Álvaro Parente inicia o Blancpain Endurance Series com ambições

Álvaro Parente irá iniciar no próximo fim-de-semana em Monza a temporada de 2012
do Blancpain Endurance Series, confiando na United Autosports e no seu McLaren
MP4-12C para se poder bater pelas posições cimeiras da competição.

Depois de no fim-de-semana passado ter tomado parte na primeira ronda do Campeonato do
Mundo FIA GT1 ao volante de um dos carros ingleses da Hexis Racing, o piloto da McLaren
GT vai nos próximo dias tomar parte no mais importante campeonato de endurance do planeta
dedicado a GT’s, tendo fundadas ambições.

O jovem português realizou inúmeros testes ao longo do defeso e mostra-se confiante, muito
embora saiba que a luta em pista será extremamente acirrada. “Os testes correram bem e
penso que estamos em boa posição para nos batermos pelos primeiros lugares, dado
que o Matt Bell, o David Brabham e eu formamos um trio muito homogéneo e o McLaren
MP4-12C da United Autosports será muito competitivo em provas com este formato. O
nosso objectivo é lutarmos pelos primeiros lugares, mas a competição em pista será
extremamente elevada”
,
afirmou Álvaro Parente.

Na prova do próximo fim-de-semana, realizada em Monza, o piloto oficial da McLaren sabe que
terá uma tarefa difícil, mas nem por isso deixa de ambicionar garantir um resultado que lhe
permita iniciar da melhor forma a sua temporada, tendo em vista a conquista do ceptro de 2012
do Blancpain Endurance Series. “O circuito de Monza não é o mais favorável ao nosso
carro, uma vez que, com as suas longas rectas, favorece os motores mais potentes e o
nosso, com as imposições do BOP, não nos permite ter velocidades de ponta muito
elevadas. No entanto, vamos dar o nosso melhor e, com cinquenta e nove carros em
pista, será muito importante realizar voltas limpas na qualificação e evitar problemas nas
dobragens durante a corrida”
, avisou Álvaro Parente.

A pré-qualificação para o evento de Monza será realizada na próxima sexta-feira, ao passo que
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a qualificação e a corrida de três horas serão efectuadas no sábado e no domingo,
respectivamente, contado esta última com transmissão em directo no canal televisivo Motors
TV.

Siga a carreira de Álvaro Parente através da sua página do Facebook .
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