Ray Just Energy Racing Team com ambições para temporada de estreia

O Ray Just Energy Racing Team realizará a sua estreia em competição já no próximo
fim-de-semana no Autódromo do Estoril, a primeira prova da temporada do Iberian
Supercars Trophy, assentado a sua campanha num Ferrari F430 GT2, em Hugo Godinho
e em João Figueiredo para garantir a competitividade necessária para se bater pelas
vitórias.

A estrutura sediada no Algarve aborda a sua temporada de estreia com fundadas esperanças,
uma vez que conseguiu reunir um pacote competitivo de alto gabarito capaz de lhe permitir
provar o sabor embriagante dos triunfos.

O Autódromo do Estoril representa o início da época e Fernando Moreira considera que,
apesar da qualidade dos adversários, o Ray Just Energy Racing Team poderá imiscuir-se na
luta pelos primeiros lugares. “Penso que reunimos as condições necessárias para
podermos realizar uma temporada muito competitiva e podermos bater-nos pelos títulos.
Temos uma estrutura muito forte, um carro que nos dá as garantias de podermos estar
ao nível dos nossos adversários e dois pilotos bastante rápidos e consistentes, como é
o caso do João e do Hugo. Estou, portanto, bastante confiante, muito embora saiba que
os nossos oponentes sejam muito fortes”
, afirmou o chefe de
equipa da estrutura algarvia.

João Figueiredo, piloto que já alcançou diversos títulos de GT na sua carreira, demonstra-se
optimista para a temporada, colocando objectivos ambiciosos, muito embora sublinhe que não
conhece o Ferrari F430 GT2. “Julgo que este projecto do Ray Just Energy Racing Team
tem enormes potencialidades que me permitem encarar a época de 2012 com optimismo.
O Hugo (Godinho) é um piloto com um bom palmarés e é bastante rápido, penso que os
dois poderemos constituir uma dupla bastante consistente.
Este ano, existem mais equipas a disputar o Iberian Supercars Trophy, tornando o
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pelotão mais competitivo e mais interessante para todos, o que é muito importante. No
entanto, vamos dar o nosso melhor e estamos apostados em lutar pelos títulos.
Para a ronda do próximo fim-de-semana sabemos que temos uma tarefa difícil, uma vez
que realizaremos as nossas primeiras corridas da temporada, ao passo que os nossos
adversários já estiveram em Braga, e, para além disso, disso não efectuámos qualquer
teste. Não conheço o carro, mas vamos dar o nosso melhor de modo a que eu tenha uma
boa adaptação e possamos garantir bons resultados tendo em vista o Campeonato”
, enfatizou o piloto de Coimbra.

Hugo Godinho afina pela mesma diapasão do seu colega de equipa, demonstrando-se
convencido de que o Ferrari F430 GT2 da equipa algarvia será um forte contendor ao longo da
época, muito embora espere algumas dificuldades extra nas corridas do próximo
fim-de-semana. "Estou muito entusiasmado com o projecto do Ray Just Energy Racing
Team que eu acredito ter pernas para andar. Já estive nas instalações da equipa e pude
constatar que está a ser desenvolvido um trabalho extraordinário. Estamos no bom
caminho e penso que poderemos ter uma palavra a dizer no Iberian Supercars Trophy. O
João (Figueiredo) é um piloto muito rápido e experiente neste tipo de carros e considero
que os dois constituiremos uma dupla forte.
As provas do Estoril
marcarão o início da temporada e sabemos que os nossos adversários, que são muito
fortes, estarão com mais ritmo. No entanto, vamos dar o nosso melhor e confio que
possamos garantir dois bons resultados e iniciar a nossa campanha da melhor forma,
tendo em vista a conquista dos ceptros de 2012”
, declarou com motivação Hugo Godinho.

O Ray Just Energy Racing Team estará na próxima sexta-feira a testar no Autódromo do
Estoril, juntamente com todas as equipas que tomarão parte no Iberian Supercars Trophy,
disputando a sua primeira corrida no sábado, ao passo que a segunda será realizada no
domingo.
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