
 

 

 

Grande vitória de Ramos e Giammaria no 

Hungaroring. 

O segundo tempo na qualificação permitiu ao Corvette da dupla luso-

italiana partir da primeira linha da grelha, ao lado do Ferrari da AF Corse 

pilotado por Gimmi Bruni. Com os seis primeiros carros de quatro marcas 

diferentes separados por 8/10 de seg, adivinhava-se uma intensa corrida 

para esta tarde. 

8 de setembro de 2012. 

Uma corrida perfeita tanto no início com Giammaria que realizou um excelente 

primeiro turno, como depois na segunda parte já com Miguel Ramos ao volante. 

Contudo não foi fácil, pois estiveram sempre debaixo de grande pressão, e o final de 

corrida foi fantástico com o piloto português a aguentar muito bem as investidas do 

Ferrari de Leo. 

Para Miguel Ramos a vitória é sinónimo de aposta ganha “sabíamos que estava para 

acontecer. Desde a primeira corrida com o Corvette, que sentimos o potencial do 

carro e da equipa”. 

Ainda assim a equipa passou por alguns calafrios desnecessários, “o final de corrida 

foi quase catastrófico, pois estava sem pneus e o Corvette parecia mais um 

carro de drifting. Optamos por não trocar de pneus e essa opção foi arriscada, 

pois nas ultimas 6 voltas foi com enorme sacrifício que aguentei o Leo atrás de 

mim. Consegui manter a cabeça fria e aguentar o melhor possível o carro até à 

bandeira de xadrez”. 

 

 



 

 

 

Amanhã a Race 2 terá lugar pelas 13:00h e terá cobertura televisiva nos canais 

habituais: Motors TV (pan-European), Sport1+ (Alemanha), TDP, Canal +, Sportmania 

(Espanha), DigiSport (Hungria e Roménia), Nelonenpro (Finlandia), Primocanale 

(Italia), Setanta (Africa), Premiere Sport (UK), SportsTV (Turquia), Sport5 (Republica 

Checa e Eslováquia), Orange Sport (Polónia), MTV (Médio Oriente, Austrália e 

Américas), para além da habitual live streaming TV no www.miguelramossport.com 

Domingo, 9 de setembro 

13:00 – 13:50 Race 2 CET 

MotorsTV – (18:30 CET Race 2) 

SportTV3 – (16:00 Race 2) 

 

International GT Open 

27-29 de Abril  -  Autodromo do Algarve 

25 a 27 de Maio  -  Nurburgring 

22 a 24 de Junho  -  SPA-Francorchamps 

13 a 15 de Julho  -  Brands Hatch 

20 a 22 de Julho  -  Paul Ricard 

7 a 9 de Setembro  -  Hungaroring 

28 a 30 de Setembro  -  Monza 

3 a 4 de Novembro  -  Catalunya 
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