
 

 

 
 
 
 

Aston Martin Racing na linha da frente nos 
1000Km do Algarve 

 

A Aston Martin Racing partirá da linha da frente para os 1000Km do Algarve que se disputará 

no Autódromo Internacional do Algarve. Um segundo e um quinto lugar na grelha de partida 

para a corrida que começará às 19:15 deste Sábado 1 de Agosto, numa sessão de qualificação 

de apenas 20 minutos, mas suficiente para o Aston “007” conseguir o segundo tempo com o 

crono de 1min31.160s. 

 

O piloto de serviço no “007”, o Alemão Mücke afirmou: “estou ligeiramente desapontado por 

não conseguir a pole, pois era importante conseguir  os pontos extra em termos de 

campeonato, mas por outro lado tenho que ficar cont ente com o segundo lugar. Acho 

que foi melhor do que esperava porque o circuito nã o é o melhor para o nosso carro. De 

qualquer modo estou optimista para a corrida pois o  nosso carro é muito consistente e 

não interessa muito se estamos na esquerda ou na di reita na linha da frente. No fim de 

contas, nós vamos correr durante seis horas e o mai s importante é fazer uma corrida 

limpa e sem qualquer erro” . 

 

Turner, o companheiro de Miguel Ramos e Primat no Aston Martin “009” conseguiu o 5º tempo 

com 1m31.556s, “Consegui uma volta limpa, mas depois o tráfego pre judicou-me 

bastante nas restantes voltas, contudo senti alguns  problemas de tracção no carro nas 

curvas, mas acho que com as temperaturas mais baixa s durante a noite da corrida este 

problema não se sinta”.  

 

No total serão 34 carros à partida para esta prova no Algarve. Como é habitual, na manhã da 

corrida teremos uma sessão de Warm Up com 20 minutos que se iniciará pelas 10:50 até às 

11:10. A corrida com 215 voltas, terá inicio quando forem 19:15 de Sábado 1 de Agosto. 

 


