
 

 

 
 

Primeiro Pódio com o Corvette para Ramos 

e Giammaria esta tarde em Brands Hatch.  
 

O Pódio conquistado este Domingo foi o culminar dum a excelente 

corrida, pois depois de partirem do 12º lugar , foram paulatinamente 

subindo lugar a lugar, até chegarem a um merecido e  muito bem 

conquistado 3º lugar no final.  

 

Domingo, 15 de julho de 2012.  

 

Num circuito onde já passaram os nomes mais sonantes do panorama automobilístico 

Mundial, nesta tarde de Domingo, Ramos e Giammaria conseguiram “no braço”, um 

excelente lugar no Pódio.  

Para a Race 1 disputada ontem, Miguel Ramos tinha conseguido o sexto tempo da 

grelha, mas com a chuva que caiu durante toda a corrida, a dupla do Corvette não 

conseguiu ser eficaz conforme depreendemos das palavras de Ramos “na primeira 

corrida com chuva não conseguimos ser competitivos.  Arrancamos bem, mas a 

instabilidade do carro nas condições adversas com a  pista inundada, não nos 

deu hipótese de realizar um bom trabalho como prete ndíamos” . 

  

Para a Race 2 deste Domingo a qualificação ainda na chuva de Sábado, tinha ditado o 

12º posto na grelha, e as dificuldades de partir no meio do pelotão são bem  

 



 

 

 

 

conhecidas “no arranque o Giammaria teve azar e não conseguiu recuperar 

alguns lugares como era nossa pretensão, contudo fe z um excelente turno 

sempre ao ataque e toda a pressão a que sujeitou os  nossos adversários fez 

efeito, pois conseguiu recuperar até ao 6º lugar”.   

Quando da troca de pilotos Miguel Ramos entrou para a pista no terceiro posto que 

manteve até final após intensa luta com o Ferrari de Montermini. “perdemos cerca de 

três segundos no pit que nos impediram de conseguir  entrar à frente do Bruni. 

Mas de qualquer modo sentimo-nos contente com a per formance da equipa 

nesta segunda corrida que fazemos com o Corvette, q ue é sem duvida um carro 

muito diferente e difícil de pilotar nestas condiçõ es” , comentava Miguel Ramos. 

 

A ação volta ao International GT Open daqui a uma semana, com a corrida em Paul 

Ricard (França) a 21-22 de julho. 
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