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Le Mans Classic

Mesmo com chuva, Le Mans Classic atrai uma multidão 
apaixonada! 
Embora a chuva tenha sido abundante, o Le Mans Clas-

sic atraiu uma recorde de 110 000 espetadores de 4 

a 6 de julho. Organizado pela Peter Auto e pelo Clube 

Automóvel do Oeste, a prova tem ganhado reconheci-

mento como ponto alto no calendário dos clássicos. Ha-

via 450 carros de corrida de época, de 1923 (o primeiro 

ano das 24 Horas de Le Mans) a 1979, que competiram 

no circuito «grande»; cerca de 1000 pilotos, incluindo 

sete antigos vencedores da prova e, dos clubes, aproxi-

madamente 8000 carros de todas as marcas, de vários 

países, nomeadamente de Inglaterra, muito presente 

em termos de concorrentes e espetadores. 

A Motul, claro, não podia perder esta oportunidade de 

exibir os seus produtos para o mundo dos coleciona-

dores de automóveis históricos, uma clientela apaixo-

nada e exigente. Para tal, recriou uma oficina dos anos 

50 na aldeia para expor toda a gama Motul, enquanto 

um autocarro antigo com as cores da marca percorria 

orgulhosamente o paddock e o circuito durante todo o 

fim de semana. A Motul também recebeu 150 convida-

dos, encantados por poderem aproveitar estes atrativos 

originais num ambiente cordial e descontraído. 

Le Mans Classic / Le Mans
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Kevin Schwantz visits Suzuki HQ / Kevin Schwantz / 1988 Suzuki RGV500

Kevin Schwantz viajou recentemente até ao quartel-

general da Suzuki em Hamamatsu, Japão, onde se 

encontrou com Yasuhito Harayama, diretor-geral e 

vice-presidente executivo, e com a equipa de I&D 

de MotoGP, em Suzuki Plaza, mesmo ao lado dos 

escritórios. Na realidade, Schwantz está a participar 

na preparação do regresso da Suzuki a MotoGP em 

2015. Para isso, já testou a nova máquina de corrida 

500 no Circuito das Américas em abril. O campeão 

texano mantém a boa forma física com a prática de 

motocrosse e de bicicleta de montanha para conse-

guir dominar uma moto de corrida. «A boa forma físi-

ca é o mais importante para manter um bom ritmo,» 

- disse o campeão. 

Os laços entre a Motul e Kevin Schwantz também 

são de longa data: a parceria já existia em 1993 

quando o piloto ganhou o título mundial numa Suzuki 

500 Grand Prix. Desde então, Schwantz tem sido um 

embaixador da marca. 

O campeão de 1993 participa no regresso da Suzuki 
a MotoGP 

Kevin Schwantz visits Suzuki HQ / Hamamatsu
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Aaron Twite

O Motul Stunt Fest realizou-se pelo segundo ano 

consecutivo no Vietname, mas em vez de Ho Chi Minh, 

a edição deste ano teve lugar em Hanói, a capital do 

país. Este ano, Leah Petersen teve a companhia de Aa-

ron Twite, outro piloto de acrobacias americano. Com 

os dois pilotos em duas Kawasaki ZX-6R, a multidão di-

vertiu-se muito para lá das suas maiores expectativas. 

Além disso, era a primeira vez que a população de 

Hanói assistia a uma prova de tão grande dimensão.

Num país onde existem quase 37 milhões de motoci-

clos, não era difícil perceber por que razão os quatro 

espetáculos durante a prova de dois dias tiveram a 

assistência de dezenas de milhares de pessoas. E não 

foram apenas Leah e Aaron que levaram ao rubro os 

espetadores, também houve pilotos locais a competir 

numa prova de acrobacias. A equipa de D1 Workshop 

compareceu com os seus carros preparados para drift 

e encheram o recinto com fumo de pneus ao fazerem 

deslizes e círculos precisos.

Já com dois Stunt Fests bem-sucedidos de experiên-

cia, a Motul Vietname certamente que estará prepara-

da para voltar a elevar a fasquia no festival do próximo 

ano! 

O Motul Stunt Fest toma Hanói de assalto! 

Motul Stunt Fest / Hanoi
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European Classic Series
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Envolvida como sempre em corridas de resistência, a 

Motul acaba de assinar um acordo de parceria com o 

campeonato European Classic Series (ECS), organiza-

do pela DG Sport, um especialista em provas de duas 

rodas na Europa. Reservada aos motociclos clássicos, 

esta série engloba provas de quatro horas, uma das 

quais decorreu durante os Bikers Classics, em Spa, 

durante o primeiro fim de semana de julho. 

