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Motul booth / Ecurie Motul Nogaro / Martini Renault

Em meados de outubro e integrada no Nogaro Clas-

sic Festival, a Motul organizou uma retrospetiva do 

“Volante Motul”, com uma exposição de fotografias 

e automóveis que participaram na prova e encontros 

com participantes dessa época como Hervé Labedan 

(primeiro vencedor do “Volante Motul” em 1971), Max 

Mamers (um piloto Motul da altura) e André Diviès (um 

dos criadores do programa).  

O “Volante Motul” foi concebido em 1971, um ano 

depois da criação da equipa Motul-Nogaro, que con-

tinuou a parceria estabelecida nos anos posteriores a 

1968 entre a Grac, a equipa de Fórmula Renault, e a 

Motul, por intermédio de André Diviès (representante 

regional da Motul) e Yves Bastiment (diretor comercial 

da marca de lubrificantes). Este programa selecionava 

o piloto mais talentoso da escola e oferecia-lhe apoio 

para iniciar a carreira nos desportos motorizados. O 

júri era presidido por Henri Pescarolo e o vencedor 

era premiado com uma temporada no campeonato 

francês de Fórmula Renault como parte da equipa 

Motul-Nogaro. A aventura da Motul ao mais alto nível 

competitivo haveria de continuar na Fórmula 2 com o 

título de campeão europeu em 1972 de Clay Reggaz-

zoni e obviamente na Fórmula 1 com, em particular, as 

equipas March, Williams e BRM.

en Formula 1 con los equipos March, Williams y BRM.

¡Retrospectiva “Volante Motul”! 

Nogaro Classic Festival / Nogaro
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Minassian - Zlobin - Mediani / SMP Racing / Oreca 03 Nissan

As 6 Horas de Xangai, realizada a 2 de novembro neste 

circuito chinês, foram dominadas em LMP1 pela equipa 

Toyota, que venceu pela quarta vez em seis corridas 

com dois carros nos dois primeiros lugares. Um Porsche 

chegou em 3.º, à frente do primeiro Audi.  

Em LMP2, o Ligier da OAK Racing conquistou a sua 

segunda vitória consecutiva. A equipa SMP Racing, 

com apoio técnico da Motul, conseguiu levar o carro n.º 

27 conduzido por Minassian/Zlobin/Mediani ao terceiro 

degrau do pódio, depois de bater na última meia hora 

o outro automóvel da equipa que terminou em 4.º lugar.  

Para a KCMG, a outra equipa com parceria da Motul, a 

aventura não foi além da primeira volta. Depois de fazer 

um consistente segundo tempo nos treinos, o automóvel 

azul e branco sofreu uma colisão logo a seguir ao início, 

que o forçou a abandonar.  

A penúltima prova do campeonato está marcada para 

15 de novembro no circuito do Bahrain.

Pódios para a SMP Racing 

01 02 03 04 05 06 07 08

FIA WEC - 6 Hours of Shanghai

Teams LMP2 Standing 

01 / SMP Racing, 128 pts

02 / G-Drive Racing, 120 pts

03 / KCMG, 80 pts
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La Festa Mille Miglia

A Festa Mille Miglia é uma retrospetiva histórica apro-

vada pela FIVA e organizada no Japão com o mesmo 

espírito que esta famosa corrida de estrada italiana. 

Através do seu importador oficial, a Technoil Japan, a 

Motul é um parceiro histórico desta prova que se reali-

zou de 17 a 20 de outubro pela 18.ª vez. É uma corrida 

muito popular com um circuito de 1300 km que começa 

e termina em Harajuku. Reúne uma enorme variedade 

de carros históricos de 1919 a 1967, apresentando por-

tanto mais modelos do que aqueles que participaram 

na Mille Miglia original que acabou em 1957. Mas foi um 

dos mais antigos participantes que venceu a corrida: o 

Bugatti Type 35 de 1926 conduzido por Takemoto/Take-

moto, à frente do Fiat 1200 TV conduzido por Mozzi/

Mozzi e o Fiat 508 S pilotado por Degawa/Onoera.

Motul patrocina esta excelente retrospetiva histórica 

Festa Mille Miglia
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A European Classic Series, com patrocínio Motul, teve 

a sua primeira temporada este ano. Dividida em quatro 

rondas, contou com a participação de motos do anos 

70 e 80. Na última prova, que decorreu a 26 de outubro 

no circuito de Aragon em Espanha, foi preciso esperar 

pela volta 77 para que o título ficasse por fim à dispo-

sição! De facto, nesse momento a Kawasaki da equipa 

Sweatshop Phase teve de recolher às boxes devido a 

um problema técnico. Esta avaria deixou o caminho 

livre para os antigos campeões do mundo de resis-

tência Richard Hubin e Grégory Fastré, que assim adi-

cionaram um bem merecido título europeu ao seu pal-

marés.  Gregory Fastré tinha além disso assegurado 

o melhor tempo nos treinos, mas os seus adversários 

arrancaram decididos. Logo desde o início houve uma 

batalha feroz entre a Kawasaki da Phase One, a Su-

zuki da Team Force com apoio técnico da Motul e a 

Kawasaki da Alf Classic Endurance. A meio da corrida 

o carro de segurança teve de intervir durante 30 minu-

tos para a limpeza de um longo rasto de óleo na pista 

e, depois deste intervalo e do reagrupamento, os dois 

líderes, a Team Force e a Swetshop Phase One, volta-

ram com vigor redobrado... até esta última se retirar. 

