Ray assegura trio de luxo para Espanha

O Ray Racing Team marcará presença no Campeonato de España IberGT com um trio
de luxo ao volante do seu Ferrari F430 GT2 – Hugo Godinho, João Ramos e Miguel
Ramos – apresentando argumentos para se bater pela primeiras posições e pelo título
de 2012.
A estrutura sediada no Algarve parte para a época deste ano da
competição espanhola com justificadas expectativas, uma vez que, para além da
competitividade do seu carro, tem ao seu serviço uma equipa de pilotos de grande qualidade.
Ao volante do carro de Maranello do Ray Racing Team estará Hugo Godinho, que no ano
passado foi Vice-Campeão, João Ramos, que venceu a derradeira prova da temporada de
2011, e, nas provas de endurance, Miguel Ramos, piloto que já tomou parte no Campeonato do
Mundo FIA GT1 e este ano disputará o International GT Open.
João Ramos demonstra-se extremamente motivado para a sua segunda temporada com carros
de Grand Turismo, mostrando profunda confiança na equipa portuguesa.
“Acredito que o Ray Racing Team tem as características necessárias para nos oferecer
as condições para podermos estar na luta pelas vitórias. É uma estrutura que já venceu
o campeonato e em 2011 esteve na luta pelo título até à última prova. Este é o meu
segundo ano de GT’s e, depois de uma boa temporada de estreia, decidi repetir. Penso
que farei com o Hugo (Godinho) uma dupla forte e o Miguel (Ramos) trará ainda mais
experiência e competitividade para as provas de endurance e acredito que poderemos
ter uma palavra a dizer na decisão do título deste ano”
, afirmou o piloto que nos últimos anos foi uma força no Todo-Terreno ibérico.
Hugo Godinho, bem adaptado ao Ferrari F430 GT2 da estrutura portuguesa, afina pela mesma
diapasão do seu colega de equipa, sublinhando que os meios que terá à sua disposição serão
suficientes para se bater pelo ceptro de 2012:
“Penso que temos uma dupla muito forte e, nas provas de endurance, teremos a ajuda
do Miguel (Ramos), o que nos oferece garantias de bons resultados. A equipa é muito
competitiva, assim como o carro, e temos como objectivo lutar pelo título. No entanto,
sabemos que teremos adversários muito fortes, o que tornará a nossa tarefa muito
difícil. É um prazer fazer equipa com o João (Ramos), dado que somos amigos há muito
tempo”
.
Por seu turno, Miguel Ramos, que este ano centrará a sua atenção numa outra competição da
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GT Sport, será o terceiro piloto nas provas de duas horas e dez minutos do Campeonato de
España IberGT – Jarama, Motorland, Valência e Jerez – contribuindo decisivamente para uma
equipa rápida e consistente.
“Penso que a Ray Racing Team é uma equipa que dá garantias de bons resultados,
como se pode constatar pelos resultados que alcançou nos últimos anos no
Campeonato de España IberGT. Eu só tomarei parte nas provas de endurance, uma vez
que estarei a disputar o International GT Open, mas penso que poderei dar o meu
contributo para que possamos alcançar bons resultados. O carro é muito competitivo e
o João (Ramos) e o Hugo (Godinho) fazem uma dupla muito forte capaz de lutar pelo
título”
, explicou o piloto português que já venceu nas mais importantes competições internacionais,
como é o caso do Campeonato FIA GT.
A primeira prova do Campeonato de España IberGT terá lugar no Autódromo Internacional do
Algarve já no próximo fim-de-semana, estendendo-se a temporada ao longo de seis etapas em
alguns dos mais importantes circuitos da Península Ibérica.
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