Na sua qualidade de parceiro oficial em lubrificantes 

do campeonato, a Motul proporciona às equipas em 

competição os produtos da gama Factory Line, que 

inclui o famoso 300V e, para destacar o seu envolvi-

mento na ECS ainda mais, o Motul Trophy também será 

proposto a todas as equipas que participam nas corri-

das. No final da temporada, as três primeiras equipas 

Motul Trophy receberão prémios magníficos nas cate-

gorias Maxi Classic e Classic 1000.

Em Spa, a chuva miudinha tornou o trabalho dos pilo-

tos particularmente difícil e a vitória foi para a Suzuki 

de Hubin e Fastré, apesar de uma mudança de veloci-

dades sem primeira. Na categoria Classic 1000, a Se-

goni Special da Scuderia Officine Toscane conseguiu 

ganhar, enquanto, em Classic 750, a Yamaha TT750 

de Galerna Taldea cruzou a linha da meta em primeiro.  

A próxima prova está marcada para Nürburgring de 4 

a 6 de Setembro.

Motul, parceiro em lubrificantes oficial do campeonato 

European Classic Series / Spa
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IMSA Performance / Porsche 911 GT3

A quarta ronda de GT Tour, um campeonato em que 

a Motul é um parceiro histórico, realizou-se de 5 e 6 

julho. Disputado ferozmente, as duas corridas tiveram 

lugar num tempo misto, com chuva na corrida dois. Na 

corrida um, havia nada menos que quatro Ferrari 458 

Italia nos quatro primeiro lugares na linha de chegada, 

cabendo a vitória ao conduzido por Moullin-Traffort e 

Giauque, da equipa Sofrev, à frente do automóvel da 

equipa Duqueine pilotado por Ayari e Police. O domínio 

das marcas italianas foi posto em causa na corrida dois 

com a vitória do Audi R8 da Saintéloc Racing, condu-

zido por David Halliday e Grégory Guilvert. De facto, 

Halliday conseguiu passar Giauque na última volta com 

uma manobra subtil, depois de pressionar o piloto suíço 

que se debatia com problemas nos limpa-para-brisas. 

«Passei o início da minha prova a analisar a pista e fiz 

uma descoberta na chuva.» - comentou Halliday. «Tens 

de lutar sempre até à última curva e isso hoje deu fru-

tos. Estamos muito satisfeitos com esta vitória e muito 

contentes pela equipa.»

Olivier Panis, também esteve lá. O antigo campeão 

do mundo de Fórmula 1, 3.º na segunda corrida pela 

equipa Sofrev, disse: «Fiz um bom arranque, sem pro-

blemas e lutámos bem com Arno Santamato. Para a 

equipa foi fantástico, com a vitória de ontem e os dois 

carros no pódio hoje.»  

Depois da paragem do verão, as equipas voltam a en-

contrar-se em Magny-Cours, a 6 e 7 de setembro.

Vitória de Halliday no último minuto na corrida dois 
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GT Tour / Le Vigeant 

Championnat de France Standings

01 / Halliday-Guilbert, Saintéloc Racing, 110 pts

02 / Narac-Armindo, Imsa Perf. Matmut, 99 pts

02 / Hassid-Parisy, Sébastien Loeb Racing, 99 pts

03 / Giauque-Moullin Trafford, Team Sofrev, 97 pts
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Dane Cameron - Markus Palttala / Turner Motorsports BMW / BMW Z4

Em 29 de junho, o BMW #94 com as cores da Turner 

Motorsport, e com apoio técnico da Motul, conseguiu 

uma vitória fantástica nas Sahlen’s Six Hours of the 

Glen, pelas mãos de Dane Cameron e do copiloto Ma-

rkus Palttala. Das 178 voltas desta prova americana, 

fizeram 169 como líderes da categoria GT Daytona! Ar-

rancando na segunda posição, Cameron rapidamente 

ficou na frente e a equipa conseguiu evitar os furos e as 

colisões que atrasaram muitos dos seus adversários. 

No entanto e infelizmente, a vantagem acumulada por 

Cameron e Palttala desvaneceu-se com as interven-

ções sucessivas do carro de segurança devido a inci-

dentes na corrida, mas o BMW amarelo e azul conse-

guiu sempre levar a melhor sobre os adversários, entre 

os quais os Viper e Ferrari constituíam a maior ameaça. 

«Honestamente, hoje não podíamos ter feito melhor.» 

- disse Dane Cameron. «O nosso BMW portou-se lin-

damente e a equipa fez um trabalho soberbo: um dia 

perfeito para o BMW da Turner Motorsport.»

Esta é a segunda vitória da temporada para os dois 

pilotos, que voltarão a encontrar os seus adversários 

em 13 de julho no circuito de Mosport no Canadá.

Vitória espetacular de Turner Motorsport! 
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Tudor United SportsCar Championship / Watkins Glenn
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Standings teams GT Daytona

01 / Aim Autosport, 145 pts

02 / Magnus Racing, 138 pts

07 / Turner Motorsport, 124 pts


