
 

 

 
 

Vitória de Ramos e Pastorelli em Portimão. 

Excelente corrida a realizada esta tarde pela dupla  do Corvette da V8 

Racing no Circuito do Algarve. Miguel Ramos partiu do segundo lugar da 

grelha e manteve-se sempre muito perto da liderança  da corrida até ao 

momento do pit-stop, onde uma perfeita estratégia d a equipa os levou ao 

primeiro lugar de onde não mais saíram.  

11 de maio de 2013. 

Após o arranque, Miguel Ramos colocou bastante pressão no Ferrari do Japonês 

Talkanitsa para não deixar fugir o Ferrari nº 3 do Filippi pois este estava a ganhar 

alguma vantagem no primeiro lugar. “após várias tentativas de recuperar o 

segundo lugar e tentar não deixar fugir o Filippi, vi que não tinha carro para 

ultrapassar o Talkanitsa, assim pensamos logo que o  melhor seria aproveitar a 

abertura da janela de troca de pilotos e sermos dos  primeiros a realizar a 

operação” , se assim foi pensado, a estratégia mostrou-se a mais acertada, pois 

Pastorelli entrou para o volante do Corvette para uma corrida solitária no asfalto de 

Portimão. À medida que as trocas de pilotos se foram realizando e particularmente 

quando o Ferrari nº 3 que estava no comando, veio à box para o pit-stop, a dupla 

Ramos-Pastorelli, passou para a liderança da corrida e assim se manteve até final. 

“Foi uma resultado fantástico. Adoro correr no meu País e cada vez que isso 

acontece é incrível a quantidade de apoio e palavra s de incentivo que recebo. A 

todos dedico esta vitória. Um resultado que era mui to importante para a 

confiança da equipa por causa da nossa desistência em França e que comprova 

que tomamos a decisão correta ao voltar ao carro an tigo” . Comentou Miguel 

Ramos, logo após a cerimónia do Pódio. 



 

 

Amanhã pelas 12:00h será a vez de Nicky Pastorelli arrancar para o primeiro turno da 

Race 2 deste fim de semana. O Corvette Nº4 arrancará do primeiro lugar da grelha, 

para a corrida que terá a duração de 50 minutos. 

Domingo, 12 de maio 

09:00 – 09:30 Qualifying 2 Single Seater Series  

09:50             Race 2 Single Seaters 

10:35             Race 2 Super Seven by KIA 

12:00             Race 2 International GT Open 

13:15             Race 2 European F3 Open 

Como habitualmente, o International GT Open terá cobertura televisiva nos canais 

habituais: Motors TV (pan-European), assim como nos mercados mais específicos 

como Itália (Raisport), Alemanha (Sport1+), Espanha (Teledeporte and Canal + 

Deportes), e Portugal (SportTV), para além da habitual live streaming TV no 

www.miguelramossport.com 

Domingo, 12 de maio 

12:00 Race 2 Sport.TV3 (direto) 

12:50 CET Race 2 MotorsTV (Live) 
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