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Berthon - Gonzales - Chandhok / Murphy Prototypes / Oreca 03 Nissan

Nos dias 14 e 15 de junho, o circuito do sul de Le Mans 

vai receber pela 82.ª vez as 24 Horas de Le Mans, a 

maior prova de resistência da história automóvel. Como 

sempre, os treinos preliminares decorreram duas sema-

nas antes, a 1 de junho, depois de uma inspeção que se 

realizou dois dias antes. Estiveram 240 000 espetadores 

a assistir a esta antevisão da prova, em comparação 

com os 23 000 do ano passado, o que demonstra que a 

paixão por Le Mans não está esmorecer! 

Em LMP1, o confronto era esperado, claro, entre os 

três fabricantes presentes: a Audi, detentora do título; a 

Toyota, a pretendente; e a Porsche, detentora do maior 

número de vitórias absolutas (16) e que está de regresso 

a esta categoria. Estes primeiros treinos permitiram ver 

como a Toyota impôs o seu ritmo, à frente da Audi e da 

Porsche.

A Motul marcou presença através de várias equipas 

que competiam nas outras categorias. Em LMP2, men-

ção especial para a Larbre Compétition que, não tendo 

conseguido inscrever os seus Corvettes, saltou para esta 

categoria com o apoio de Jacques Nicolet, mediante a 

participação de um Morgan-Judd. Entre as equipas Mo-

tul, a Murphy Prototypes alcançou o 2.º tempo, enquanto 

a KCMG ficou em 5.º com um Oreca-Nissan. Como disse 

Paul Ip, diretor desta equipa: «A competição é muito 

forte na categoria LMP2, mas fizemos resultados enco-

rajadores nas duas primeiras provas WEC.»  

Em LMGTE Pro, as distâncias foram ínfimas, com os três 

melhores tempos no mesmo segundo, incluindo o do 

Ferrari 458 Italia da RAM Racing, uma equipa apoiada 

pela Motul.

Em LMGTE Am, sete Ferrari 458 Italia ficaram com os 

melhores tempos, incluindo o da SMP Racing com o 2.º 

e o da RAM Racing com o 7.º Um dos pilotos deste carro 

é Archie Hamilton, neto de Duncan Hamilton, vencedor 

desta famosa prova em 1953 ao volante de um Jaguar 

Tipo C, com Tony Rolt. Uma paixão de família, como 

acontece tantas vezes nos desportos motorizados!  

As equipas voltam a encontrar-se dentro de duas sema-

nas. Mesmo que estes treinos preliminares sejam uma 

amostra das forças que vão competir em Le Mans, as 

coisas nunca correm bem como se espera. E que é o 

que torna esta corrida tão interessante.  

Resultados encorajadores para as equipas Motul

24 Hours of Le Mans test day
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Pol Espargaro / Monster Energy Yamaha Tech3 / Yamaha M1

O Mugello Grand Prix, a 1 de junho, foi marcado por vários 

acontecimentos. Em primeiro lugar, e pela sexta vez conse-

cutiva, à pole position de Marc Marquez seguiu-se a vitória, 

depois de um duelo espetacular com Jorge Lorenzo, que 

esteve novamente ao seu melhor nível. Depois, esta corrida 

era o 300o grande prémio em que participava Valentino 

Rossi, que já é uma lenda e que terminou em 3.º depois de 

uns treinos complicados. Por último, a prova testemunhou 

como Pol Espargaro, piloto da YamahaTech3, uma equipa 

apoiada pela Motul, conseguiu terminar em 5.º lugar. O 

catalão confirmou assim a sua força crescente depois do 

4.º lugar em Le Mans, há duas semanas. Com o 5.º tempo 

nos treinos, apesar de uma queda, conseguiu conservar 

esta posição desde o início, antes de ser ultrapassado por 

Pedrosa. Na volta 18, ultrapassou Andrea Iannone e aumen-

tou a distância rapidamente. «Penso que podemos orgul-

har-nos do trabalho que fizemos até agora,» - afirmou o pilo-

to, «especialmente porque sofremos duas quedas no fim de 

semana e fizemos menos uma sessão por causa do tempo 

na sexta.» Para o seu colega de equipa, Bradley Smith, a 

corrida foi mais difícil, porque caiu logo na segunda volta, 

o que deitou por terra todas as suas hipóteses de fazer um 

bom resultado. 

Hervé Poncharal, o diretor de equipa, concluiu: «Estou mui-

to contente com o desempenho do Pol. Depois da 4.ª posi-

ção em Le Mans, ele demonstrou o seu espírito lutador.» 

