
 

 

 

Ramos e Parente, Campeões. 

 

Miguel Ramos e Alvaro Parente tiveram um sábado perfeito em Barcelona. 

Partiram da pole-position e controlaram a corrida com uma estratégia que lhes 

permitisse conquistar já o titulo sem ter de esperar pela segunda corrida a ter 

lugar amanhã. 

31 de outubro de 2015. 

É o tornar realidade um sonho que começou no longínquo e frio fevereiro, quando num 

encontro entre Miguel Ramos e Teo Martín, se discutiram pormenores para a possibilidade de 

reativar a estrutura da Teo Martín Motorsport e abordar o International GT Open 2015. A partir 

desse momento a capacidade de execução do Teo Martín desenvolveu todo um projeto e 

passado 8 meses o objetivo foi alcançado. 

Para Miguel Ramos, em termos da sua carreira nos GT e depois do título de Campeão em 

Espanha 2002 e Itália 2005, esta temporada e a conquista do título de Campeão no GT Open 

2015 é vista como a consagração da sua determinação e empenho ao longo da sua carreira 

desportiva. “É um titulo Internacional num Campeonato que este ano percorreu 7 

Circuitos dos mais prestigiados da Europa e isso tem um sabor muito especial. Era um 

objetivo que perseguia no GT Open com bastante determinação nos últimos cinco anos, 

em que fiquei sempre nos 5 primeiros e por duas vezes fui Vice-Campeão. Acho que foi 

uma época fantástica e na qual estivemos todos ao melhor nível. O Álvaro foi um dos 

pilotos com quem mais prazer me deu trabalhar. É um dos melhores pilotos de GT do 

Mundo e sei bem do que falo, pois já estive em equipas com pluri-Campeões do Mundo 

de GT, como o Bertollni ou o Bartels. Toda a estrutura da Teo Martín Motorsport esteve 

sempre disponível ao longo do ano para todos os nossos pedidos, alterações e 

correções que íamos pedindo no carro. Desde o Team-Manager, o nosso Engenheiro de 

Pista, toda a equipa de mecânicos, os nossos elementos das Relações Publicas,  



 

 

 

Imprensa e Marketing; e por último mas muito importante para mim, o próprio Teo 

Martín. Uma pessoa inexcedível, um amigo, um homem fantástico, que nos colocou à 

disposição tudo o que era preciso para termos sempre as melhores condições para 

disputar cada corrida, cada segundo, cada ponto em qualquer dos Circuitos que 

visitamos. Nunca se importou se tínhamos muito ou pouco handicap, pois o Teo só tinha 

olhos para a bandeira de xadrez e se possível, que fosse o McLaren #2 a cruzar a meta 

em primeiro. O facto do Teo Martín ter decidido avançar para o GT Open no início de 

Fevereiro e no final desse mês já estarmos a testar em Jerez, foi para mim o melhor sinal 

do profissionalismo e ganas que o Teo tinha em voltar à Competição. Enhorabuena Teo, 

este título é teu”… 

Classificação após a corrida deste Sábado: 

1. Miguel Ramos / Alvaro Parente - 206 pts ( Campeões 2015 ) 

2. Michele Rugolo / Pasin Lathouras - 175 pts 

3. Ezequiel Perez Companc / Raffaele Giammaria - 150 pts 
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