Vitória contundente por Terras D’Abobreira, Armindo Araújo lidera o CPR
Domingo, 01 Novembro 2020 13:30

Armindo Araújo e Luís Ramalho foram os grandes vencedores do Rali Terras D'Aboboreira e
são, novamente, os líderes do Campeonato de Portugal de Ralis. A dupla do Skoda Fabia R5
Evo, dominou da primeira à última especial a prova organizada pelo Clube Automóvel de
Amarante, e parte para o derradeiro rali do ano, no Algarve, com vantagem na luta pelo título.
Após a excelente prestação da primeira etapa, disputada ontem, o piloto de Santo Tirso, iniciou
o dia de novo ao ataque, e na primeira passagem pela especial de Amarante quase sentenciou
o resultado final. "Voltámos a entrar muito bem no dia de hoje e sabíamos que poderíamos
fazer uma boa diferença num troço com mais de vinte quilómetros. Atacámos onde achámos
que o devíamos fazer e gerimos o ritmo conforme nos era mais útil. Acabámos a primeira ronda
com uma boa vantagem e de tarde usámos a mesma tática. Desde a entrada no parque de
assistência da manhã que sabíamos do erro do Adrien Fourmaux que lhe iria valer uma
penalização e, por isso, não estávamos preocupados com o ritmo dele. Claro que vencer à
geral é um duplo sabor, mas o nosso grande objetivo era a vitória entre os concorrentes do
CPR", disse no final.
Com 8,88 pontos de vantagem sobre o seu direto e único adversário na luta pelo título, as
contas finais serão feitas no Rali Casinos do Algarve dentro de quinze dias. "Toda a equipa fez
um excelente trabalho, o carro estava perfeito e estamos muito motivados para a última prova.
É claramente melhor partimos em vantagem, mas sabemos que ainda nada está ganho. O
nosso foco é sermos campeões", disse ainda Armindo Araújo.
O Rali Casinos do Algarve, derradeira prova do CPR 2020 está agendado para os dias
13/14/15 de novembro.
Classificação CPR:
1º Armindo Araújo – 151,51; 2º B. Magalhães – 142,63; 3º R. Teodósio – 111,77; 4º J.P.Fontes
– 85,01...
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