoio. Ao
grande Jet Carvalho pelo trabalho realizado, és um craque "miúdo". Agradecer também a toda
a estrutura Rotacoescar por deixarem sempre tudo impecável. Sem esquecer o meu
companheiro Ricardo Marques que consegue sempre tirar o melhor de mim. Obviamente
agradecer também aos meus pais e a todos os patrocinadores por fazerem tudo isto acontecer!
Demorou, mas cá estamos e podem contar comigo muitas mais vezes. Venha 2022!!!!".
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