
 

 

 

Brilhante vitória de Ramos e Parente em SPA. 

 

Miguel Ramos e Alvaro Parente venceram esta tarde a corrida do International 

GT Open disputada em SPA. Após a pausa de Verão, esta foi a melhor resposta 

da dupla Portuguesa que tripula o McLaren da Teo Martín Motorsport, 

aumentando inclusive a diferença pontual na liderança do Campeonato. 

Porto, 6 de Setembro de 2015. 

Fantástica corrida a deste Domingo nas Ardenas. Com um excelente arranque, Álvaro Parente 

saltou para a liderança e volta após volta, foi conseguindo amealhar os segundos necessários 

para quando da troca de pilotos e com o handicap que a equipa tinha, conseguir que quando 

da entrada de Miguel Ramos, este estivesse bem posicionado para a segunda metade da 

corrida. Se assim foi definida a estratégia, ainda melhor foi a execução, pois realmente Ramos 

conseguiu entrar ainda na liderança da prova, local onde se manteve até final, ainda que sobre 

grande pressão conforme admitiu o próprio, “foi uma corrida fantástica, com um excelente 

turno do Álvaro na primeira metade da corrida que permitiu amealhar alguns segundos 

de vantagem que se vieram a tornar preciosos. Tínhamos um carro muito eficaz nas 

condições difíceis que a pista apresentava no início, com zonas secas e outras húmidas. 

Quando entrei em pista e ainda que mantivéssemos a liderança, a diferença estava muito 

curta, pois perdemos muito tempo devido ao handicap nas boxes. No meu turno a pista 

estava mais seca e as diferenças foram-se atenuando, o que provocou que tivesse tido 

uma segunda parte da corrida sobre grande tensão, com o Bell e o Giammaria sempre 

muito perto. A Teo Martín Motorsport está mais uma vez de parabéns pois entregou-nos 

um carro fantástico para as sempre difíceis condições de SPA”. 

Com este resultado a dupla Portuguesa cimenta a liderança do Campeonato, agora que faltam 

duas jornadas duplas para o término da Competição, “este resultado foi muito bom para a 

equipa. Daqui a três semanas em Monza temos handicap e por isso vai ser muito difícil a  



 

 

 

nossa corrida, mas vendo pelo lado positivo e na teoria, vamos limpos para a última 

prova em Barcelona. Contudo nas corridas tudo pode acontecer e até podemos fazer um 

bom resultado em Monza. De qualquer modo estou convencido que temos Campeonato 

até á ultima corrida e que o Campeonato só se decide em Barcelona”, comentou Miguel 

Ramos após a cerimónia de Pódio desta tarde em SPA. 

Classificação do Campeonato após as 10 corridas já disputadas: 

1. Miguel Ramos / Alvaro Parente - 152 pts 

2. Michele Rugolo / Pasin Lathouras - 139 pts 

3. Ezequiel Perez Companc / Raffaele Giammaria - 126 pts 

A próxima prova terá lugar em Monza (Itália) entre 2 e 4 de Outubro. 

Calendário 2015 
 

    Paul Ricard 24-26/04/2015 
 

    Estoril 09-10/05/2015 
 

    Silverstone 05-07/06/2015 
 

    Red Bull Ring 03-05/07/2015 
 

    Spa 04-06/09/2015 
 

    Monza 02-04/10/2015 
 

    Barcelona 1-2/11/2015 

 

Cumprimentos 
 
 
Francisco Guimarães 
(+351) 91 7604570 
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