Mais um título para Carlos Fernandes
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Mais um para a coleção. O extenso palmarés de Carlos Fernandes conta agora com o título
absoluto do Desafio Kumho Portugal, depois do piloto de Sintra ter vencido a prova do troféu
no Constálica Rali de Vouzela. Navegado por Bruno Abreu, Carlos Fernandes levou o
Mitsubishi Lancer Evo VI ao terceiro lugar da geral face aos R5 e Porsche da concorrência.
Carlos Fernandes rumou a Vouzela determinado a garantir a conquista do Desafio Kumho
Portugal Master (absoluto), depois de já ter vencido a competição de Asfalto da marca
sul-coreana de pneus. O piloto de Sintra, navegado por Bruno Abreu, sabia que a prova
organizada pela Promolafões e pelo município de Vouzela tinha uma lista com cinco veículos
R5 e um Porsche 997 GT3, apostando numa estratégia inteligente para chegar ao seu objetivo
principal.

"Ganhar o Desafio Kumho Portugal absoluto é mais uma demonstração da nossa
competitividade, determinação e espírito de sacrifício", apontou Carlos Fernandes. "Toda a
gente sabe que não temos os meios para lutar de igual para igual com outros pilotos de
renome, mas a nossa pequena equipa trabalha muito e este título é mais um prémio para todos
os que nos ajudaram ao longo dos últimos anos. Em Vouzela, queríamos entrar na luta pelos
primeiros lugar mas os R5 e os Porsche são carros de outro campeonato, principalmente
quando as temperaturas são muito elevadas, como era o caso. Ainda assim, vencemos um
troço à geral (PEC5) com quase 10 segundos de vantagem sobre um R5, numa especial que
estava algo suja e que nos permitiu equilibrar a correlação de forças com a pilotagem. Os meus
parabéns à organização do Constálica Rali de Vouzela e também à organização do Desafio
Kumho Portugal, por ter lançado esta competição tão válida nos ralis nacionais. Agora, o
objetivo é fazer o 'tri' e ganhar também o Desafio Kumho Portugal Terra, onde somos líderes",
concluiu o piloto do Lancer Evo VI.
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image008.pngO Rali Flor do Alentejo – Cidade de Serpa, em pisos de terra, será a próxima
prova do Desafio Kumho Portugal, nos dias 14 e 15 de setembro.
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