
                                                                       

                                          

 

 

 

João e Miguel Ramos em Valencia.  

Excelentes desempenhos infelizmente não se traduzir am em bons 

resultados. Os irmãos João e Miguel Ramos estiveram  a um passo de 

vencer esta tarde em Valencia, na primeira prova do  Campeonato de 

Espanha de GT, disputada no Circuito Ricardo Tormo.  

Na primeira corrida deste Domingo (Race 1), e depois de ter partido do décimo posto, 

João Ramos fez um bom primeiro turno recuperando três posições até entregar o 

carro ao irmão. Já com Miguel ao volante e quando rodavam no quinto posto, sendo 

na altura o mais rápido em pista, desaparafusou-se o alargamento do pedal de travão 

inviabilizando a excelente recuperação que estavam a fazer, pois não dava para 

continuar com o pedal original, “foi complicado, de repente fiquei com uma base 

de apoio para o travão muito pequena e tornou-se mu ito perigoso continuar. 

Estávamos com bom ritmo, mas infelizmente estas coi sas acontecem…” , disse 

Miguel Ramos. 

Na Race 2, partindo do quarto lugar na grelha, Miguel recuperou até à liderança e 

conseguiu mesmo uma vantagem de cerca de  20 segundos, tendo então entregue o 

volante do Ferrari 430 ao irmão. Quando faltavam 4 voltas do fim, a dupla liderava a 

corrida com uma vantagem de cerca de 10 segundos para os principais opositores. 

Com um ritmo que lhes permitia perfeitamente alcançar a vitória, eis que Joao Ramos 

com problemas no selector da caixa de velocidades, fez um pião na curva 6 (antes da 

entrada na recta interior), inviabilizando assim o excelente resultado que teve ao 

alcance. Para Miguel “foi um fim-de-semana muito intenso. Uma equipa nov a, 

engenheiros novos, um carro novo para mim e pela pr imeira vez a fazer parceria 

com o meu irmão. Muitas novidades, mas que no globa l considero positivo, 

ainda que o resultado tivesse ficado aquém das noss as possibilidades.  



                                                                       

                                          

 

 

 

Teria sido fantástico partilhar uma vitória com o m eu irmão. Chegue depressa 

Jarama, pois temos a noção que temos o ritmo certo para o Campeonato”.  

A próxima corrida do Campeonato de España GT terá lugar a 28 e 29 de Maio em Jarama. 
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