Ernesto Cunha presente no Rali do Marítimo
Terça, 13 Julho 2021 17:59

É já no próximo fim de semana que a EFC Rally Team volta à estrada, desta vez na ilha da
Madeira, para disputar o Rali do Marítimo Município de Machico, prova inserida no
Campeonato de Ralis Coral da Madeira. Servindo como preparação para o calendário de
provas anunciado no início da época, a participação da dupla do 208 Rally4, foca-se em
aumentar o ritmo competitivo e servir de aperitivo para o Rali Vinho da Madeira, no início de
Agosto.
Ernesto Cunha, habitualmente navegado por Rui Raimundo, será excecionalmente
acompanhado por Nuno Mota Ribeiro por indisponibilidade do seu habitual co-piloto devido a
questões pessoais. Depois de algumas semanas de pausa na competição, o piloto do Peugeot
mostra-se com bastante entusiasmo na chegada a esta prova e refere que "esta vai ser uma
excelente preparação para chegarmos aos troços rapidíssimos do Rali Vinho da Madeira com o
estado de espírito certo" e que "depois de sairmos de Castelo Branco sabendo que nos
estamos a aproximar dos pilotos da frente, esta prova extra-campeonato é precisamente o que
precisamos nesta fase."

Sem traçar um objetivo de ambição desmedida, a EFC Rally Team mantem a habitual atitude
positiva e Ernesto Cunha deixa claro que "a oportunidade de realizar este rali aparece de forma
a aproveitar a operação logística de deslocar a equipa e os meios para a Madeira para a
próxima prova do campeonato. Esse será sempre o nosso foco e, desta vez navegado pelo
Nuno, será também uma nova aprendizagem para mim".
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A prova pontuável para o Campeonato de Ralis Coral da Madeira e Troféu da Madeira de Ralis,
vai ter lugar entre os dias 16 e 17 de julho na região de Machico e conta com cerca de 63
quilómetros de especiais.
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