
 

                                          

 

 
 

Miguel Ramos e Raffaele Giammaria vencem 

esta tarde em Portimão.  

Miguel Ramos e Raffaele Giammaria ganharam a corrid a deste Sábado do 

International GT Open em Portimão e sobem ao primei ro lugar do Campeonato. 

17 de Setembro de 2011. 

Com uma excelente arranque Raffaele Giammaria saltou para o comando da prova 

com o Ferrari 458 da Edil-Cris. Ainda que no inicio da corrida tenha sentido alguma 

pressão de Peters, o Ferrari Nº3 foi aumentando a vantagem ao longo do primeiro 

turno, que nem os 5 seg de Handicap na troca de pilotos colocou em causa o 

comando da prova. 

Após a entrada para o seu turno de condução, Miguel Ramos manteve um ritmo 

constante de forma a manter a distância para o segundo classificado, numa corrida 

que pareceu controlada. “de inicio estava com bastantes duvidas, pois tivem os 

problemas ao longo dos treinos com a electrónica da  caixa de velocidades e 

tivemos que mudar tudo para a corrida, pelo que na partida não sabíamos o que 

esperávamos do carro. Felizmente o setup original m ostrou-se capaz e o carro 

esteve muito bom ao longo da prova. Particularmente  gosto mais de andar ao 

ataque e,m vez de gerir a corrida, mas o nosso Enge nheiro de corrida, dava-me 

instruções precisa para gerir, o que tentei cumprir  o melhor possível”. 

 

Para a corrida de Domingo, Miguel Ramos partirá do 8º posto pelo que a tarefa será 

bem complicada. “Com os problemas sentidos com a caixa de velocidad es nos 

treinos, não conseguimos melhor do que o 8º lugar, pelo que vai ser uma corrida 

muito dura e com o objectivo de terminar no melhor lugar possível. Vamos ter  



 

                                          

 

 

 

muito cuidado no arranque para fugir de qualquer to que que nos atrase e depois 

vamos atacar conforme pudermos, pois não há que fug ir à questão, estamos na 

frente do Campeonato e assumimos a candidatura ao T ítulo” . 

A Race 2 terá lugar amanhã Domingo pelas 13:45 com transmissão em directo no site 

www.miguelramossport.com 
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