
 
 

 

 

 
 

Uma excelente temporada de 2012.  
 

Miguel Ramos acabou o International GT Open em 4º e  o Campeonato 

España IBER GT em 3º.  

 

12 de novembro de 2012.  

 

Apenas uma palavra para definir uma temporada de 2012 com 11 subidas ao Pódio – 

“excelente ”. Realmente para além da luta pelas vitórias implicar alguns riscos, tanto 

mecânicos como outros, a consistência e regularidade com que Miguel Ramos subiu 

ao Pódio em 2012 foi realmente impressionante. 

 

Em 2012 Miguel Ramos disputou dois Campeonatos, o International GT Open e o 

Campeonato España GT. O arranque da temporada foi com um Ferrari 458 da Black-

Team partilhando o volante com Raffaele Giammaria enquanto no España GT o 

parceiro foi o irmão, João Ramos. Contudo depois das provas iniciais a troca para um 

Corvette no Open GT e por um Porsche no España GT, foi a aposta realizada pelo 

piloto Português e que se revelou acertada. 

 

Ainda antes do inicio oficial da temporada, Miguel Ramos foi convidado para integrar a 

equipa da Kessel Racing nas 12h de Abu Dhabi e nesta corrida obteve o primeiro 

Pódio da época, com o segundo lugar a 3 seg do vencedor, o que é fantástico, visto 

ter sido uma corrida com a duração de 12 horas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Depois e quando as contas de Campeonatos já eram a sério, Ramos faz mais 10 

Pódios, com destaques para as vitórias conseguidas no Hungaroring (Open GT), 

Portimão e Valencia (no España GT). No cômputo geral, a temporada salda-se com o 

3º lugar no España GT e 4º no International GT Open. Uma temporada fantástica e 

que Ramos não quis deixar de comentar, “agora que os Campeonatos acabaram, 

até parece fácil, mas antes pelo contrário foi muit o difícil, principalmente logo no 

início a decisão de risco que foi trazer para o Ope n um Corvette que era uma 

incógnita e em termos do España GT, mudarmos para u m Porsche, carro tão 

diferente de tudo o que já tinha pilotado até então . Tanto num caso como no 

outro a decisão foi acertada e salvo um ou outro im ponderável próprio das 

corridas, tenho que considerar o resultado satisfat ório. Foi uma temporada 

fantástica e na qual me senti muito bem a todos os níveis. Dois parceiros 

fantásticos em ambos os Campeonatos e duas boas equ ipas. Não quero deixar 

de mencionar também o apoio dos meus patrocinadores , alguns deles que me 

acompanham há muitos anos (Vodafone, Tranquilidade e Galp Energia) e aos 

novos (Blinker, Saphety e Altran) a quem tenho que agradecer as apostas 

realizadas. Por ultimo e não menos importante, o ap oio que fui sentindo ao 

longo da época nas redes sociais e no meu Facebook,  por parte dos meus 

amigos e de pessoas que ainda não conhecendo, se ma nifestaram solidárias ao 

longo da época. A todos muito obrigado e até 2013…. .”  
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