RAY vai a Braga para vencer

A RAY Racing Team aborda este fim-de-semana mais uma ronda do Campeonato de
Portugal de Circuitos/Iberian Supercars Trophy, estando os homens da estrutura do
Algarve confiantes de que Alessandro Pier Guidi e João Figueiredo poderão bater-se
pela vitória nas provas de Braga.
Os responsáveis da formação lusa, depois do seu extraordinário triunfo no evento de Portimão
da competição, estão optimistas quanto às suas possibilidades na quarta etapa da temporada,
apontando como objectivo prosseguir a senda vitoriosa que iniciou no autódromo algarvio.

O duo de pilotos para a prova de Braga mantem-se, o que, na opinião de Fernando Moreira,
garante a performance necessária para que a RAY Racing Team se possa bater pelo degrau
mais alto do pódio. “Vamos para Braga com um objectivo claro: vencer, dado que
mostrámos com a vitória na última prova do Algarve que podemos ser competitivos.
Temos no Alessandro Pier Guidi e no João Figueiredo uma dupla de pilotos rápida e
consistente que nos permite encarar o fim-de-semana com optimismo. Nunca
competimos no circuito de Braga mas, com o trabalho desenvolvido pela nossa
estrutura, acredito que o nosso Ferrari F430 GT2 poderá ser muito competitivo no
traçado bracarense”
, sublinhou o chefe de equipa da formação algarvia.

A prova deste fim-de-semana é marcada por alguma polémica, dado que a GT Sport marcou
um evento para a mesma data da ronda de Braga, algo que não agradou ao responsável pela
RAY Racing Team, uma vez que a equipa que dirige participa nas duas competições.“Não
gostaria de deixar em claro a situação que se vive este fim-de-semana com uma prova
do Campeonato de Portugal de Circuitos em Braga e outra do Campeonato de España
Iber GT em Valência. Penso que esta é uma situação impensável para estruturas
profissionais como é o caso da nossa e de outras que tinham projectos para participar
em ambas as competições. Julgo que o clima económico que se vive actualmente não se
compadece com este tipo de atitudes e deveria ser evitada a todo custo.

Decidimo-nos pela participação na competição portuguesa, dado que este é o nosso
mercado primordial e, para além disso, acredito que temos que apoiar a competição
nacional que foi quem originalmente marcou esta data”, sublinhou Fernando Moreira.
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A RAY Racing Team entram em pista no próximo sábado, dia em que serão disputados as
qualificações e a primeira corrida, realizando-se a segunda no domingo.
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