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Ayari - Police / Duqueine Engineering / Ferrari 458 GT3

Em 25, 26 e 27 de abril, o circuito Bugatti em Le Mans 

recebeu a primeira prova do GT Tour Championship de 

2014, com parceria da Motul. Apesar do tempo instável, 

os espetadores afluíram em grande número, atraídos 

pela batalha que se adivinhava entre a Audi, Ferrari, 

BMW, Mercedes, Porsche e McLaren, e disputada por 

equipas brilhantes e pilotos experientes. Na primeira cor-

rida, a Sébastien Loeb Racing deu o tom com a vitória 

do Audi R8 de Mike Parisis e Henry Hassid, graças a 

uma ultrapassagem do Porsche de Nicolas Armindo 

cinco minutos antes da meta. Grégory Guilbert também 

se introduziu na abertura com o Audi R8 da Saintéloc 

Racing. Atrás do trio de marcas alemãs, a Ferrari colocou 

seis carros.

Na segunda corrida, o cenário foi bem diferente, com 

uma vitória categórica do Ferrari de Duqueine Engi-

neering, na frente do princípio ao fim com Soheil Ayari 

e Jean-Claude Police, seguido de outro Ferrari, agora 

da Sport Garage, conduzido por Bruce Lorgelé-Roux e 

Gilles Vennelet. 

«Estava um pouco nervoso no início.» - admitiu Ayari. 

«Tínhamos apostado na chuva, mas ela parecia não 

querer cair. Pensei que tinha cometido um erro. Quando 

vi que chovia na linha de partida, soube que tínhamos 

tomado a decisão certa.» 

Estes resultados permitem que a Sébastien Loeb Racing 

e a Duqueine Engineering estejam em pé de igualdade 

na classificação provisória antes da próxima corrida, 

marcada para 31 de maio e 1 de junho no circuito de 

Nîmes-Lédenon.

A ronda inaugural também incluiu várias corridas de 

apoio com parceria da Motul, como a de Mitjet Cars, com 

uma grelha de 40 carros inscritos por grandes equipas 

internacionais, e a dos espetaculares Legend Cars, que 

parecem carros americanos dos anos 30.

A Sébastien Loeb Racing e a Duqueine Engineering 
taco a taco 
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GT Tour / Le Mans

Standings

01 / Hassid-Parisy, Sébastien Loeb Racing, 35 pts

02 / Police-Ayari, Duqueine Engineering, 33 pts

03 / Halliday-Guilbert, Saintéloc Racing, 24 pts
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Honda CBR 500 R

A corrida de seis voltas da European Junior Cup, 

uma série monotipo em que competem Hondas CBR 

500 R, teve lugar no circuito de Assen durante o fim 

de semana do campeonato de Superbike a 27 de 

abril. Desde 2013 que a Motul participa neste série 

e, pela segunda vez nesta temporada, Augusto Fer-

nandez cruzou a meta em primeiro. As condições 

eram extremamente húmidas e o piloto espanhol 

conseguiu manter a liderança desde a primeira 

curva até à meta. Atrás dele, o sueco Jesper Hub-

ner arrebatou o 2.º lugar, seguido de Marc Miralles, 

que continua na frente da classificação provisória, 

graças à sua vitória na primeira ronda em Aragon. 

Mika Perez, que subiu ao pódio em Aragon, teve o 

mesmo azar que vários outros pilotos, caindo devido 

às condições atmosféricas adversas. 

«Foi um fim de semana complicado.» - disse Fernan-

dez no fim da corrida. «Era 6.º na grelha de partida, 

mas a minha saída foi ótima. Estava um pouco ner-

voso, mas entrei na primeira curva na frente. Pensei 

que podia atacar, mas tive de manter-me extrema-

mente concentrado e estou bastante contente com 

esta vitória.» 

Os jovens pilotos voltam a encontrar-se em breve, a 

11 de maio em Imola, Itália. 
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Marc Miralles mantém a liderança depois de uma 
corrida numa pista molhada 

European Junior Cup / Assen

Standings

01 / Marc Miralles, 41 pts

02 / Augusto Fernandez, 38 pts

03 / Javier Orellana, 28 pts
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Bradley Smith / Monster Energy Yamaha Tech3 / Yamaha M1

Marc Marquez continua a surpreender: no Grande prémio 

da Argentina, a 27 de abril, escreveu uma nova página da 

História do Campeonato Mundial, ao tornar-se o primeiro 

piloto desde Giacomo Agostini, em 1971, a vencer as três 

primeiras rondas da temporada saindo da pole position. 

Os 125 000 espetadores demonstram bem a paixão pelos 

desportos motorizados neste país sul-americano, que não 

assistia a um Grande Prémio de motociclismo desde 1999. 

