
 

Campeonato FIA GT – Zolder 
 

Miguel Ramos termina na 4ª posição 
do Campeonato FIA GT  

 
- 5ª posição na corrida em Zolder-   

 
Na última corrida do Campeonato FIA GT realizada em  Zolder, na Bélgica, 

Miguel Ramos e Christian Montanari não tiveram a so rte do seu lado ao 

terminarem na quinta posição. Com um handicap de 60  kg e uma saída de 

pista protagonizada por Montanari, hipotecou as hip óteses da dupla, que 

tripula o Maserati MC12 Nº2 da equipa Vitaphone Rac ing, conseguir um 

bom resultado. 

No competitivo Campeonato FIA GT - pilotos GT1 - Mi guel Ramos 

terminou na quarta posição a apenas um ponto do ter ceiro e a três pontos 

do segundo classificado.  

Na classificação por equipas a Vitaphone Racing foi  a campeã pela 

terceira vez consecutiva, contribuído o facto de to das as corridas da 

temporada de 2007 o Maserati MC12 Nº2 tripulado por  Miguel Ramos ter 

terminado nos lugares pontuáveis.   
 

 

Miguel Ramos e Christian Montanari terminaram na quinta posição da corrida 

realizada hoje, em Zolder na Bélgica no encerrando do Campeonato FIA GT de 

2007. O piloto português somou assim mais 4 pontos, perfazendo 54 pontos, 

ao que correspondeu à quarta posição.  

 

Numa corrida que não correu de feição ao piloto português, Miguel Ramos 

comentou, “Esta prova não correu muito bem, logo nos treinos 

cronometrados o Christian fez o nono tempo… mas também tínhamos um 

handicap de 60kg. Na corrida, logo na primeira volt a, numa travagem o 

Christian saiu de pista e perdeu cerca de 25 segund os, um atraso muito 

grande! Inclusive ficou atrás de carros da categori a GT2. Segue-se o 

normal nestas situações, muito tráfego na pista, re formulação de toda a 

estratégia de corrida…mesmo assim fizemos uma boa r ecuperação e no 



 

final conseguímos terminar apenas a 12 segundos do segundo 

classificado. Por outro lado, tivemos o azar de ter  corrido bem para os 

mais directos adversários, pelo que a nossa quinta posição ditou a quarta 

posição no Campeonato de pilotos. Apliquei-me ao má ximo tendo sido 

um dos pilotos mais rápidos em pista, mas, não foi suficiente”, rematou 

sorrindo.  

 

Em termos de balanço do campeonato, o piloto que representa as cores 

nacionais comentou, “Foi um Campeonato fabuloso, sempre muito 

competitivo, com disputas por vezes às décimas de s egundo. Gostei 

muito! Prova da elevada competitividade é a diferen ça mínima de pontos 

que separam os pilotos… ficámos na quarta posição mas penso que 

poderíamos ter ascendido á segunda posição. Termina r apenas a um 

ponto do terceiro e a três do segundo, é quase morrer na praia! 

Interessante é também analisar a estatísticas de co rrida uma vez que 

fomos o único carro a pontuar em todas as corridas! ”. Em relação ao 

campeonato por equipas, Miguel Ramos acrescentou, “A vitaphone racing foi 

campeã pelo terceiro ano consecutivo; o Biagi que é  um colega de equipa, 

foi o campeão de 2007. Por isso penso que toda a eq uipa se encontra de 

parabéns!”. 


