
 

 

 

Pódio em luto para Miguel Ramos no 

Nurburgring. 

Um toque do Porsche da Manthey logo na primeira vol ta tirou à dupla 

Ramos/Giammaria as hipóteses de melhor resultado na  corrida deste 

Domingo em Nurburgring. Contudo é um terceiro lugar  com sabor a 

vitória, pois foi conseguido após uma recuperação f antástica. 

27 de Maio de 2012. 

Na corrida desta tarde e partindo do 5º lugar da grelha, Giammaria fez um bom 

arranque até que na curva 2 levou uma ligeira pancada de Nick Tandy que lhe 

provocou a queda para o décimo posto e um grande susto na equipa “quando vimos 

a pancada que levou na traseira esquerda e o fumo q ue o carro fazia ainda 

pensamos que pudesse ter furado o pneu o que provoc aria o fim de qualquer 

hipótese de um bom resultado. Felizmente o carro po de continuar ainda que 

muito atrasado, mas o Giammaria fez uma soberba pri meira parte da corrida 

sempre ao ataque. Claro que a tentativa de recupera ção tem sempre o reverso 

da medalha que é o esforço suplementar a que a mecâ nica e pneus está sujeita. 

O final da corrida foi muito penoso pois estávamos com os pneus acabados e 

com grandes dificuldades de travões” . revelou Miguel Ramos no final da prova. As 

ultimas voltas foram de grande tensão para a equipa, pois Ramos sofreu enorme 

pressão do Aston de Malucelli, mas manteve um perfeito controle da corrida e 

conseguiu defender muito bem o terceiro lugar final. 

Na cerimonia de entrega de prémios no Pódio, estranhamente Miguel Ramos abriu o 

fato e deixou perceber que havia uma mensagem a transmitir, “a Madrinha do meu 

filhote morreu este fim-de-semana e eu quero dedica r-lhe este pódio”  comentou 

um pesaroso Ramos num momento sempre difícil como é a perda de uma pessoa 

amiga.  



 

 

 

 

 

A próxima prova do International GT Open terá lugar em a SPA-Francorchamps entre 

22 e 24 de Junho. 
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