
 

 

 

Miguel Ramos sempre no topo em SPA. 

 

Um fim-de-semana excelente com performances de altíssimo nível em SPA. Uma 

vitória na pista que depois se traduziu num 5º lugar na secretaria na Endurance 

Race de sábado e nova subida ao pódio hoje com o 3º lugar conseguido na 

Sprint Race. 

25 de setembro de 2016. 

Miguel Ramos com um misto de sentimentos na Bélgica este fim de semana. Com um terceiro 

lugar na qualificação, conseguiu vencer a corrida de Endurance no Sábado, mas no final foram 

penalizados com 25seg e caíram para o 5º lugar, “completamente injusto e no meu 

entender contra as regras. Esta penalização foi-nos atribuída devido à ultrapassagem 

conseguida pelo meu companheiro de equipa quase no término da prova. O Director de 

corrida considerou que o meu colega tocou deliberadamente o outro carro para o 

ultrapassar, mas foi precisamente o contrário que aconteceu. Infelizmente o nosso  

apelo não foi aceite. É possível acreditarmos nisto? Há registos vídeo, a corrida passou 

em direto na televisão. As corridas de automóvel estarão a seguir os passos do 

futebol?”, comentava um desalentado Miguel Ramos após a Endurance Race. 

Na Sprint Race de Domingo, Miguel Ramos partiu do terceiro lugar da grelha e terminou no 

mesmo lugar, numa corrida sempre a bom ritmo conforme o próprio admitiu no final da Sprint 

Race este domingo “bem, pelo menos um pódio neste fim-de-semana na Bélgica. Uma 

boa corrida, sempre com ritmo forte. Agora é mudar o chip e pensar em Monza onde 

daqui a uma semana estaremos na penúltima prova do International GT Open”. 

A próxima e última prova do RS01 Sports Trophy 2016 terá lugar no Estoril entre 21 e 23 de 

outubro. 



 

 

 

 

Calendário 2016 

  Motorland Aragon 15-17 de abril 

  Imola 13-15 de maio 

  Red Bull Ring 15-17 de junho 

  Paul Ricard 26-28 de agosto 

  Spa 23-25 de setembro 

  Estoril 21-23 de outubro 

 

Cumprimentos 
 
 
 
Francisco Guimarães 
(+351) 91 7604570 