A Motul também apoiava a NGM Forward Racing, cujo pilo-

to Aleix Espargaro também provou as suas qualidades de 

lutador ao terminar em 9.º em cima de uma Yamaha. Graças 

a estes resultados, os dois irmãos estão em pé de igual-

dade na classificação provisória, visto que ambos subiram 

uma posição. 

A 15 de junho o circuito da Catalunha será novamente o 

palco da luta dos pilotos. 

Espargaro confirma o seu espírito lutador
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FIM MotoGP World Championship / Mugello

Standings

01 / Marc Marquez, Honda, 150 pts

02 / Valentino Rossi, Yamaha, 97 pts

03 / Dani Pedrosa, Honda, 96 pts

06 / Pol Espargaro, Yamaha Tech3, 49 pts

07 / A. Espargaro, NGM F. R. Yamaha, 44 pts

10 / Bradley Smith, Yamaha Tech3, 34 pts
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John McGuinness / Honda Racing Team / 2014 Honda 1000 CBR Fireblade

A primeira corrida de superbikes do Isle of Man Tou-

rist Trophy realizou-se a 31 de maio e consistiu em 

seis voltas no circuito de 60 km. Conor Cummins 

garantiu um final com pódio em cima da CBR 1000 

RR Fireblade que pilotou para a Honda Racing, uma 

equipa que teve o apoio técnico da Motul.  Logo 

desde o início, subiu para a 3.ª posição e fez pressão 

para ultrapassar Guy Martin, mas acabou por ficar na 

mesma posição, a apenas 3 s de Martin. Foi o seu 

primeiro pódio em superbikes depois de uma lesão 

grave que quase acabou com a sua carreira em 2010. 

Na mesma equipa, o 20 vezes vencedor em TT, John 

McGuinness, ainda sofria com os efeitos da sua lesão 

no pulso e, depois de lutar pela 4.ª posição, foi pre-

judicado por retardatários e forçado a descer para a 

7.ª posição entre os 54 pilotos que cruzaram a meta. 

«O Conor fez hoje uma excelente corrida,» - afirmou 

o diretor de equipa Neil Tuxworth. «Tendo em conta o 

que ele passou nos últimos anos, é um resultado incrí-

vel e estou muito contente por ele. As coisas foram 

mais complicadas para o John [McGuinness], mas 

terminar em 7.º não é um mau resultado, se conside-

rarmos a sua lesão.»  

A semana de TT prossegue até sexta-feira, 6 de jun-

ho, com um programa de corridas recheado.

Conor Cummins sobe ao pódio logo na primeira prova

IOM Tourist Trophy / Isle of Man

Superbike Race results

01 / Michael Dunlop, BMW Hawk Racing

02 / Guy Martin, Tyco Suzuki

03 / Conor Cummins, Honda Racing

07 / John McGuinness, Honda Racing
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GT 500 Podium

A terceira ronda do campeonato japonês de Super GT 

realizou-se a 1 de junho com 65 voltas no circuito de 

Autopolis. Depois do melhor tempo os treinos, o Nissan 

GT-R da Motul Autech precipitou-se para a liderança e 

lutou ferozmente por ela com o GT-R da S Road Mola 

até alcançar participantes mais lentos em GT300. 

Quintarelli foi o último a parar nas boxes e o seu colega 

de equipa e segundo piloto, Tsugio Matsuda, lançou o 

Nissan GT-R de novo na corrida com um grande avan-

ço de 15 s. Um acidente que envolveu um GT300 e 

um incêndio levaram à intervenção do carro de segu-

rança e, apesar de então o Motul Autech Nissan ter 

perdido a liderança, recuperou-a a seguir e garantiu 

a vitória! A equipa estava obviamente satisfeita, como 

disse Ronnie Quintarelli: «Esta é a nossa primeira vi-

tória desde que vim para a Nismo no ano passado. (…) 

Desta vez, o carro esteve rápido desde o início e até ao 

final não tivemos dificuldades.» Matsuda, por sua vez, 

acrescentou: «Não pensava que conseguiríamos fazer 

uma corrida tão perfeita como a de hoje. Mas, com a 

intervenção do carro de segurança e a perda da nossa 

liderança, esta não foi, de forma alguma, uma vitória 

fácil!’ 

Em GT300, a melhor equipa entre as apoiadas pela 

Motul foi a B-Max NDDP, com um Nissan GT-R a cruzar 

a meta em 4.º lugar.

As equipas e os pilotos voltam a encontrar-se a 19 e 20 

de julho no circuito de Sugo. 

Tanto equipos como pilotos volverán a encontrarse en 

el circuito de Sugo el 19 y 20 de julio. 

