
 

 

 

Fim-de-semana “Perfeito” em Monza. 

Miguel Ramos e Alvaro Parente tiveram um fim-de-semana perfeito em Monza 

com uma vitória no Sábado e um segundo lugar na corrida deste Domingo. Com 

este resultado, a dupla Portuguesa viu a liderança do Campeonato reforçada 

com 35 pontos de avanço para os perseguidores, agora que falta apenas uma 

jornada dupla para o término do International GT Open. 

4 de Outubro de 2015. 

“Perfeito”, é como se pode resumir o fim-de-semana de Monza para a dupla Miguel Ramos e 

Alvaro Parente no McLaren 650s da Teo Martín Motorsport. Na Race 1, Ramos e Parente 

conseguiram uma fantástica vitória numa pista bastante molhada devido á chuva que se abateu 

no circuito Italiano. Ainda que na teoria o McLaren não fosse o carro ideal para o rápido circuito 

de Monza, na realidade e com as condições adversas os pilotos Portuguesas das fraquezas 

fizeram forças e conseguiram uma inesperada (à partida) vitória conforme comentou Miguel 

Ramos “se me dissessem na sexta-feira que iriamos ganhar em Monza, não acreditaria. 

Com o Handicap máximo e com as dificuldades que o nosso carro sente em circuitos 

assim tão rápidos, nós estávamos em desvantagem. Contudo as circunstâncias da 

corrida assim fizeram acontecer e nós aproveitamos o excelente carro que a Teo Martín 

Motorsport colocou à nossa disposição, pois esteve simplesmente soberbo nas difíceis 

condições da pista”. 

Na corrida de Domingo e com aumento da diferença pontual para o segundo, é lógico que a 

dupla Portuguesa pensasse também em termos de Campeonato e se não puderam vencer, o 

segundo lugar deve ser considerado excelente. Aliado com a fraca prestação dos principais 

opositores, o segundo lugar soube a vitória e agora Ramos e Parente lideram o Campeonato 

com 35 pontos de avanço, quando falta uma só jornada dupla para o final do Campeonato, 

“excelente este fim-de-semana para a nossa equipa e aspirações ao título. Não 

ganhamos nada e como tal vamos precisar de estar ao melhor nível em Barcelona no 



 

 

final de Outubro. Os nossos adversários não vão baixar os braços e por isso ainda que 

tenhamos tido um bom desempenho, estou convencido que o Campeonato só se 

decidirá na segunda corrida de Barcelona. Os 35 pontos absolutos não o são realidade 

para as contas finais, pois teremos que deitar fora um resultado e pelo menos 8pts 

teremos que descontar a esse nosso total”, comentou Miguel Ramos esta tarde em Monza. 

Nas contas do Campeonato há que deitar fora um resultado e enquanto os principais 

adversários contabilizam uma desistência, Ramos e Parente têm como pior resultado (a deitar 

fora) o equivalente a 8 pontos, que deverão subtrair aos 192, traduzindo-se assim em 184 o 

pecúlio da dupla Portuguesa. 

Classificação do Campeonato após as 12 corridas já disputadas: 

1. Miguel Ramos / Alvaro Parente - 192 pts ( - 8pts = 184 ) 

2. Michele Rugolo / Pasin Lathouras - 157 pts ( 27 de diferença) 

3. Ezequiel Perez Companc / Raffaele Giammaria - 150 pts ( 34 diferença ) 

A próxima prova terá lugar em Barcelona entre 31 Outubro e 1 de Novembro. 

Calendário 2015 
 

    Paul Ricard 24-26/04/2015 
 

    Estoril 09-10/05/2015 
 

    Silverstone 05-07/06/2015 
 

    Red Bull Ring 03-05/07/2015 
 

    Spa 04-06/09/2015 
 

    Monza 02-04/10/2015 
 

    Barcelona 1-2/11/2015 
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