
 

 

 
 
 

Miguel Ramos no Nurburgring  
no próximo fim-de-semana. 

  
O FIA GT1 World Championship tem a próxima corrida no famoso circuito 

de Nurburgring na Alemanha. Esta sexta prova do Cam peonato de 2010 

disputar-se-á na versão Grand Prix, ao lado do fami gerado Nordschleife e 

os seus míticos 22.8km de extensão.  

 
 
25 de Agosto de 2010.   

 

Os pilotos dos actuais GT1 competirão não no circuito longo, mas no moderno traçado 

com 5.148km que é hoje em dia palco das corridas de Campeonatos Internacionais. 

Nurburgring terá assim os GT1 de regresso com as duas corridas a 28 e 29 de Agosto, 

visita que já não acontecia, desde a longínqua temporada de 2001, quando foi 

vencedor Jamie Campbell-Walter, actual piloto da Sumo Power Nissan GT-R, mas na 

altura com um Lister Storm. 

 

Na última corrida em SPA, uma nova marca a Lamborghini juntou-se ao leque das 

vencedoras até então, Ford, Nissan e Maserati, o que demonstra bem a 

competitividade e factor de igualdade existente neste Campeonato. 

 

Um ponto especial na próxima corrida é o facto de seis equipas e onze pilotos do 

plantel do GT1 serem alemães, entre as quais os líderes de ambas as classificações 

do Campeonato, a Vitaphone Racing Team nas equipas e um dos actuais campeões 

em titulo Michael Bartels, que faz equipa com o Italiano Andrea Bertolini. A dupla da 

Vitaphone no Maserati MC12, tem seis pontos de vantagem sobre Thomas Mutsch, 

que já venceu por duas vezes e que agora faz equipa com o campeão do FIA GT2 

Richard Westbrook no Ford GT Nº5 da Matech Competition. 

A dupla luso-brasileira constituída pelos pilotos Miguel Ramos e Enrique Bernoldi, 

após terem conseguido o melhor resultado da época em SPA, entram agora na 

segunda metade do Campeonato esperançados em conseguir discutir os primeiros  



 

 

 

 

lugares e desde já na corrida que antecede a vinda a Portimão a 18 e 19 de Setembro, 

na qual Ramos contará certamente com o apoio do seu publico. 

Novos pilotos chegam ao GT1 para enriquecer o plantel como é o caso de Nicolas 

Prost, filho do quatro vezes campeão do Mundo de F1 Alain Prost, que fará equipa 

com Neel Jani na Matech Competition. 

 

Com várias corridas de suporte ao programa, dos competitivos Campeonatos da 

Europa de GT4, Campeonato Holandês HTC, ADAC Formel Masters e ATS Formel 3 

Cup, prevêem-se três dias cheios de acção para os entusiastas do desporto 

automóvel. 

 

Voltaremos a disponibilizar no próximo fim de semana “live streaming” no nosso site, 

pelo que a corrida de Nurburgring poderá ser seguida ao vivo em 

www.miguelramossport.com com o seguinte horário * (LIVE TV): 

 

Sexta-feira, dia 27 

09:40-11:00 Free Practice  

15:10-16:30 Pre-Qualifying 

 

Sábado, dia 28 

08:00-09:00 Qualifying * (LIVE TV) 

13:15-14:15 Qualifying Race * (LIVE TV) 

 

Domingo, dia 29 

09:15-09:45 Warm-up 

14:15-15:15 Championship Race * (LIVE TV) 

 

Para além da possibilidade da corrida ao vivo na Internet, poderão também ser 

revistos pormenores das corridas já realizadas e outros pontos de interesse do 

Campeonato do Mundo FIA GT1. 

 

 

 



 

 

 

 

Junto enviamos também os horários previstos à data para a transmissão da prova de 

Nurburgring na Sport TV. Mais detalhes sobre provas e épocas anteriores em 

www.miguelramossport.com  

 

Transmissão prevista na SportTV 

 

Sábado, 28 de Agosto 

23:00 Qualifying Race SportTV3 

01:30 Qualifying Race SportTVHD 

 

Domingo, 29 de Agosto 

15:50 Championship Race SportTV3 

16:50 Championship Race SportTVHD 

 

Para além da possibilidade da corrida ao vivo na Internet, poderão também ser 

revistos pormenores das corridas já realizadas e outros pontos de interesse do 

Campeonato do Mundo FIA GT1. 
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