Motul Autech vence depois de uma corrida perfeita!
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Super GT / Autopolis

Results GT500

01 / Matsuda/Quintarelli, Motul Autech, Nissan GT-R

02 / Motoyama/Yanagida, S Road Mola GT-R

03 / Yasuda/De Oliveira, Calsonic Impul, Nissan GT-R

07 / Yamamoto/Vernay, Weider Modulo, Honda NSX
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Team Honda Racing

O piloto da Team Motul Honda, Wayne Maxwell, teve 

um desempenho impecável em Mallala na Austrália 

do Sul, para vencer a classe de superbikes na segun-

da ronda do Swann Insurance Australian Superbike 

Championship 2014.

Foi a primeira vez em mais cinco anos que a Swann 

Superbike Series se realizou em Mallala e a corrida 

não desapontou a numerosa assistência.

Maxwell foi um exemplo de regularidade nas três cor-

ridas, vencendo todas as três, saltando assim para a 

liderança do campeonato, e tudo isto apesar de ter 

de se preocupar com um punho e um joelho lesiona-

dos enquanto avançava para a vitória.

E a Team Honda Racing fez uma dobradinha no pó-

dio, com Jamie Stauffer a ficar em 2.º, 3.º e 2.º nas 

três corridas, terminando em 2.º na classificação ge-

ral do dia.

Tanto a primeira como a terceira corrida do dia tive-

ram finais extremamente disputados, com Maxwell a 

passar Stauffer na penúltima volta (na corrida um) e 

na última curva (corrida três) antes de vencer.

Robbie Bugden, da Yamaha Racing Team, teve uma 

prestação regular com o seu 3.º, 4.º e 5.º lugar, o que 

foi suficiente para lhe valer um lugar no pódio da clas-

sificação geral.

A Team Honda Racing mantém a liderança do campeonato 
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Australasian Superbike Championship / Mallala

Results

01 / W. Maxwell, Team Motul Honda Racing

02 / Jamie Stauffer, Team Honda Racing

03 / Robbie Bugden, Yamaha Racing Team

05 / Troy Herfoss, Team Honda Racing

07 / Josh Hook, Team Honda Racing
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Toyota Vios Cup

A história dos desportos motorizados foi oficialmente re-

escrita no primeiro Toyota Vios Cup que se realizou no 

Clark International Speedway nas Filipinas. 

A grelha de partida com 30 automóveis foi a maior de 

sempre na história dos desportos motorizados deste país 

e a Motul orgulha-se de ter participado na prova como 

Parceiro Oficial em Lubrificantes. Ao disponibilizar o Óleo 

Desportivo TRD da gama Motul, que inclui óleo de motor, 

óleo de transmissão e fluido de travões, o especialista 

francês em lubrificantes voltou a reafirmar os seus fortes 

laços desportivos com o fabricante japonês com mais 

esta parceria técnica.

Ao volante do último Toyota Vios esteve um conjunto 

muito diverso de pilotos, que incluiu representantes dos 

distribuidores de todo o país da Toyota, celebridades e 

membros dos meios de comunicação. Apesar de a idade 

e a experiência de cada piloto serem muito variáveis, a 

grelha diversificada e as muitas atividades contribuíram 

para uma prova waku doki, que significa “corrida acel-

erada, cheia de adrenalina” em japonês.

O fim de semana incluiu duas corridas num dia, cujo pó-

dio foi dominado pelos mesmos três pilotos. Jason Choa-

choy e Allan Uy foram extremamente regulares e propor-

cionaram uma condução espetacular nos seus carros 

afinados para a competição, mas talvez o desempenho 

de Luis Gono tenha sido o mais excecional. 

O jovem de 15 anos conseguiu um bem disputado 2.º 

lugar durante a corrida 1, mas foi-lhe atribuída uma pe-

nalização de 10 lugares por contacto excessivo durante 

a luta para cruzar a meta. Isto significou que o Luis teve 

de começar em 12.º na segunda corrida, mas o que ac-

onteceu a seguir provou o imenso talento deste jovem. 

Avançando cuidadosamente entre os adversários, con-

seguiu recuperar nove lugares para passar pela bandeira 

axadrezada em 3.º, ou seja, um final no pódio, apesar de 

ter começado em 12.º!

A corrida foi um enorme sucesso, graças ao empenho da 

Toyota Motor Philippines. A próxima ronda está marcada 

para julho, sendo muito aguardada tanto pelos pilotos 

como pelos fãs.

A Toyota Vios Cup arranca com um enorme sucesso 
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Toyota Vios Cup / Clark
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