
 

 

 
 

Fim de semana com melhor pontuação de 

sempre para o Campeonato. 

A corrida deste Domingo trouxe a confirmação do que  se previa ontem 

logo após a vitória na Race 1. A dupla do Corvette nº4 da V8 Racing, 

constituída por Miguel Ramos e Nicky Pastorelli fiz eram uma magnífica 

Race 2  e se o objetivo, realista ainda que difícil , fosse tentar um lugar no 

pódio, o segundo lugar foi um justo prémio para a e xcelente prestação. 

12 de maio de 2013. 

Com Nicky Pastorelli ao volante para o primeiro turno, o Corvette nº4 foi surpreendido 

nos primeiro momentos da corrida pelo Ferrari de Griffin que passou para o comando 

ainda na primeira volta e chegou a ter uma vantagem superior a 7 segundos na 

liderança da corrida. Pastorelli tentou manter-se sempre muito perto de Griffin pois 

sabia que o handicap que o Corvette teria no pit-stop, iria colocá-los ainda muito mais 

atrasados quando Ramos iniciasse o segundo turno.  

Quando da troca de pilotos e com Ramos a cumprir o handicap parado na box a 

diferença para o líder, na altura já era Cameron ao volante do Ferrari nº21, a diferença 

aumentou para mais de 25s. Miguel Ramos encetou então uma magnifica recuperação 

a ganhar entre 1 a 1,5s por volta, tendo acabado a corrida a 7s do Ferrari vencedor. 

“Foi uma corrida muito difícil pois o calor era ins uportável dentro do carro.  Esta 

segunda corrida com apenas 50 minutos é muito curta  e como tal não dava para 

recuperar a diferença do handicap e mesmo assim o v encedor podia estar a 

controlar as distâncias tal como nós fizemos ontem.  Estou muito contente pois 

se o nosso objetivo era tentar chegar ao Pódio mais  uma vez em Portugal, o 

segundo lugar que conseguimos só posso considerar e xcelente, sendo o  



 

 

 

culminar dum fantástico fim-de-semana” afirmou um contentíssimo Miguel Ramos 

logo após o término da prova.  De realçar que esta prova de Portimão também era 

válida para o Campeonato España GT e com estes resultados, a dupla 

Ramos/Pastorelli lideram a Classificação. A próxima prova do GT Open terá lugar em 

Nurburgring daqui a três semanas, a 1 e 2 de Junho. 
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