
 

 

 
 
 

Campeonato FIA GT 2009 
4º Prova – 24 Horas de SPA (Bélgica) 
 
 

Miguel Ramos e Pedro Lamy juntos nas 24 Horas de 
SPA ao volante do Maserati da Vitaphone. 

 
 

13 de Julho de 2009. 

 

Miguel Ramos contará com a presença do piloto Pedro  Lamy na equipa Vitaphone 

Racing, durante as 24 Horas de SPA. Para além do Al emão Alex Muller,  parceiro habitual 

nas restantes provas do Campeonato FIA GT, Ramos co ntará desta feita com a presença 

de Pedro Lamy e do Belga, Eric van de Poele.  

Sobre esta presença em SPA contactamos Pedro Lamy que se mostrou contentíssimo por 

poder pilotar novamente para a Vitaphone, “Estou muito satisfeito pois é o reconhecimento 

pelo meu trabalho e porque ficaram satisfeitos nas anteriores situações que com eles 

colaborei. A Vitaphone é uma equipa de topo no desp orto automóvel e que conheço há 

muitos anos. Por outro lado, o facto de encontrar n esta formação o Miguel que conheço 

muito bem é fantástico, e para o nosso País, ter do is Pilotos Portugueses a correr no 

mesmo carro em SPA, tem que ser considerado especta cular. É para mim um enorme 

prazer voltar a pilotar para a Vitaphone e partilha r o volante com o Miguel Ramos ”. 

Já para Miguel Ramos, foi com grande satisfação que recebeu a noticia da presença de Pedro 

Lamy na equipa e ainda para mais no seu carro, o Nº2. "é sempre uma enorme satisfação 

poder dispor do Pedro na nossa equipa e desta feita  partilhando o carro com ele. Que 

mais poderei dizer, simplesmente para mim um dos me lhores pilotos Portugueses de 

todos os tempos e alguém que muito admiro. Estou mu ito feliz por ter sido possível 

contar com o Pedro no nosso carro e  tudo faremos para alcançar o melhor resultado  

 



 

 

 

 

 

 

possível nas Ardenas". As 24 Horas de SPA terão início pelas 16:00h de Sábado dia 25 de 

Julho. 

 

 

 

Cumprimentos 
 
 
Francisco Guimarães 
www.miguelramossport.com 
(+351) 91 7604570 


