"Concluirmos a época com todas as corridas terminadas"
Quinta, 04 Novembro 2021 12:16

Paulo Neto volta à ação já no próximo fim de semana, dias 5 e 6 de novembro, para a
derradeira prova do Campeonato Portugal de Ralis, o Rally de Mortágua. A prova, última da
competição, assinala o fecho de temporada do piloto, num ano marcado pela evolução ao
volante do Skoda Fabia R5 e pautado pela fiabilidade.
Um contexto que reforça o entusiasmo para um evento onde o piloto quer estar ao melhor
nível. "Estamos muito satisfeitos com a temporada que temos realizado. Terminámos todas as
provas, o que é muito importante para nós e para todos os que nos acompanham, em especial
os nossos patrocinadores, a quem muito agradecemos todo o apoio. Uma performance a que
queremos dar continuidade em Mortágua."

O evento reserva 104.34 quilómetros ao cronómetro, divididos por oito especiais. "Vai ser a
nossa estreia em Mortágua com o Skoda Fabia R5, numa edição em que parte do rali é novo.
Por isso, o objetivo é apresentarmos um ritmo consistente, evitando armadilhas, e saborear
cada quilómetro, para concluirmos a época com todas as corridas terminadas", destacou Paulo
Neto, que é acompanhado por Vítor Hugo.

Num olhar sobre a temporada até ao momento, Paulo Neto sublinha a evolução registada ao
cronómetro. "Tem sido uma época muito produtiva, com muitos quilómetros realizados, que
nos permitiram evoluir de forma bastante consistente. É o primeiro ano completo com Skoda
Fabia R5 e o balanço é extremamente positivo."
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Por último, o piloto deixa um agradecimento a toda a equipa. "Desenhámos um calendário
completo para 2021, com um total de oito provas, algo só possível graças a uma fantástica
estrutura, como aquela que me acompanha, totalmente dedicada e empenhada. Por isso, faço
questão de deixar um obrigado a toda a nossa estrutura, mas também à minha família, que tem
um papel fundamental em todos os momentos. Muito obrigado por tudo."

2/2