A prova decorreu no circuito de Termas de Rio Hondo no 

norte da Argentina, inaugurado em 2007. 

Na equipa Yamaha Tech3, apoiada pela Motul, os dois 

pilotos Bradley Smith e Pol Espargaro conseguiram uns 

muito louváveis 7.º e 8.º lugares, respetivamente. Depois 

de fazer o sétimo tempo nos treinos, Smith perdeu dois lu-

gares depois da partida, mas conseguiu recuperá-los ace-

lerando progressivamente à medida o depósito esvaziava, 

o que o deixou mais à vontade nas manobras rápidas. A 

sair da 11.ª posição, o seu colega de equipa terminou me-

nos de 5 s atrás, depois de uma excelente partida. «Hoje 

foi um desafio complicado,» - reconheceu Smith, «mas 

estou satisfeito por ter voltado a terminar numa posição 

aceitável. (…) O meu ritmo no final era bom, mas, como 

sempre, nas primeiras voltas com o depósito cheio não 

foi fácil.»    

A Motul também apoia a NGM Forward Racing, cujo piloto 

Aleix Espargaro teve um excelente desempenho nos trei-

nos, tendo partido da segunda linha, mas uma queda na 

segunda volta deitou por terra todas as suas esperanças. 

Conseguiu, ainda assim, voltar à corrida e subir do 21.º 

até ao 15.º lugar: «Foi uma pena ter caído, porque fizemos 

um bom trabalho nos treinos e tinha um ritmo para terminar 

nos cinco primeiros. Agora que venha Jerez.» 

A corrida espanhola está marcada para 4 de maio. 
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Smith e Espargaro consolidam as suas posições 

FIM MotoGP World Championship / Termas de Rio Hondo

Standings

01 / Marc Marquez, Honda, 75 pts

02 / Dani Pedrosa, Honda, 56 pts

03 / Valentino Rossi, Yamaha, 41 pts

08 / Aleix Espargaro, Forward Yamaha, 21 pts

09 / Bradley Smith, Yamaha Tech3, 20 pts

10 / Pol Espargaro, Yamaha Tech3, 18 pts
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Goncalves - Barreda - Rodriguez / Team HRC / Honda CRF450 Rally

Depois de vencer o Abu Dhabi Challenge no início 

de abril, a equipa apoiada pela Motul, a Honda HRC, 

confirmou o seu domínio no FIM Cross Country Rallies 

Championship com uma vitória brilhante na segunda 

prova, o Sealine Rally, disputada de 21 a 25 de abril no 

Qatar. Joan «Bang Bang» Barreda arrebatou uma vitória 

logo na primeira manga, vencendo também a terceira e 

deixando os seus colegas de equipa, Paulo «Speedy» 

Gonçalves e Helder Rodrigues, subir ao degrau mais 

alto do pódio nas outras duas mangas.   A Honda 

CRF450 Rally fez um trabalho maravilhoso no terreno 

variado e muitas vezes difícil do rali com troços de areia 

e pistas rochosas. Gonçalves, o detentor do título, tinha, 

no entanto, deitado a perder o início da prova, depois 

de um erro de navegação na primeira manga, mas 

conseguiu chegar até aos concorrentes da frente para 

terminar em 3.º, com Marc Coma e a sua KTM entre os 

dois pilotos da Honda. «Estou mesmo contente com 

esta vitória,» - confirmou Barreda. «E mais importante, 

continuo a crescer com a equipa, pois começámos am-

bos do zero. Estamos em recuperação. (...) É o trabalho 

de equipa que verdadeiramente conta. (…) Mas não 

estamos a pensar apenas no campeonato do mundo, 

mas também no próximo Dakar.’

Martino Bianchi, diretor da Team HRC, também não 

escondeu a sua satisfação: «Para nós, é muito impor-

tante ter conseguido duas vitórias consecutivas em Abu 

Dhabi e Qatar, e os nossos pilotos alcançaram muito 

boas posições. Ganhámos quatro das cinco mangas e, 

portanto, gostaria de agradecer a toda a equipa.»  

A terceira prova do campeonato é o Pharaons Rally, de 

18 a 25 de maio, mas a equipa Honda vai passar direta-

mente para o Sardinia Rally, de 7 a 12 de junho. 

