
 

 

 

Campeões no Pódio 

 

Miguel Ramos e Alvaro Parente subiram novamente ao Pódio este Domingo, 

depois de ontem terem garantido a conquista do título de Campeões no 

International GT Open 2015. 

 

1 de novembro de 2015. 

Foi a corrida da Consagração a desta tarde em Barcelona. Depois uma sessão de qualificação 

muito competitiva, na qual ficou a 2,5 décimas do segundo lugar, Miguel Ramos aguentou a 

pressão das primeiras voltas e os inúmeros toques que provocaram saídas de pista e 

dissabores a alguns concorrentes, “na partida estamos sempre mais sujeitos à habitual 

confusão das primeiras voltas, de qualquer modo a corrida correu muito bem. Precisei 

de ter paciência porque tinha bandeiras amarelas no final da reta onde se faziam as 

ultrapassagens e mal foram retiradas, ultrapassei e escapei dos meus opositores 

fazendo uma corrida muito divertida. Depois de garantirmos o Campeonato ontem, a 

coisa que mais queria era disfrutar esta corrida da melhor forma possível e trazer o carro 

direito até ao fim do meu turno, para dar também esse prazer ao Alvaro”. 

Após a troca de pilotos e mesmo com o handicap máximo na paragem, Alvaro Parente foi 

impondo um ritmo fortíssimo que permitiu chegar ao terceiro, garantindo assim mais uma festa 

Portuguesa no Pódio de Barcelona. “Foi muito importante este Pódio, pois tanto eu como o 

Álvaro queríamos muito voltar a subir ao Pódio como consagração de um Campeonato 

perfeito. Durante todo o campeonato tivemos lutas duras, mas justas, pilotos aguerridos, 

mas corretos, assim e com a competitividade que este Campeonato demonstrou até à 

ultima corrida, o nosso título é ainda mais saboroso”. 



 

 

 

Cai assim o pano sobre a edição 2015 do International GT Open com a seguinte Classificação 

Final: 

 

1. Miguel Ramos / Alvaro Parente - 212 pts ( Campeões 2015 ) 

2. Michele Rugolo / Pasin Lathouras - 179 pts 

3. Ezequiel Perez Companc / Raffaele Giammaria - 172 pts 
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