
 

 

 
 
 
 

Aston Martin Racing vence na Catalunha. 
 

O novo LMP1 da Aston Martin Racing vence e convence  na primeira prova 

do Le Mans Series em Barcelona esta tarde. 

 
O Aston Martin pilotado por Stefan Mucke, Jan Charouz e Tomas Enge, parecia 

contudo destinado a não conseguir melhor do que segundo lugar até ao momento do 

último pitstop do Pescarolo-Judd que liderava a corrida nessa altura. Mucke estava a 

6,2 segundos, quando o Safety Car entrou em pista com 40 minutos para o final da 

corrida. Após o recomeço da corrida Mucke demorou menos de seis voltas para o 

ultrapassar e assumir a liderança que mais não voltou a largar, conseguindo uma 

vantagem de 14 segundos até ao final da corrida. 

 

Miguel Ramos não foi feliz em Barcelona, pois após uma boa prestação nos treinos e 

terem partido do segundo lugar da grelha, quando o terceiro lugar parecia mais do 

que assegurado, um pião perto do final e a infelicidade do carro não pegar, tornou o 

final de corrida dramático para o piloto Português. “Foi uma situação típica de 

corrida, mas muito infeliz para mim. Não estava a a tacar nem a ser atacado por 

ninguém, pelo que o terceiro lugar parecia mais do que seguro. È um ponto do 

circuito onde após ficarmos a direito, se acelera f orte. Acho que não ataquei 

antes do tempo, mas o que é certo é que talvez o co ntrole de tracção não 

tivesse actuado conforme eu estava à espera.  

Mesmo assim estou convencido que se o motor não tiv esse ido abaixo na 

tentativa de meio pião que fiz, pois o carro não te m quase brecagem, acho que 

ainda poderia ter aguentado o terceiro posto. Infel izmente assim não aconteceu, 

pelo que me resta aguardar pelo início de Maio para  a corrida de SPA. Fiquei 

contudo satisfeitíssimo pelo excelente desempenho d o nosso carro, pois 

demonstrou um excelente potencial durante todo o fi m-de-semana, assim como 

a equipa Aston Martin Racing, pois fez um trabalho fantástico e foi inexcedível 

em todos os aspectos”. 

 



 

 

 

 

 

 

Como a infelicidade de uns é a felicidade de outros, este azar permitiu ao Courage-

ORECA, pilotado por Bruno Senna e Stéphane Ortelli, conseguir o lugar mais baixo do 

podium. 

 

Próxima prova do Le Mans Séries - 8, 9 e 10 de Maio  em SPA Francorchamps 

(Bélgica) 


