
 

 

 

 
Ramos e MacDonald viraram a mesa em Itália. 

Se falássemos de Cinema, o Circuito de Misano foi este fim de semana palco 

duma nova versão do Golpe em Itália, com a mudança da liderança da Pro-AM, 

após uma fantástica prestação de Ramos e MacDonald que lhes permitiu a 

passagem do terceiro lugar, para a liderança do Campeonato. 

3 de julho de 2022 

Mais uma Pole alcançada por Miguel Ramos na qualificação de sábado para a Race 1, fez com 

que o seu stint fosse muito tranquilo. Ainda que com algumas cautelas no arranque, Ramos fez 

um excelente primeiro turno e entregou o McLaren #188 em primeiro da Pro-AM quando da 

troca de pilotos. MacDonald fez o resto da prova sempre ao ataque e ainda aumentou o fosso 

para o segundo, cifrando-se em mais de 15seg no final da corrida. Em suma, um excelente 

sábado que permitia à dupla da Garage 59, subir à liderança provisória da tabela classificativa. 

Para a Race 2 deste domingo, tudo começou de igual modo com uma Pole, desta feita foi 

MacDonald a fazer mais um bom trabalho na Qualificação, tendo conseguido o melhor tempo 

para o McLaren #188. Na partida MacDonald teve imenso cuidado na confusão da primeira 

volta, que provocou aliás a entrada do Safety Car e no relançamento da corrida esteve sempre 

muito concentrado em não arriscar mais do que o necessário, pois tinha a corrida bem 

controlada. O pit-stop para a troca de pilotos correu normalmente no McLaren #188 da Garage 

59 e Miguel Ramos fez uma segunda parte da corrida muito bem conseguida, mantendo 

Bertolini no Ferrari da AF Corse sempre a uma distância considerável e sem dar a este, a 

mínima hipótese de tentativa de lutar pela vitória. Deste modo um fim de semana perfeito para 

Miguel Ramos e Dean MacDonald com duas Poles e duas vitórias, tendo alcançado a 

pontuação máxima possível, numa corrida da Fanatec GT World Challenge.  

 

 



 

 

 

Para Miguel Ramos “foi um fim de semana perfeito em que nada podia correr melhor. 

Duas Poles, duas vitórias, pontuação máxima e passamos para a liderança da tabela 

classificativa, que se podia querer mais? Temos de aproveitar e gozar o momento, pois 

nem todos os fins de semana nos correm assim de feição. Falta uma prova da Sprint Cup 

em Valência e estamos bem lançados no Campeonato, mas sabemos como as corridas 

são. Pelo meio ainda temos duas da Endurance Cup, uma delas a prova rainha de 

resistência nos GT, as 24 horas de SPA”. 

Após esta sexta etapa, Miguel Ramos lidera a classificação provisória global dos pilotos Pro-

AM, estando também com Dean MacDonald na liderança da tabela da Sprint Cup. 

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

1º Miguel Ramos 132,5 pts 

2º Louis Machiels / Andrea Bertolini 112 pts 

3º Dean MacDonald 98,5 pts 

Classificação Provisória Sprint Cup Pro-AM Drivers: 

1º Miguel Ramos / Dean Macdonald 98,5 pts 

2º Andrea Bertolini / Louis Machiels 78 pts 

3º Cedric Sbirrazzuoli 71,5 pts 

A próxima prova (Endurance Cup) terá lugar entre 28 e 31 de julho em SPA (Bélgica). 
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