Ricardo Sousa vence Vidreiro nas 2RM
Terça, 19 Outubro 2021 21:08

Ricardo Sousa e Paulo Leones realizaram uma excelente actuação na edição 2021 do Rali
Vidreiro, organizado pelo Clube Automóvel da Marinha Grande. A dupla da Prolama que
defende as côres do Montepio Crédito, Coeptum, Consilcar, Hermaf, X Cut e Estrelado.com;
venceu a categoria 2RM (duas rodas motrizes), terminando ainda num brilhante 11º lugar da
classificação geral.

Depois dos pisos de terra de Fafe, o 208 Rally4 de Ricardo Sousa foi transformado para
disputar um dos ralis mais difíceis do nacional, no que ao asfalto diz respeito. As rápidas
estradas do pinhal de Leiria, são tradicionalmente traiçoeiras, e as irregularidades do piso
provocadas pelas raízes das arvores são normalmente um dos pontos mais críticos para as
equipas participantes.

Ricardo Sousa, desta vez acompanhado por Paulo Leones, esteve em bom plano, colocando
sempre pressão nos seus adversários, acabando por ver recompensada a sua regularidade
com uma brilhante vitória nas 2RM. A evolução do piloto ao novo Peugeot é evidente e nesta
fase do campeonato começa a solidificar-se, dando possibilidade a um andamento mais forte,
conforme Ricardo Sousa referiu; "...sinto-me mais à vontade com o 208 Rally4, e os resultados
começam a surgir. Depois de em Fafe uma arreliadora avaria ter-nos impossibilitado de
terminar o rali, surgiu um dos ralis que conheço melhor, e onde gosto de pilotar, o que foi uma
mais valia para o resultado final. Temos de continuar a trabalhar para anular alguma diferença
que existe ainda para os primeiros, mas estamos no bom caminho. Esta vitória é muito
importante para o projecto, e é a melhor forma de agradecer a todos os nossos Patrocinadores,
o apoio que nos têm concedido. Estou naturalmente contente com esta vitória, que quero
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partilhar com todos os que de alguma forma colaboram neste desafio e sem os quais nada
disto seria possível. Um obrigado ao meu Pai e a toda a família, pela concretização deste
nosso "sonho", e claro que a todos os mecânicos da Prolama e todo a equipa que trabalha em
cada rali..." concluiu Ricardo Sousa
A última prova do campeonato é o Rali de Mortágua, onde Ricardo Sousa, vai voltar à luta pela
conquista do campeonato nacional.
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