
 

 

 
 

Duas subidas ao Pódio no cair do pano do 

GT Open em Barcelona. 

Na Race 1 disputada ontem, Ramos e Giammaria termin aram em terceiro 

lugar, resultado que tornariam a repetir na Race 2 deste Domingo, que foi 

ganha pela dupla Marco Holzer e Nick Tandy, corrida  onde foram 

consagrados os novos Campeões, Gimmi Bruni e Federi co Leo. Miguel 

Ramos e Raffaele Giammaria acabam o International G T Open 2012 em 4º 

lugar. 

4 de novembro de 2012. 

Um fim de semana com duas subidas ao Pódio, ajudam a reforçar a ideia de 

consistência da dupla Luso-Italiana do Corvette. Com efeito Ramos e Giammaria 

foram dos pilotos com mais subidas ao Pódio em 2012 e salvo um ou outro percalço 

ao longo da época, bem que podiam ter lutado até mais tarde pelo título. 

A vitória de Barba-Malucelli (Aston Martin) na corrida da Sábado, aliada à desistência 

do Porsche de Tandy e Holzer, fez com que todas as decisões passassem para a 

corrida desta tarde. Com efeito logo nas voltas iniciais um problema na caixa de 

velocidades do Porsche 911 provocou a desistência e o baralhar das contas do 

Campeonato. O segundo lugar ficou com o Ferrari de Montermini e López, logo 

seguidos do Corvette de Ramos e Giammaria. Um mau arranque fez Malucelli perder 

a vantagem de partir da pole, sendo ultrapassado por Bruni, Montermini e pelo 

Porsche de Tandy enquanto Ramos seguia em quinto à frente de Martin, Peter, Estre, 

Beltoise, Zampieri e Campaniço, quando entrou o safety car em pista devido ao pião 

de Hamilton ainda na primeira volta. Na volta 5 Malucelli passa Tandy e uma volta 

mais tarde Montermini, ainda que com um ligeiro contacto entre os dois Italianos.  



 

 

 

 

Na volta 12 Tandy abranda com problemas na caixa de velocidades que ditariam o 

abandono. Com o pit-stop, Leo continuou na liderança mas foi rapidamente 

ultrapassado por Lopez, Barba, Giammaria e Broniszewski. Na cabeça da corrida 

López tinha 2 segundos de vantagem sobre Barba e assim continuaram por algum 

tempo, mas na volta 30, Barba consumou a ultrapassagem e assim garantiu a vitória, 

secundado por López e com Giammaria em terceiro. 

RACE 1 

1º Matteo Malucelli - Álvaro Barba, (Villois Racing Aston Martin) 

2º Andrea Montermini – Juan Manuel López (Villorba Ferrari) 

3º Miguel Ramos - Raffaele Giammaria (V8 Racing Corvette) 

 

À partida para a Race 2 deste Domingo, havia muitas indecisões quanto aos pneus a 

utilizar, devido ao mau tempo que se tinha abatido sobre o circuito momentos antes da 

partida e com as condições bastantes precárias em termos de aderência. Alguns 

pilotos optaram por slicks logo de inicio (Holzer) enquanto outros arriscaram já em 

cima da partida (Leo e Barba) tendo por isso que partir do pit, e mesmo alguns (Lopez 

e Griffin) trocaram de pneus na grelha depois do painel dos 5 minutos para a partida e 

por isso foram penalizados com um drive-trough. Griffin liderou no início, com Pilet e 

Holzer a ir subindo na classificação e chegando a passar Giammaria e Lopez. Os dois 

Porsche tiveram um luta intensa durante as duas partes da corrida (antes e depois do 

pit-stop). A poucas voltas do final Bruni era sexto, (ainda não suficiente para o título), 

tendo mesmo chegado a atacar Miguel Ramos conforme relatou “foi uma luta 

intensa durante os últimos 10 minutos e quase que n os tocamos na chicane que 

antecede a última curva do circuito na penúltima vo lta. Depois o Bruni fez um 

erro na última volta e perdeu o contacto comigo. Fo i sem dúvida a minha melhor 

corrida do ano e onde me senti mais à vontade. Éram os os mais rápidos em 

pista, mas como tínhamos mais handicap que o primei ro e segundo, não havia 

nada a fazer em termos da luta pela vitória”.  Com os dois Pódios (2 x 3º lugar) nas 



 

 

duas corridas de Barcelona, Miguel Ramos e Raffaele Giammaria, terminam o 

Campeonato no 4º posto. 

 

 

 

RACE 2 

1º Marco Holzer / Nick Tandy (Manthey Racing Porsche) 

2º Patrick Pilet / Raymond Narac (KIMSA Porsche)  

3º Miguel Ramos - Raffaele Giammaria (V8 Racing Corvette) 
 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CAMPEONATO 2012 

1º Federico Leo - Gianmaria Bruni 

2º Nick Tandy - Marco Holzer 

3º Álvaro Barba - Matteo Malucelli 

4º Miguel Ramos - Raffaele Giammaria 

5º Juan Manuel López - Andrea Montermini  

6º Patrick Pilet - Raymond Narac 

7º Stefano Bizzarri 

8º Michael Dalle Stelle - Daniel Zampieri  

9º Philipp Peter 

10º Michael Broniszewski 
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