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Boa qualiﬁcação para Fábio Mota
Fábio Mota demonstrou um bom ritmo na qualiﬁcação para as corridas da Clio Cup España, que este ﬁm-de-semana se
disputam em Jarama, conquistando o sétimo lugar da grelha de partida para a prova mais longa e o sexto para a mais
curta.
O português chegou ao circuito situado nos arredores de Madrid com o claro intuito de se bater pelas melhores posições
da classiﬁcação e de conquistar o ceptro reservado aos estreantes, evidenciando na qualiﬁcação um ritmo capaz de lhe
permitir alcançar os seus objectivos.
Fábio Mota acabou por assegurar o sétimo posto para a prova mais importante, que terá a duração de vinte voltas, e a
sexta para a corrida mais curta, de dez voltas, o que o deixou satisfeito. “Tivemos um problema com os pneus da frente
do primeiro jogo, mas conseguimos recuperar bem com o segundo set. Estes resultados demonstram que estamos no
ritmo dos primeiros e permitir-nos-á batermo-nos pelos melhores lugares nas corridas de amanhã”, apontou o jovem
apoiado pela Würth, Sika, Projectiva, Seraﬁm Marques, Wetor e Glassdrive.
O piloto de Vila Nova de Gaia demonstra-se optimista para as corridas de amanhã, muito embora saiba que contará com
uma forte oposição, antevendo-se lutas muito intensas. “Os andamentos estão muitos iguais e, portanto, vamos assistir
a grandes batalhas em pista e será um enorme desaﬁo conquistar um bom resultado. Temos ainda que melhorar o
comportamento do carro, que tem a traseiras muito presa, mas penso que chegaremos às provas de amanhã em boa
forma. Vamos dar o nosso melhor para podermos celebrar a vitória entre os pilotos estreantes no campeonato”,
sublinhou Fábio Mota.
A primeira corrida de amanhã, a mais curta, terá o seu início às 10h00 da manhã, Hora de Lisboa, ao passo que a segunda
começará às 13h50m.
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