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Melhor resultado de sempre para Miguel Ramos 
no Campeonato FIA GT 

 
- 2º Pódio consecutivo - 

 
Miguel Ramos obteve um excelente resultado ao termi nar a competitiva 

prova realizada no circuito de Monza na segunda pos ição.  

Assim o piloto português arrecadou mais 8 pontos na quele que é 

considerado um dos campeonatos mais disputados a ní vel mundial.  

Nos treinos cronometrados, Christian Montanari real izou o terceiro 

melhor tempo aos comandos do seu Maserati MC12 poré m uma 

penalização ao piloto que ocupava a segunda posição  permitiu à dupla 

Ramos Montanari subir uma posição na grelha de part ida.  

 

Miguel Ramos assinalou hoje o melhor resultado da sua carreira ao terminar a 

quarta ronda do Campeonato FIA GT na segunda posição. Naquele que e 

considerado um dos campeonatos mais disputados a nível mundial, logo cedo 

a dupla demonstrou um forte andamento, com Christian Montanari colega de 

equipa de Ramos, a realizar o terceiro melhor tempo nos treinos 

cronometrados, porem uma penalização ao segundo classificado colocou o a 

dupla uma posição acima.  

 

Com o Maserati MC 12 preparado pelos alemães da Vitaphone Racing, o piloto 

que defende as cores nacionais terminou a corrida realizada no circuito italiano 

de Monza com mais 8 pontos, conferindo-lhe uma subida de duas posições na 

tabela classificativa (entre os pilotos da categoria rainha – GT1), estando a 

apenas 2 pontos do líder.  

 

 No final da corrida, Miguel Ramos naturalmente satisfeito comentou, “Correu 

tudo bem! Estou muito contente com o resultado aqui  obtido. De qualquer 



 

forma poderíamos ter ganho a corrida…tínhamos uma e stratégia de não 

mudar pneus no segundo turno pelo entrei com alguma s dificuldades. 

Quando entreguei o carro ao Christian ele pode atac ar um pouco mais 

com os pneus novos, contudo um problema no motor de  arranque fez-nos 

perder uns 10 segundos, acabando por ceder o primei ro lugar para o 

Aston Martin!”.  

 

Apesar destes contratempos, o piloto acrescentou, “não estava a espera de 

sermos tão competitivos em Monza, pois o nosso carr o não tem tanta 

potência como os Aston Martin e os Corvettes, de qu alquer forma estou 

muito satisfeito…na corrida anterior fomos terceiro s, agora segundos, 

pode ser que na próxima sejamos primeiros!” . 

 

Em relação à próxima corrida Miguel Ramos afirmou, “Temos que ver como 

vai ser, pois aqui já tínhamos uma penalização de 2 0kg e na próxima    

vai-se agravar, mas, estaremos lá para lutar pelos primeiros 

lugares…pontinho a pontinho vamos conquistando o ca mpeonato!”. 

 

A próxima prova do Campeonato FIA GT realiza-se no país é originária a 

equipa Vitaphone Racing, na Alemanha, no circuito de Oschersleben já no 

próximo dia 8 de Julho.  


