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Eduardo Veiga passa para a frente do Campeonato Centro de Ralis
Eduardo Veiga e o navegador Justino Reis levaram o espetacular Ford Escort
Mk2 a novo pódio no asfalto de Castelo Branco e são os novos líderes do
Campeonato Centro de Ralis (CCR). Piloto de Águeda superou prova atípica e foi
o mais rápido em quatro dos sete troços albicastrenses.
Às vitórias nas rondas do CCR em Ourém e Marinha Grande, Eduardo Veiga juntou um
segundo lugar e mais um pódio no Rali de Castelo Branco, realizado este fim de
semana, sob a organização da Escuderia local. O popular piloto do Ford Escort Mk2
enfrentou um fim de semana complicado mas esteve sempre na luta pelos primeiros
lugares, acumulando mais uma pontuação importante que o coloca no comando do
campeonato.
“Foi um rali completamente atípico”, referiu Eduardo Veiga, ainda antes de
cerimónia do pódio em Castelo Branco. “Começámos com uma penalização de 15
segundos que nos foi atribuída na Super Especial e que se viria a revelar
importante no resultado final. No terceiro troço de domingo, cortámos um tubo
dos travões e nunca mais tivemos o sistema de travagem a funcionar em pleno
até ao final do rali. Entrámos para a última especial ao ataque mas uma ligeira
saída de estrada fez-nos perder algum tempo e já não foi possível chegar à vitória,
que estava ao nosso alcance. Ainda assim, o resultado é muito positivo porque
estamos na frente do campeonato após duas vitórias e um segundo lugar nos
três ralis que disputámos. Vamos tentar manter esta performance até ao final da
época”, concluiu o piloto de Águeda.
O Campeonato Centro de Ralis fará agora um interregno até ao Constálica Rali Vouzela,
agendado para os dias 1 e 2 de setembro.

