Team MANAIACAR luta pelo título no Algarve
Quarta, 14 Novembro 2018 20:36

No próximo fim-de-semana (16 e 17 de Novembro) a "caravana" dos ralis Nacionais ruma a
Portimão para a disputa da última jornada do Campeonato "principal" da modalidade, uma
prova que será também palco da final do European Rally Trophy e pontuável para o
Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis, competição na qual o Team MANAIACAR irá
continuar a lutar pelo título.

O Rallye Casinos do Algarve, organizado pelo Clube Automóvel do Algarve, também pontuável
para a Peugeot Rally Cup Ibérica e para o Campeonato Sul de Ralis, terá o seu Centro
Operacional e pódio localizados no Hotel Algarve Casino na Praia da Rocha.

"Estamos preparados para o nosso regresso ao Algarve, onde iremos dar o nosso melhor para
entrar na luta pela vitória entre os Clássicos, pois é essa a nossa 'guerra'. O Golf foi totalmente
revisto para estar nas melhores condições possíveis e a nossa motivação está em alta, pelo
que, vamos agora tentar treinar e conhecer as 'especiais' da prova, para que possamos lutar
com os nossos adversários com o menor handicap possível." começou por referir Joaquim
Bernardes.

"As contas pelo 'título absoluto' estão ao rubro e só a vitória nos serve para que assim
continue. Para que isso possa ser possível contamos com a fiabilidade da máquina e com o
apoio da nossa equipa de assistência, bem como com o apoio dos nossos familiares,
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patrocinadores e, claro está, como o apoio de todos os amigos e fãs da modalidade. Como já
referi, vamos dar o melhor de nós, tal como sempre acontece, e depois logo se vê como
termina esta vinda até ao Sul de Portugal." concluiu o líder do Team Manaiacar.

A prova iniciar-se-á às 13h30 da próxima sexta-feira (16), com os concorrentes a rumarem à
Serra de Monchique para aí disputarem quatro Especiais Cronometradas, numa dupla
passagem por "Alferce" e "Fóia". O centro da Cidade de Lagos será palco da derradeira prova
do dia, a Super-Especial nocturna. No dia de sábado a prova prossegue com uma dupla
passagem pelas Especiais de "Nave Redonda", "Monchique" e "Chilrão", estando o pódio final
agendado para cerca das 16h00.

O Team MANAIACAR conta com os apoios da MANAIACAR Peças Reutilizáveis Camiões;
CFO; CINCA; Cartonagem CARDOSO; Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e jornal
CORREIO da FEIRA.
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