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Nismo Motul Autech team / Nissan GT-R GT500

Nismo Motul Autech termina em grande estilo o cam-

peonato de Super GT! Não apenas a equipa garantiu 

uma vitória espetacular, como também terminou a lide-

rar o campeonato! A última ronda realizou-se a 16 de 

novembro num dia de outono típico e diante de cerca 

de 32 000 espetadores, ansiosos por assistir ao final 

deste campeonato extremamente disputado. O carro 

n.º 23 da Nismo Motul Autech obteve a pole position e 

Quintarelli assumiu a liderança de imediato, conseguin-

do aumentar a vantagem com regularidade.  Quando 

chegou o momento de trocar de piloto, já tinha 40 se-

gundos de avanço. Depois de reabastecer e mudar os 

pneus, Matsuda passou para o volante do automóvel, 

não se deixando intimidar pelos adversários. Manteve 

um ritmo elevado e cruzou a linha da meta com quase 

um minuto de vantagem. «O automóvel portou-se mes-

mo bem este fim de semana.» - reconheceu Matsuda. 

«Sabíamos que os nossos principais inimigos pode-

riam ter avarias técnicas ou as colisões com outros 

carros.» E Quintarelli concluiu: «Esta vitória e o nosso 

título no campeonato têm de ser atribuídos à nossa 

equipa como um todo.» 

Também merece aplauso o excelente 3.º lugar da Hon-

da da Weider Modulo, outra equipa com apoio técnico 

da Motul.
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Super GT / Twin Ring Motegi

Equipa Nismo Motul Autech coroada em Super GT! 

GT500 Standings

01 / Nismo Motul Autech, 102 pts

02 / lexus Team KeePer Tom’s, 101 pts

03 / lexus Team Petronas Tom’s, 84 pts

04 / Weider Modulo, 83 pts

05 / Team impul, 78 pts
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KCMG / oreca 03R – Nissan
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A penúltima ronda deste campeonato mundial de resis-

tência testemunhou a vitória de um Toyota híbrido, com 

uma das equipas Toyota a sagrar-se igualmente cam-

peã. Em LMP2, as equipas Motul SMP Racing e a KCMG 

tiveram um ótimo desempenho, subindo aos dois princi-

pais degraus do pódio.  

Durante toda a prova a luta foi feroz entre o Oreca da 

KCMG e o n.º 37 da SMP Racing. Os pilotos da KCMG 

Matt Howson, Richard Bradley e Alexander Imperatori 

acabaram por ficar com os pontos do 1.º lugar, alcan-

çando a sua segunda vitória da temporada, graças ao 

ótimo desempenho de Bradley na quarta hora da cor-

rida. A equipa de Hong-Kong teve no entanto de ir às 

boxes no final da corrida para reparar um farol dianteiro, 

mas ainda assim conseguiu regressar a casa na frente 

da sua categoria. 

O final da corrida foi turbulento para Nicolas Minassian 

(SMP Racing), que acabou penalizado com uma stop 

& go, antes de sofrer problemas técnicos a 15 minutos 

da meta que o forçaram a ir às boxes e a desistir. Mas 

o carro irmão salvou a honra da equipa ao garantir o 2.º 

lugar nos últimos momentos.  

A temporada terminará a 30 de novembro no circuito de 

São Paulo.

KCMG e SMP Racing nos degraus mais altos do 
pódio em LMP2! 

FiA WeC / 6 Hours of Bahrain

lMP2 Teams Standing

01 / G-Drive Racing, 136 pts

02 / SMP Racing, 128 pts

03 / KCMG, 105 pts

lMP2 Results

01 / Howson - Bradley - imperatori, KCMG

02 / ladygin - Shaitar - ladygin, SMP Racing

05 / Zlobin - Minassian - Mediani, SMP Racing
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Aleix espargaro / Suzuki MotoGP Team / Suzuki / Suzuki 1000cc in-line four GP racer

No dia a seguir ao Grande Prémio de Valência, que 

encerrou a temporada de MotoGP a 9 de novembro, as 

equipas e os pilotos prosseguiram sem demora para 

três dias de testes oficiais que marcaram o arranque da 

temporada de 2015. A Motul oferece o seu apoio técnico 

a três equipas, começando pela Yamaha Tech3 na qual 

continuam os pilotos Pol Espargaro e Bradley Smith. Os 

testes serviram para que a equipa trabalhasse em parti-

cular no garfo e na eletrónica, com vista a uma afinação 

mais animadora. No final dos sete dias, Espargaro ficou 

em 3.º na classificação geral por tempos e Smith em 

5.º, um desempenho que os coloca numa posição muito 

favorável para o futuro!  

A Motul também apoia a NGM Forward Racing, que as-

sinou contrato com Stefan Bradl e Loris Baz para 2015. 

O primeiro fez 38 voltas e o último seis e, durante este 

processo, foi possível testar o novo equipamento de 

suspensão e escape. 

Por último, a terceira equipa com apoio Motul era a Su-

zuki, que está a preparar o seu regresso em grande ao 

MotoGP e onde podemos encontrar Aleix Espargaro e 

Maverick Viñales. «O quadro da moto é realmente bom» 

- disse Espargaro. Para Davide Brivio, diretor de equipa: 

«Obtivemos muito feedback dos pilotos, especialmente 

de Aleix, muito experiente em MotoGP.»

Os participantes em MotoGP podem agora descansar 

um pouco antes do primeiro Grande Prémio de 2015 

marcado para Sepang em fevereiro. 

