Camacho campeão na Madeira
Domingo, 28 Outubro 2018 00:15

Alexandre Camacho e Pedro Calado, num Skoda Fabia R5, venceram o ZOOM iGEST RALI
DO FAIAL, sétima prova do Campeonato da Madeira de Ralis CORAL disputada na bonita
costa nordeste da Madeira. A equipa que, com mais este resultado, se sagra campeã, terminou
com larga vantagem sobre Rui Pinto e Ricardo Faria num Ford Focus WRC. Esta foi uma
organização que colocou à prova o Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, que se
desdobrou em esforços para apresentar estradas em boas condições apesar das fortes
chuvadas, e também os concorrentes num evento marcado por grande número de
desistências.
Quem não se demoveu de assistir a mais um grande espetáculo foi o público que acorreu em
grande número ao concelho de Santana e que, contudo, lamentou as desistências prematuras,
devido a avarias mecânicas, de Miguel Nunes/João Paulo e João Silva/Victor Calado, os outros
dois pretendentes ao título absoluto. Também desistentes mas bem mais perto do final do
evento, Filipe Pires e Vasco Mendonça festejaram a conquista do cetro no grupo RC2N,
também beneficiados pelos abandonos, por razões mecânicas, de Vasco Silva/Ricardo Ventura
e Rui Jorge Fernandes/Mariano Freitas.

O grande número de desistências permitiu que duas equipas que haviam iniciado a prova de
forma menos feliz, Rui Pinto/Ricardo Faria e Gil Freitas/Duarte Miranda, ocupassem os
restantes lugares do pódio. Bruno Fernandes/Mauro Sousa, vencedores entre os utilizadores
de viaturas com menos de 1600 cc, e os sempre espetaculares Cláudio e Alípio Nóbrega, num
Datsun 1200, fecharam o lote dos cinco primeiros classificados.
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Registaram-se durante o rali alguns acidentes mas o único a fazer acionar os meios de socorro
foi o despiste da equipa nº 14, Ricardo Gonçalves/Jorge Gonçalves. Apesar de primeiro e
segundo condutor ainda estarem em observação no Hospital Dr. Nélio Mendonça, as
informações recolhidas pela direção de prova apontam para que tenham alta hospitalar ainda
hoje.
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