
 

 

 

 

 
Ramos, Chaves e West no Pódio. 

Um Pódio amargo para o trio do McLaren #188 em Hockenheim. A vitória na Pro-

AM estava perfeitamente ao alcance até que a cerca de uma hora do fim, um 

problema técnico fez com que Miguel Ramos tivesse que percorrer quase meio 

circuito a um ritmo muito lento e com isso perdesse toda a vantagem. 

4 de setembro de 2022 

A vitória esteve perfeitamente ao alcance do trio do McLarem #188 que dominou todo o fim de 

semana a Pro-AM. Desde os treinos livres de sexta-feira, durante os oficiais de sábado, a 

qualificação desta manhã e até às duas horas de corrida, o McLaren #188 foi constantemente o 

mais rápido da Pro-AM. 

Contudo para vencer é necessário terminar e quase no fim do turno de Miguel Ramos, um 

enorme desalento caiu sob a equipa, quando o #188 baixou drasticamente o ritmo 

sensivelmente a meio do circuito e se foi arrastando até à box com o seletor da caixa de 

velocidades encravado em 1ª. Com este contratempo Ramos perdeu a vantagem que era na 

altura superior a 30seg e caíram para o terceiro lugar perdendo uma volta para os adversários. 

Um problema técnico fez com que o trio do McLaren perdesse assim a possibilidade de 

recuperar alguns pontos para Baumann que lidera a classificação provisória da Pro-AM. 

 

Segundo Miguel Ramos, “Incrível. Foi mesmo muito azar. Tivemos um fim de semana 

quase perfeito, pois estivemos sempre muito rápidos e logo desde sexta-feira. Mas as 

corridas são mesmo assim, mantivemos um ritmo muito forte desde o início quando o 

West fez o arranque, depois no meu stint tudo me correu bem, até aquele momento em 

que tive que vir para a box com o seletor da caixa de velocidades encravado em 1ª e  



 

 

 

 

 

depois mesmo em neutro desde a curva 11 até à entrada. Quase que não dava para 

chegar e entregar o carro ao Henrique para o último turno”, comentou Miguel Ramos após 

a prova. 

 

Após esta quinta etapa da Endurance Cup, Miguel Ramos lidera a classificação provisória 

global dos pilotos Pro-AM, estando também na liderança da Sprint Cup e em terceiro na tabela 

da Endurance Cup. 

 

Classificação Provisória Overall (Sprint + Endurance) Pro-AM Drivers: 

1º Miguel Ramos – 178,5 pts 

2º Louis Machiels / Andrea Bertolini - 177 pts 

3º Dean MacDonald – 128,5 pts 

 

Classificação Provisória Sprint Cup Pro-AM Drivers: 

1º Miguel Ramos / Dean Macdonald – 98,5 pts 

2º Louis Machiels / Andrea Bertolini - 78 pts 

3º Cedric Sbirrazzuoli – 71,5 pts 

 

Classificação Provisória Endurance Cup Pro-AM Drivers: 

1º Dominic Baumann - 104 pts 

2º Louis Machiels / Andrea Bertolini / Stefano Constantini - 103 pts 

3º Miguel Ramos / Henrique Chaves / Alexander West - 86 pts 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Calendário 2022 
 
 

1 / 3 de Abril Imola Itália Endurance Cup 

30 abril / 1 de Maio Brands-Hatch Inglaterra Sprint Cup 

13 / 15 de Maio Magny-Cours França Sprint Cup 

3 / 5 de Junho Paul Ricard França Endurance Cup 

17 / 19 de Junho Zandvoort Holanda Sprint Cup 

1 / 3 de Julho Misano Itália Sprint Cup 

28 / 31 de Julho SPA Bélgica Endurance Cup 

2 / 4 de Setembro Hockenheim Alemanha Endurance Cup 

16 / 18 de Setembro Valencia Espanha Sprint Cup 

30 set / 2 de Outubro Barcelona Espanha Endurance Cup 
 
 

 

 
 

 

Cumprimentos 
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