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A equipe Mercedes de fórmula 1, mais uma vez prova que chega para incomodar em 2015.
Pelo menos é o que está parecendo depois do terceiro dia de testes no circuito de Montmeló,
em       Barcelona, na Espanha. Se na sexta-feira (27/02), Nico Rosberg fez o melhor tempo,
neste sábado - 28, foi a vez do britânico Lewis Hamilton, que completou 76 voltas e alcançou a
melhor marca com 1m23s022.

"Não foi um dia particularmente espetacular. A pista parece ter perdido um pouco da aderência
nos últimos dias e a sensação não foi tão boa", disse Hamilton, que continuou o raciocínio...
"mas sinto que o carro está bom. Fizemos vários testes para entender melhor em que ponto
estamos e tivemos uma indicação mais clara, só na parte da tarde".

Felipe Massa, da Ferrari, cravou a segunda melhor marca do dia (1m23s262), seguido por Kimi
Raikkonen, da Ferrari (1m23s276). O brasileiro concluiu 102 voltas e sua melhor foi a 42ª.
"Tivemos outro bom dia com mais de 100 voltas completadas. Chegamos ao final do programa
em tempo útil e o carro tem se mantido muito confiável em todos os três testes. Nossas
corridas longas estão muito boas e o equipamento permanece consistente. Não somos os
únicos rápidos na pista e a luta atrás da Mercedes está bem interessante. Agora, só penso em
estar pronto para a primeira corrida da temporada, em Melbourne. Estou muito ansioso para
começar", disse Massa.

Para a Red Bull Racing a coisa anda bastante complicada ultimamente. O australiano Daniel
Ricciardo concluiu 128 voltas no circuito, mas ficou em último lugar com 1m25s742, porém, o
australiano tem sua explicação: "Definitivamente há muitos aspectos positivos a tomar a partir
de hoje. Concluí muitas voltas e trabalhei bem o programa", disse Daniel. "Para a maioria das
outras equipes o ritmo foi melhor hoje, mas estávamos focados em nós mesmos. Não sujamos
os pneus macios ou supermacios, tampouco estivemos preocupados em usar pouco
combustível. Nossas corridas longas parecem muito boas e completar quase 130 voltas
significou confiabilidade. Temos apenas que colocar um pouco de ajuste fino para melhorar
amanhã", concluiu.

RESULTADO DOS TESTES - DIA 03
BARCELONA /ESP - Sábado, 28/02/2015:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes): 1m23s022
2. Felipe Massa (BRA/Williams Mercedes): 1m23s262
3. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari): 1m23s276
4. Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso Renault): 1m24s191
5. Romain Grosjean (FRA/LotusRenault): 1m24s200
6. Marcus Ericsson (SUE/Sauber): 1m24s477
7. Nico Hulkenberg (ALE/Force India Mercedes): 1m24s939
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8. Kevin Magnussen (DIN/McLaren Honda): 1m25s225
9. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull): 1m25s742 
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