
 

 

 
 
 
 

Miguel Ramos – Piloto Oficial Aston Martin 
 
 

Miguel Ramos assina como piloto oficial pela Aston Martin num ano pleno 
de ambição para a equipa e que tem como maior desaf io a tentativa de 

vitória à geral, nas 24 Horas de Le Mans. 
 

Depois da participação ao volante de um MG Lola no Le Mans Endurance Series 

Championship em 2004, Miguel Ramos nunca escondeu o enorme desejo de voltar a 

pilotar Sport Protótipos. Em 2009 tal sonho vai tornar-se realidade e logo como piloto 

oficial da Aston Martin, num ano em que esta celebra o 50º aniversário da vitória em 

Le Mans com o DBR1 conduzido por Carroll Shelby e Roy Salvadori. 

 

50 anos após a vitória em Le Mans, a Aston Martin regressa ao circuito de La Sarthe 

com dois LMP1 de fábrica, decorados com as emblemáticas cores azuis e laranja da 

Gulf e com a ambição de levar de volta a Inglaterra o troféu da vitória na prova 

francesa.  

Com efeito a possibilidade de fazer parte deste momento histórico para a marca era 

impossível de ignorar e surgindo o convite para fazer parte desta formação, foi rápida 

e fácil a resposta de Miguel Ramos. 

“Era o meu maior sonho voltar a guiar um protótipo.  Sei que será dificílimo o 

objectivo a que nos propomos, pois a concorrência q ue vamos enfrentar têm 

experiências vitoriosas nos anos mais recentes, mas  a Aston Martin também 

sempre deu provas de conseguir vencer em todas as c ategorias onde participa e 

disso é prova cabal as vitórias nos últimos dois an os nos GT1 em Le Mans”. 

 

Adicionalmente à participação nas 24 horas de Le Mans, o projecto como piloto oficial 

Aston Martin, inclui a participação no campeonato Le Mans Series (LMS), que começa 

a 5 de Abril com os 1000 km da Catalunha.   

 

 

 



 

 

 
 
 
 

Calendário LMS  
5 de Abril - 1000 KM da Catalunha (Espanha) 

10 de Maio - 1000 KM de SPA (Bélgica) 
1 e 2 de Agosto - 1000 KM do Algarve (corrida à noite) 
23 de Agosto - 1000 KM de Nurburgring (Alemanha) 

13 de Setembro - 1000 KM de Silverstone (Inglaterra) 
 
 

24 Horas de Le Mans (França) 
13-14 de Junho 

 
 
A primeira participação desportiva do piloto Miguel  Ramos ocorrerá a 5 de Abril 

nos 1000 Km da Catalunha. 


