
 

Campeonato FIA GT – Brno 
 

Miguel Ramos vence em Brno 
 

- Corrida memorável para o piloto português que ven ce pela 
primeira vez no competitivo Camp. FIA GT -  

 
Miguel Ramos e Christian Montanari subiram ao lugar  mais alto do pódio 

ao terminar esta tarde a oitava ronda do Campeonato  FIA GT 2007, 

realizada no circuito de Brno, na Republica Checa.  

Numa corrida memorável para o piloto português, Mig uel Ramos arrecada 

mais 10 pontos para o competitivo ranking  de pilotos GT1 subindo até a 

segunda posição encontrando-se apenas a três escass os pontos do líder.  

Desde cedo a dupla demonstrou a elevada competitivi dade ao conquistar 

a segunda posição nos treinos cronometrados.  

  
 

Numa corrida memorável parra o piloto português, Miguel Ramos e Christian 

Montanari terminaram na primeira posição em Brno. Partilhando a condução do 

Maserati MC 12 Nº 2 preparado pela equipa Vitaphone Racing e cumpridas as 

duas horas de prova, a dupla, desde cedo demonstrou a sua rapidez 

conquistando a segunda posição nos treinos cronometrados.  

 

 No final da corrida Miguel Ramos, bastante satisfeito, comentou, “Foi uma 

corrida fantástica em que tudo correu bem. Estou mu ito satisfeito com a 

vitória…a primeira no Campeonato FIA GT! Nos treino s o Christian 

conseguiu a segunda posição tendo o outro carro da equipa ficado na 

pole . Na corrida, o Christian arrancou mas perdeu algum as posições 

caindo para a quinta posição, contudo, conseguiu re cuperar e entregou-

me o carro no segundo lugar. No meu turno fui o mai s rápido 

ultrapassando o primeiro que era o Aston Martin DB9  dos pilotos 

Wendlinger/Sharp e consegui alguma vantagem, passan do o carro ao 

Christian com dezoito segundos de vantagem. Ele só teve de terminar a 

gerir essa vantagem.”  



 

 

Em relação a esta corrida e ao campeonato Miguel Ramos acrescentou, 

“Desta vez não tivemos nenhum problema o que nos pe rmitiu alcançar a 

vitória. Penso que esta corrida espelha o que poder íamos ter alcançado 

em Adria, pois se não fossem os problemas nas boxes  teríamos ganho. 

Em relação ao campeonato conseguimos mais 10 pontos  o que nos deixa 

a três dos primeiros…portanto, tudo fica em aberto para as duas últimas 

corridas do Campeonato!” .  

 

A próxima corrida do Campeonato FIA GT, encontra-se agendada para o dia 30 

na pista francesa de Nogaro.  

 

 
 
Miguel Ramos e António Coimbra 2º em corrida de Res istência 
– 3 horas de BRNO  
 

Ainda na pista de Brno, na Republica Checa, Miguel Ramos e António Coimbra 

tiveram a oportunidade de disputar uma corrida de Endurance de cerca de 3 

horas na qual terminaram na segunda posição.  

 

Aos comandos de um Mercedes, a dupla portuguesa demonstrou um forte 

andamento numa corrida de resistência que se disputou no passado Sábado à 

noite.  


