"Este rali acabou por se tornar mais especial"
Domingo, 02 Dezembro 2018 23:46

Na derradeira prova da temporada de 2018, Paulo Neto / Vitor Hugo obtiveram a vitória à geral
no Rali das Camélias, alcançando um resultado que é um justo prémio depois de uma época
difícil.
Em boa hora a dupla Paulo Neto / Vitor Hugo decidiram marcar presença no Rali das Camélias,
prova extra que encerrou a temporada de ralis a nível nacional, e que se disputou nas zonas de
Sintra, cascais e Mafra. Ao volante do seu habitual Citroen DS3 R3T Max, Paulo Neto / Vitor
Hugo obtiveram uma excelente vitória nesta prova, obtendo um resultado histórico e
memorável.

"Confesso que não tínhamos propriamente definidos grandes objetivos desportivos para esta
prova, a não ser fazer um bom rali, numa região que para mim é muito importante, pois é onde
eu resido e trabalho, assim como a grande maioria das pessoas que me acompanham à vários
anos nos ralis, sendo que algumas delas nunca me tinham visto competir", afirma Paulo Neto,
referindo também que "por isso já era importante para a minha equipa estar presente nesta
prova, mas quando no final acabamos por vencer, então este rali acabou por se tornar ainda
mais especial, pois foi a melhor forma que existe de agradecer todo o apoio daqueles que nos
acompanham".

Sobre o Rali da Camélias, Paulo Neto assegura que "é um excelente rali e com fantásticos
troços, quer na zona de Sintra e Cascais, quer na zona de Mafra, demonstrando que falta na
realidade um rali do Campeonato de Portugal na região de Lisboa, confirmado pelo muito
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público que esteve nos troços. Esperamos que a nossa presença nesta prova tenha contribuído
para a sua continuidade nos próximos anos. Foi uma prova em que estivemos muito
concentrados e em que tudo correu na perfeição, sendo o resultado perfeito para terminar uma
época que foi difícil, com muitos azares. Não queria terminar sem agradecer a todos os nossos
parceiros, assim como à minha família, sem esquecer todos aqueles que nos acompanharam
de forma incondicional".

A Paulo Neto Sport contou com a assistência técnica da P&B Racing e dos parceiros Roca,
Weber, Baxi, Dominó, Italbox, Quantinfor, Total, Caras Decoração, Vitarte, Banhoazis, Peçintra
e Cision, para o Rali das Camélias.
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