António Costa de Evo em Amarante
Quinta, 04 Maio 2017 11:35

Depois das excelentes indicações dadas com o Renault Clio R3, António Costa vai estrear-se
no próximo fim-de-semana com um carro de quatro rodas motrizes e logo no emblemático Rali
de Amarante - Baião.

Será uma prova de estreias para António Costa, que em 2015 e 2016 deu provas de rapidez ao
volante do Clio R3, terminando inclusive as duas últimas edições do Rali de Amarante no pódio
à geral (na frente de carros de quatro rodas motrizes). Apesar de ter apontado no início da
época a uma temporada completa na Taça Nacional de Ralis de Terra, o piloto de Amarante só
agora garantiu os apoios necessários para se estrear com um Mitsubishi Lancer Evo IX,
naquele que será um dos maiores desafios da sua carreira como piloto.

“O Rali de Amarante representa um enorme prazer para mim, não só por ser o rali da minha
terra mas também porque vou poder voltar a guiar”, afirmou António Costa, que além de piloto
também construiu uma carreira de sucesso como navegador.

“Será uma estreia absoluta com o Mitsubishi e só conseguiremos fazer uma curta sessão de
testes antes da prova. Não é o cenário que eu idealizava antes da época começar mas só
agora tivemos as respostas que precisávamos e não podia deixar passar esta oportunidade,
sobretudo por ser em Amarante. Quero chegar ao final para fazer o máximo de quilómetros,
aprender o máximo possível e evoluir os meus tempos. Apesar de todas as condicionantes,
estou curioso para ver onde nos situamos após os primeiros troços a sério”.
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Antes de um evento naturalmente especial, António Costa destacou “a importância da Câmara
Municipal de Amarante, pelo apoio que me proporciona, e também dos nossos patrocinadores,
a CM Construções e a Imomodelo. Também não posso deixar de agradecer à ARC Sport, que
apesar de não dar assistência neste rali devido a vários outros compromissos, será
importantíssima no trabalho de preparação e afinação num carro que não conheço”.

O Rali de Amarante – Baião é pontuável para a Taça Nacional de Ralis de Terra e Campeonato
Regional de Ralis Norte, começando na próxima sexta-feira às 21h25 com uma dupla
passagem pela Super Especial de Amarante. No dia seguinte, o rali percorre as emblemáticas
classificativas de Amarante (Aboboreira) e Baião, encerrando com uma Super Especial
disputada em Baião.
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