
 

 

 

Pódio para Ramos e Parente no Red Bull Ring. 

Miguel Ramos e Alvaro Parente terminaram no segundo posto a corrida deste 

Domingo no Red Bull Ring na Áustria. Com este resultado a dupla Portuguesa 

da Teo Martín Motorsport, continua na liderança do Campeonato. 

Porto, 5 de Julho de 2015. 

Podia ter corrido melhor o fim de semana Austríaco para a dupla da Teo Martín Motorsport. 

Pole Position para as duas corridas e em nenhuma delas conseguiram tirar vantagem de partir 

do primeiro lugar na grelha. Na corrida de Sábado um problema na válvula de pressão do 

turbo, que provocava picos de potência, fez com que tivessem de partir do ultimo lugar da 

grelha. Já este Domingo o facto de partir do primeiro lugar da grelha, não trouxe vantagem 

suplementar a Alvaro Parente, pois um toque sofrido na curva 1 logo no arranque, atrasou o 

Mclaren, perdendo assim a oportunidade de se afastar do Ferrari de Giammaria e como estes 

tinham handicap favorável em 5 seg, nada havia a fazer mais tarde quando do Pit-Stop. De 

qualquer modo  face às dificuldades o segundo lugar final pode ser considerado bom, pois no 

geral o objetivo de sair da Áustria em primeiro lugar do Campeonato, foi conseguido. 

“era importante acabar esta primeira metade do Campeonato bem classificados e agora 

nesta pausa de Verão estar em primeiro lugar é ótimo, como tal temos de estar muito 

satisfeitos pelo que fizemos até agora. Correu mal a partida e com o toque sofrido logo 

no arranque, perdemos a oportunidade de nos distanciarmos do Giammaria, como tal 

não aconteceu, após a troca de pilotos e quando entrei em pista estava atrás do 

Companc não havia nada a fazer, sendo impossível lutar pela vitória. Claro que podia ser 

melhor se as duas corridas nos tivessem corrido de feição, mas por vezes tal não é 

possível e como tal mediante o objetivo que tínhamos traçado para este fim de semana, 

tenho que estar muito contente por o termos conseguido e irmos para as férias na 

liderança do Campeonato.” afirmou Miguel Ramos após o término da corrida esta tarde no 

Red Bull Ring. 



 

 

 

Classificação do Campeonato após as 8 corridas já disputadas: 

1. Miguel Ramos / Alvaro Parente - 112 pts 

2. Ezequiel Perez Companc / Raffaele Giammaria – 108 pts 

3. Michele Rugolo / Pasin Lathouras - 107 pts 

 

A próxima prova terá lugar em SPA (Bélgica) entre 4 e 6 de Setembro. 

 
Calendário 2015 

 
    Paul Ricard 24-26/04/2015 

 
    Estoril 09-10/05/2015 

 
    Silverstone 05-07/06/2015 

 
    Red Bull Ring 03-05/07/2015 

 
    Spa 04-06/09/2015 

 
    Monza 02-04/10/2015 

 
    Barcelona 1-2/11/2015 

 

Cumprimentos 
 
 
Francisco Guimarães 
(+351) 91 7604570 
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