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A temporada do Campeonato de Portugal de Ralis tem o seu final agendado para o próximo
sábado, com a disputa do Rali de Mortágua, e de onde sairão os campeões nacionais
absolutos de 2021. Armindo Araújo e Luís Ramalho partem, para a última prova do ano, na
liderança da classificação e determinados em alcançar a vitória final.
Motivados para conseguir renovar o título no CPR, a dupla campeã nacional estará, à partida
da prova do Clube Automóvel do Centro, com os mesmos objetivos de sempre e, para Armindo
Araújo, "lutar pela vitória é, como tem sido até aqui, o nosso principal foco para este Rali de
Mortágua que terá a honra de decidir o título desta temporada. Teremos oito especiais de
classificação para tentar vencer e será com esse propósito que vamos trabalhar e encarar esta
prova. Eu, o Luís e toda a equipa, vamos dar o nosso melhor, como sempre o fizemos, e
estamos todos muito confiantes e determinados em lutar pela vitória".

Com vantagem matemática e dependendo apenas de si, a dupla do Skoda Fabia R5,
preparado pela The Racing Factory, espera que o desfecho da oitava prova do ano, seja o
coroar de uma temporada, uma vez mais, muito disputada até ao último quilometro.
"Entraremos na liderança do campeonato e queremos muito terminar na mesma posição.
Sabemos que temos a vantagem do nosso lado, mas não vamos fazer contas, e até ao
derradeiro metro da última classificativa o nosso pensamento estará na luta pelo triunfo.
Assumimos sempre que o campeonato é o nosso grande objetivo e queremos alcança-lo com
mais uma vitória. Desejamos que tudo corra dentro do desportivismo e possamos todos
enaltecer a imagem deste campeonato, tal como fizemos até aqui", afirma o piloto de Santo
Tirso.

1/2

"Não vamos fazer contas"

Quarta, 03 Novembro 2021 19:50

2/2

