
 
 
Entre 24 e 26 de Março, o Porsche Challenge GT3 do Brasil, visitou pela primeira vez Portugal, 
no Circuito do Estoril. 
 
Esta prova tem, pela primeira vez este ano, duas etapas fora do Brasil (além de Portugal a da 
Argentina). 
 
Portugal teve a prova inaugural da época, sendo a próxima etapa na Argentina a 30 de Abril. 
 
Decorrendo em três fases, esta competição, teve os seguintes resultados: 
 
GT3 Challenge 
1º Gilberto Farah       - 28:24,401 
2º Sylvio Barros        - a 0,777 
3º Rodolfo Ometto    -  a 12,056 
 
GT3 Cup 
1º Ricardo Rosset      - 28:23,069 
2º Constantino Jr.      - a 1,416 
3º Clemente Lunardi - a 25,578 
 
GT3 Cup + Challenge 
1º Constantino Jr.       - 27:52,796 
2º Ricardo Rosset       - a 5,488 
3º Clemente Lunardi  - a 19,998 
 
Se as duas primeiras provas foram separadas nas categorias Cup e Challenge (tendo cada 
uma delas a duração próxima de trinta minutos conforme demonstram os tempos), na última 
juntaram-se os pilotos com os 43 carros de ambas as categorias numa só prova onde em 
simultâneo mostraram a sua habilidade na velocidade durante o mesmo tempo. 
 
Houve oportunidade para uma homenagem ao brasileiro Ayrton Senna da Silva, por parte da 
organização da prova e dos participantes, sendo colocada uma mensagem alusiva ao 
malogrado piloto na lateral esquerda de cada carro com a inscrição "Valeu Senna" 
acompanhada pelas cores do capacete do piloto. 
 



Ayrton Senna teve em 1985 a sua primeira vitória na Fórmula 1 aqui neste Circuito, a primeira 
das 41 da sua carreira de piloto nessa categoria automóvel. 
 
Esta prova Porsche Challenge GT3 do Brasil teve agora neste Circuito a sua primeira edição 
em solo europeu. 
 
O Porsche GT3 do Brasil tem para de 2011 agendadas as seguintes provas: 
 
26 de Março - Estoril, Portugal 
30 de Abril - Buenos Aires, Argentina 
28 de Maio - Velopark (Nova Santa Rita) 
18 de Junho - Interlagos (São Paulo-SP) 
20 de Agosto - Autódromo Internacional de Curitiba (Pinhais) 
17 de Setembro - Jacarepaguá (Rio de Janeiro) 
22 de Outubro - Autódromo Internacional de Curitiba (Pinhais) 
27 de Novembro - Interlagos (São Paulo), preliminar do GP do Brasil de F1 
10 de Dezembro - Interlagos (São Paulo) 
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