
 

                                          

 

 
 

Ramos e Giammaria no Pódio em Imola.  

Miguel Ramos e Raffaele Giammaria terminaram a corr ida deste Domingo 

no segundo lugar e quase era necessário recorrer ao  photo finish, pois a 

diferença para o primeiro foi de apenas 4 décimos d e segundo. 

1 de Maio de 2011. 

Uma grande corrida esta tarde em Imola, uma excelente primeira parte com uma luta 

intensa de Ramos, que tinha partido do 5º lugar, com os outros Ferrari F430 e F458. 

Contudo esta luta entre os carros Italianos fez com que Barba no Porsche 911, fugisse 

e conseguisse mesmo uma considerável vantagem. 

O piloto Português conseguiu subir um lugar durante o seu turno de condução e desta 

feita o pit-stop correu muito bem na Edil-Cris, ganhando inclusive mais um lugar, pois 

Raffaele Giammaria entrou em pista no terceiro lugar. 

O piloto Italiano foi fazendo uma excelente recuperação volta a volta, ultrapassou o 

segundo classificado até então, e nas últimas voltas a aproximação ao Porsche já com 

Cecatto ao volante foi notória, ainda que não tivesse sido suficiente para lhe retirar a 

vitória. 

Como dizia Ramos no final da prova “foi um segundo lugar muito positivo. Nós, 

nos vários Ferrari, andamos na primeira parte da pr ova entretidos uns com os 

outros e quando demos por ela, o Porsche já estava muito longe. Estamos 

contentes com o segundo lugar, pois ficamos convenc idos que tínhamos 

andamento e carro para discutir a corrida. Mais uma  volta e …. podia ser, vamos 

a ver para a próxima”. Um Pódio na primeira prova do Campeonato é sem duvida um 

excelente sinal como prenúncio para uma boa temporada da dupla Luso/Italiana, no 

competitivo e exigente International GT Open. 



 

                                          

 

 

 

O International GT Open tem a próxima prova agendada para 14 e 15 de Maio em 

Magny-Cours (França). 
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