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Pedro Paixão foi 10.º 
e Carlos Vieira campeão
A dupla madeirense Pedro Pai-
xão/Luís Neves, num Renault Clio 
R3T, foi 10.º classificado do Rali 
Casinos do Algarve, última prova 
do Campeonato Nacional de Ralis, 
disputada sexta-feira e ontem. Um 
rali ganho por Carlos Vieira/Jorge 
Carvalho, em Citroën DS3 R5, que 
assim conquistaram o título de 
campeão nacional. 

Pedro Paixão realizou um exce-

lente rali, onde para além de ter 
ganho a classe RC3, andou na luta 
pela vitória nas duas rodas motri-
zes, conseguindo ainda bons tem-
pos à geral, com destaque para 
um 7.º e um 8.º tempos em duas 
classificativas de ontem. 

Quanto à prova, Carlos Vieira 
venceu com 1:44,90 de vantagem 
sobre o turco Yagiz Avci (Skoda 
Fábia R5). N.G.

Rúben Quaresma sagrou-se cam-
peão regional de supermoto, após 
a disputa da última prova da tem-
porada, que decorreu ontem à tar-
de no Parque Desportivo de Água 
de Pena, em Machico. 

O piloto da TM , que já liderava 
o campeonato antes desta prova, 
beneficiou da vitória na primeira 
manga para consolidar o primeiro 
posto, uma vez que foi apenas ter-
ceiro na segunda manga, ganha 
por Hugo Silva. 

Na primeira corrida, Rúben 
Quaresma foi mais rápido que Di-
narte Nóbrega, em Husqvarna, 
que conquistou o segundo lugar, 
enquanto Hugo Silva, numa 
KTM, fechou o pódio. 

Na segunda manga, como se 
disse, Hugo Silva impôs-se à con-
corrência directa, com Dinarte 
Nóbrega a repetir o segundo pos-
to e Rúben Quaresma a ter de 
contentar-se com o terceiro lugar. 

Feito o somatório das duas cor-
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ridas, Hugo Silva venceu, com 
Rúben Quaresma a ser segundo e 
Dinarte Nóbrega terceiro. João 
Sousa, vencedor entre os ‘roo-
kies’, foi quarto classificado, se-
guido por Vítor Freitas (5.º), Alé-
xis Sousa (6.º) e Tiago Caldeira 
(7.º). 

Em termos de campeonato, Rú-
ben Quaresma, como se disse aci-
ma, conquistou o título, com Di-
narte Nóbrega a ser vice-campeão 
e Hugo Silva a fechar o pódio. 

Destaque final para a presença 
de muito público nesta última 
prova da temporada.
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