
 

 
Campeonato FIA GT – Roménia 

 
Miguel Ramos no pódio em Bucareste  

 

Miguel Ramos e Christian Montanari terminaram a ter ceira ronda do 

Campeonato FIA GT no terceiro posto.  

Naquela que foi a estreia do circuito citadino de B ucareste, na Roménia, 

nem tudo correu de feição ao piloto português o qua l se deparou com 

alguns percalços durante a corrida. Contudo, ao lon go de todo o fim-de-

semana demonstrou uma forte competitividade, ao ave rbar o terceiro 

melhor tempo nos treinos de qualificação, a pole na  sessão de Warm up e 

subindo ao pódio na corrida.  

 

Miguel Ramos e Christian Montanari terminaram hoje a prova realizada no 

circuito citadino de Bucareste, na terceira posição. Cumpridas as duas horas de 

corrida, a dupla que tripula o Maserati MC 12 preparado pela Vitaphone Racing, 

desde cedo imprimiu um ritmo bastante rápido ao conseguir o terceiro melhor 

tempo nos treinos cronometrados. A confirmação da boa performance surgiu 

no momento que precede a corrida, ao ter sido o piloto mais rápido na sessão 

de Warm Up.  

Porém, na corrida a dupla acabou por sentir algumas dificuldades ao ter de 

parar por três vezes, sofrer uma penalização e disputar a competitiva corrida 

sob condições climatéricas bastante adversas. 

 

 No final da corrida, Miguel Ramos comentou, “Este terceiro lugar foi 

conseguido, na corrida mais difícil da minha carrei ra! Tivemos que parar 

três vezes, para além de uma penalização injusta de  “drive trhough pelas 

boxes. Essa penalização deveu-se ao número excessiv o de mecânicos na 

linha de partida de partida...mas o que importa foi  a terceira posição 

obtida. Pelo meio ainda tive um enorme susto ao faz er um pião no meio 

da corrida.” .  



 

 

Em relação à corrida piloto ainda acrescentou, “Durante todo fim-de-semana 

fomos sempre os mais fortes em chuva! Confirmando e sta performance 

no Warm up. ”. Em jeito de balanço Miguel Ramos, rematou “Foi uma 

serenata à chuva, num circuito citadino que se estr eia, mas, soube a 

pouco! ”.  

 

Com este bom resultado Miguel Ramos acumula mais seis pontos para o 

Campeonato FIA GT na categoria GT1 ocupando, agora a quinta posição.   

 

A próxima prova do Campeonato FIA GT realiza-se na mítica pista de Monza 

em Itália, no próximo dia 24 de Junho.  