Equipas Motul já com os olhos postos em 2015 

FiM MotoGP World Championship / Valencia
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Les Stuntfighters lettons / Motul Stuntriding Show / Almaty

Em 25 e 26 de outubro, a Motul organizou a primeira 

prova acrobática no centro das cidades de Almaty e 

Bishkek.  

Os pilotos Jānis Rozātis e Lauris Klebahs e o seu mecâ-

nico Kristaps Lādaks da melhor equipa báltica Stunt-

fighters (Letónia) viajaram até ao Cazaquistão e depois 

ao Quirguistão depois do show acrobático Motul em 

Sochi, na Rússia. A viagem de Moscovo a Almaty de-

morou quatro dias!

O espetáculo tinha várias fases, numa prova consti-

tuída por uma gincana e números acrobáticos a rea-

lizar nas duas cidades. A Stuntfighters iniciou o show 

com diferentes tipos de cavalinhos, Wheelies, Stoppies 

e Burnouts, aumentando depois a complexidade das 

acrobacias. Jānis e Lauris maravilharam os espeta-

dores com a sua destreza, pedindo também ajuda às 

raparigas Motul para o número Stoppie Kiss! A equipa 

do Cazaquistão contou igualmente com a ajuda de um 

pequeno piloto de quatro anos durante o espetáculo 

de Almaty. Os pilotos letões guardaram para o final os 

números mais impressionantes como os flips e o salto 

pelo anel de fogo. 

Como curiosidade, as acrobacias são um desporto do 

motociclismo que surgiu nos anos 90, inspirado nos 

cavalinhos que os pilotos faziam na estrada. O primeiro 

campeonato europeu realizou-se em 1997 e o mundial 

em 1998. A Motul tem a sua própria prova: a Motul M1 

Stunt.

Motul com espetáculo acrobático incrível no 
Cazaquistão e Quirguistão 

Motul Stuntriding Show / Almaty, Bishkek
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Belgian Classic Rally

Desde 2012 que o rali de clássicos belga recupera o 

apogeu desta prova que foi disputada de 1948 a 1974. 

A principal diferença é que hoje é um rali de regulari-

dade e não de velocidade pura, embora conserve as 

provas cronometradas de estrada e pista. E a Motul é 

agora o parceiro oficial em lubrificantes.

Assim, de 14 a 16 de novembro, mais de 80 equipas 

competiram ao volante de carros desportivos de antes 

de 1975 nas regiões de Hainaut e Thiérache na Bélgica, 

tirando também partido dos circuitos lendários de Met-

tet, Chimay e Spa-Francorchamps.  

 

Oitenta equipas competem na estrada e na pista 

«Tour de Belgique » classic rally
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Group photo

Para a Motul receber mais de uma centena de convi-

dados na ronda malaia do calendário MotoGP é um 

grande acontecimento anual, mas esta edição foi ain-

da mais especial com dois convidados de Singapura 

que se juntaram à aventura da marca na Malásia. Os 

convidados eram participantes de um concurso orga-

nizado em colaboração com a Motor Culture Asia, uma 

revista de motociclismo desta região, e o vencedor 

(Rave Chen) e o seu acompanhante puderam viver um 

fim de semana único na vida com uma visita às boxes 

da equipa Monster Yamaha Tech3. A seguir temos a 

sua experiência nestes dois dias.

«Esta foi a primeira vez que assisti a uma corrida de 

MotoGP e foi tudo como eu esperava e muito mais! O 

ambiente é elétrico e tu consegues literalmente cheirar 

a paixão no ar. 

Toda a experiência estava muito bem planeada e foi 

Fim de semana MotoGP inesquecível com a Motul 

THe iNSiDe SToRY in Sepang
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Motul Hospitality

realmente divertido conhecer o pessoal da Motul, que 

se certificou de que nos sentíamos à vontade durante 

toda a prova. Mas ainda assim o calor foi pior do que 

esperava. Como visitante pude observar o peso do sol 

escaldante. Não consigo sequer imaginar o descon-

forto dos pilotos que têm de usar fatos de couro e que 

correm para sobreviver a uma pista esgotante, sob 

um calor e humidade intensos. Felizmente podíamos 

andar pela zona de alimentação onde havia comida 

e bebida e onde até conseguimos alguns autógrafos 

dos pilotos.

Foi uma experiência fantástica estar entre os 80 000 

espetadores entusiastas que no Circuito Internacional 

de Sepang viram como Marquez da Repsol Honda 

Team vencia possivelmente a sua melhor corrida da 

temporada. Esta foi a sua 12.ª vitória na sua segunda 

temporada em MotoGP, um feito que iguala o recorde 

de Mick Doohan do maior número de vitórias na classe 

rainha numa temporada. 

Pol Espargaro da Monster Yamaha Tech3 também foi 

uma revelação no dia da corrida, apesar de ter tido um 

enorme acidente na corrida de sábado. O espanhol 

partiu um osso no pé esquerdo, mas corajosamente 

abriu caminho até ao 6.º lugar na corrida. O piloto com 

patrocínio Motul vai estar na disputa para «Rookie do 

Ano»? É a minha aposta quando o campeonato final-

mente terminar!»

Bem, parece que Rave acertou em cheio, pois o Pol 

foi de facto eleito Rookie do ano depois da ronda de 

Valência que se disputou a 9 de novembro.

THe iNSiDe SToRY in Sepang
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