Em Classic 1000, a vitória foi para a Scuderia Officine 

Toscane 2 e, em 750 TT, para a Ducati da equipa Ca-

pelli Belli que terminou em 1.º em Aragon.

Richard Hubin - Grégory Fastré / Team Force / Suzuki Morena 1166cc

2014 MOTuL TITLE

18TH

Team Force conquista o título na 77.ª volta! 
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European Classic Series / Aragon

Standings

01 / Team Force (Suzuki)

02 / Sweatshop Phase One (Kawasaki)

03 / Alf Classic Endurance (Kawasaki)
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SMP Racing / Ferrari 458 GT3

A temporada do International GT Open chegou ao 

fim diante de 25 000 espetadores no circuito de Bar-

celona com suspense até à última curva!  

De facto, antes das duas últimas corridas, Nicky 

Pastorelli e Miguel Ramos (Corvette V8 Racing) en-

contravam-se na liderança da classificação por pilo-

tos. Depois da primeira corrida no circuito espan-

hol, Andrea Montermini e Niccolo Schiro (Ferrari 458 

Villorba Corse) passou para a frente e no domingo, 

depois da última corrida da temporada, Daniel Zam-

pieri e Roman Mavlanov, ao volante do Ferrari 458 da 

equipa SMP Racing com apoio Motul, conquistaram 

finalmente o título! E para isso apenas tiveram de 

ficar em 3.º na segunda corrida.  

Logo desde o início os Ferraris da Villorba Corse e 

da SMP Racing disputaram uma feroz batalha, com o 

Lamborghini Gallardo da Cox Racing logo atrás. Na 

frente, Schiro pressionado acabou por cortar uma 

curva e incorreu numa penalização drive-through. O 

carro da SMP Racing foi o primeiro a ir às boxes para 

a troca de pilotos, com Mavlanov a passar o volante 

a Zampieri. O segundo Ferrari da SMP (na catego-

ria GTS) conduzido por Maleev, encontrava-se então 

na liderança, à frente de Ramos e Zampieri. Maleev 

quase saiu de pista na volta 29, mas conseguiu man-

ter a posição e cruzou em 1.º a linha de chegada. 

Zampieri, em 3.º, trouxe o título no campeonato para 

a SMP Racing! A Motul também apoiava a TDS Ra-

cing, que terminou em 9.º

SMP Racing ganha o campeonato !
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International GT Open / Barcelona

2014 MOTuL TITLE

19TH

Standings

01 / Zampieri/Mavlanov, SMP Racing, 212 pts

02 / Ramos/Pastorelli, V8 Racing, 202 pts

03 / Schiro/Montemini, Villorba Corse, 200 pts 
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Formula Student China

A Formula Student China de 2014 (FSC) realizou-se 

durante a terceira semana de outubro e a Motul foi uma 

parceira técnica de 26 equipas de várias universidades 

chinesas.

Depois de uma feroz competição, a equipa FSAE Racing 

Car da Universidade de Hunan venceu o campeonato 

FSC de 2014 no «Oil Grup», com o Instituto de Tecnolo-

gia de Beijing e a Universidade de Tecnologia de Xiamen 

a ficarem em 2.º e 3.º, respetivamente. No «Electricity 

Grup» o Instituto de Tecnologia de Beijing e a Universi-

dade de Ciência e Tecnologia Guangxi (Lushan) subiram 

ao segundo e terceiro degrau do pódio, respetivamente. 

Por fim, a Universidade de Estugarda conquistou o cam-

peonato geral com os seus desempenhos excelentes e 

regulares em várias provas.

Este ano houve uma participação recorde de 82 equipas 

de 65 universidades, envolvendo mais de 2000 estu-

dantes.

Engenheiros automóveis ambiciosos frente a frente no 
Formula Student China

Formula Student China / Xiangyang
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Motul Honda Cup

Depois de uma parceria de sucesso durante os últi-

mos anos com a Honda Cup New Zealand, a Motul está 

mais uma vez orgulhosa por se associar a esta série 

excitante para a temporada de 2014/15.

Entrando em ação na segunda ronda disputada em 

Taupo, Ryan Macartney conquistou a liderança por 

pontos da Honda Cup ao vencedor da primeira ronda 

Gary Wilson, depois de o piloto da Surtees Trailers ter 

tido problemas na primeira corrida. 

Um 1.º, 2.º e 3.º lugares valeram a Macartney a vitória 

na ronda, bem como a liderança na série. O recém-

chegado Mitch Osborne mostrou como se deve com-

petir numa corrida Reverse Top Ten e alcançou uma 

impressionante vitória na segunda corrida, ao passo 

que o jovem Mitchell Turner venceu a corrida final de 

forma irrepreensível.

Ryan Macartney lidera agora a série com 225 pontos, à 

frente de Gary Wilson que tem 190 pontos. Paul Verryt 

está a mais 16 pontos atrás, com 174. Atualmente Mitch 

Osborne encontra-se na liderança da classe H1 e em 

4.º na geral da série, com Jason Gibbs em 2.º Wilson 

ainda mantém o 1.º lugar em H2 à frente de Shaun Mor-

ris e Brent Hay, ao passo que Macartney lidera H3 se-

guido de Paul Verryt e Warren Tunley. Andrew Johnston 

lidera neste momento a classe H4. Na frente da nova 

classe N1 está Richard Gee, seguindo-se Simon Mur-

ray e William Yu. 

A série segue para norte para apoiar a NZ SuperTou-

rers em Pukekohe Park Raceway para a prova Puke-

kohe 500.

Motul renova patrocínio da Honda Cup New Zealand 
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Motul Honda Cup / Taupo
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