
 

 

 
1ºs no sábado e 3ºs no domingo, numa excelente  

prestação de Ramos e Chaves na Pro-AM em Misano. 
       

Uma fantástica prestação no circuito Italiano de Misano, permitiu a Ramos e 

Chaves diminuírem a distância para o primeiro lugar na Pro-AM da Sprint Cup, 

estando agora a 3 pontos da liderança. 

4 de julho de 2021 

Na Race 1 de sábado Ramos e Chaves recuperaram da terceira posição que tinham na grelha 

de partida e assinaram uma excelente prestação conseguindo chegar ao primeiro lugar na Pro-

AM. Várias lutas ao longo de ambos os stints, nos quais os dois pilotos Portugueses estiveram 

em grande forma e desse modo terem conseguido uma excelente e saborosa vitória. 

Para este domingo e ainda que tivessem conseguido o segundo lugar na qualificação, a corrida 

em si, foi de luta constante e Ramos no seu stint, não conseguiu segurar esse segundo lugar 

tendo-o perdido para o Mercedes de Pierburg, terminando assim em terceiro. No final e para as 

contas do Campeonato, ficam os pontos que conseguiram amealhar e com isso aproximarem-

se de Pierburg e Baumann, estando agora a apenas 3pts dos líderes. 

“Foi um excelente fim de semana em Misano. Desde os treinos livres que sentimos 

estarmos com bom ritmo e por isso confiantes para duas boas corridas. Em ambas as 

sessões de qualificação estivemos muito bem e mesmo que não tivéssemos conseguido 

nenhuma Pole, estivemos sempre muito perto. Há que realçar o primeiro lugar na corrida 

de sábado e o mesmo o terceiro desta tarde, que nos permitem estar muito próximos 

dos líderes da classificação da Pro-AM nesta Sprint Cup. Hoje o carro estava muito difícil 

e por isso não ter conseguido aguentar a posição para o Pierburg. Daqui a quatro 

semanas teremos as 24h de Spa, em teoria a prova mais difícil da temporada, mas 

também por isso das mais apetecíveis e que contará para a Endurance Cup. 

 



 

 

 

A Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, voltará às pistas daqui a quatro 

semanas com mais um evento da Endurance Cup, neste caso as 24h de Spa a decorrer entre 

29 de Julho e 1 de Agosto.  
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