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Fábio Mota entre os mais rápidos
Fábio Mota realizou hoje as duas sessões de treinos-livres da ronda de Barcelona da Clio Cup España, tendo estado
entre os mais rápidos num pelotão ainda mais competitivo que habitualmente, apesar de uma contrariedade técnica.
O piloto português chega a última etapa da temporada com fundadas esperanças em conquistar bons resultados, após
uma época em que se mostrou como um dos protagonistas do plantel, mas o ﬁm-de-semana do Circuit de BarcelonaCatalunya será um dos mais difíceis do ano, uma vez que se veriﬁcou o incremento do número de inscritos, vinte e três, e
do nível competitivo
No entanto, Fábio Mota não se atemorizou e desde a primeira sessão de treinos-livres que se mostrou competitivo,
assinando o sexto crono. Nas segunda, o português começou por garantir o quarto registo, mas quando montou pneus
novos, o pedal do acelerador do seu carro partiu-se, obrigando-o a permanecer parado em pista até à bandeirada de
xadrez e não tirando partido das borrachas fresca, o que o atirou para o décimo posto ﬁnal.
Apesar da contrariedade, Fábio Mota apresenta-se conﬁante. “Mostrámos estar no grupo da frente desde que entrámos
em pista, apesar da extrema competitividade que se tem veriﬁcado, e temos vindo a trabalhar bem no Renault Clio,
que está com um comportamento muito bom, muito embora precise ainda de uns pequenos ajustes. Foi pena a
contrariedade no acelerador, dado que era importante experimentar o carro com pneus novos, mas a Lema Racing já
resolveu o problema, que não se deverá repetir”, aﬁrmou com conﬁança o piloto apoiado pela Würth, Sika, Projectiva,
Seraﬁm Marques, Turas, Wetor e Glassdrive.
Amanhã serão disputadas a qualiﬁcação e ambas as corridas, estando Fábio Mota motivado para garantir mais um par de
bons resultados, apesar de esperar lutas intensas em pista. “Vamos trabalhar no carro, dado que penso que poderemos
tornar o seu comportamento um pouco mais de acordo com aquilo que pretendo e, num pelotão tão forte, só com
todos os aspectos muito próximos da perfeição poderemos lutar por boas posições. Os pilotos franceses são muito
competitivos e estão a participar também no CER, o que lhes confere um elevado ritmo. Contudo, vamos trabalhar
aﬁncadamente para podermos disputar e conquistar bons resultados”, concluiu o português.
A qualiﬁcação disputa-se amanhã ao início da manhã, realizando-se as duas corridas, ambas com doze voltas de extensão,
ao longo do restante dia.
Siga a carreira de Fábio Mota através da sua página do Facebook: facebook.com/FabioMota87
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