Com esta vitória, Barreda fica na frente do campeo-
nato com a sua Honda
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FIM Cross Country Rallies Championship

Motorbike Results

01 / Joan Barreda, Honda, 35 pts

02 / Marc Coma, KTM, 34 pts

03 / Paulo Goncalves, Honda, 31 pts

04 / Jordi Viladoms, KTM, 26 pts

05 / Hélder Rodrigues, Honda, 24 pts
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Damon Graulus / KTM Standing Construct / KTM 250 MX2

Antes da última prova do campeonato francês de mo-

tocrosse, que decorreu de 19 a 20 de abril em Thomer-

la-Sôgne, pelo menos dois pilotos ainda podiam aspi-

rar ao título na categoria MX2 Elite: Damon Graulus, a 

correr com uma KTM pela Standing Construct, equipa 

apoiada pela Motul, estava apenas a três pontos de 

Benoît Paturel e previa-se uma competição feroz. Mas 

a sorte do jogo decidiu outra coisa, visto que Patu-

rel não conseguiu participar na corrida por causa de 

uma lesão no ombro durante um treino. Graulus podia 

assim correr com menos pressão e aproveitar a sua 

vantagem para os outros concorrentes. Terminou em 

9.º na primeira corrida, mas alcançou um ótimo 2.º lu-

gar na segunda corrida, terminando o campeonato em 

força. Depois de se tornar o campeão belga há alguns 

meses atrás, Damon Graulus arrecada um segundo 

título nacional.

Damon Graulus coroado como campeão francês em MX2! 
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Motocross french championship / Thomer

Elite MX2 Standings

01 / Damon Graulus, KTM, 258 pts

02 / Arnaud Aubin, Yamaha, 220 pts

03 / Benoit Paturel, Kawasaki, 206 pts 

2014 MOTuL TITLE

2ND
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Lola T70

O Mugello Classic, em Itália, abriu a temporada do 

Classic Endurance Racing (CER), com parceria da 

Motul, durante o fim de semana de 26 e 27 de abril. 

Além de grelhas como o Trofeo Nastro Rosso, Sixtie’s 

Endurance, F3 Classic, Alfa Revival Cup ou Challenge 

Formula Storiche, o CER apresentou máquinas impres-

sionantes, que rugiram nos circuitos nos anos 60 e 70, 

divididas em dois grupos segundo o ano de produção. 

A reta do circuito com 1140 m permitiu que os protó-

tipos GT potentes «esticassem realmente as pernas», 

com o Porsche 935 K3 (1979) de Nicolas D’Ieteren e o 

Ferrari 512 M (1971) de Steven Read a chegarem aos 

285 km/h! Apesar do andamento excecional, o carro 

italiano não terminou a manga, que foi ganha pelo Che-

vron B19 de Martin O’Connell de 1970, seguido por 

um grupo de seis Lola T70 e T210. O’Connell também 

venceu a outra ronda do CER num Chevron, mas numa 

versão mais moderna, um B36 de 1976.

Os cinquenta convidados da Motul Itália gostaram mui-

to deste espetáculo histórico, cheio de cor e de ruído 

emocionante.

A próxima ronda, o Spa Classic, vai decorrer no icónico 

circuito de Spa de 16 a 18 de maio.

Demonstração de velocidade para protótipos históricos 

Classic Endurance Racing / Mugello
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Motack

O primeiro Motorcycle Time Attack malaio de sempre 
arranca de forma animadora 

Malaysian Motorcycle Time Attack / Kuala Lumpur
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Uma gincana automóvel talvez não seja estranha para 

alguns, mas para a maior parte a ideia de uma gincana 

motociclista pode parecer um pouco curiosa. Pois bem, 

tudo isto mudou (pelo menos para os malaios) quando 

o primeiro Motorcycle Time Attack malaio de sempre, ou 

Motack de forma abreviada, decorreu no icónico Data-

ran Merdeka no centro de Kuala Lumpur.

A Motul, patrocinador principal e parceiro técnico, junta-

mente com o organizador também fez História, e trouxe 

Aaron Twite, um dos melhores pilotos de acrobacias do 

mundo, para um espetáculo acrobático especial. 

O Motorcycle Time Attack ou gincana é um desporto 

de provas cronometradas para motos em que os pilo-

tos competem manobrando no mais curto espaço de 

tempo através de um percurso pavimentado restringido 

por cones de trânsito ou outros obstáculos. Não é correr, 

mas antes um teste à precisão na condução, em que a 

potência não é tudo. Considerando a enorme adesão, 

apesar do tempo chuvoso, o Motack parece destinado a 

tornar-se uma disciplina desportiva de topo na Malásia. 

O evento também foi combinado com uma diversidade 

de stands de vendas, uma zona de diversão para os 

mais novos e diversas atrações.

      Vê o vídeo de destaques oficial da primeira 

 ronda em www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=KCdjcZLkfbs
https://www.youtube.com/watch?v=KCdjcZLkfbs
https://www.youtube.com/watch?v=KCdjcZLkfbs
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Ryan Barry Racing

A provar a diversidade do envolvimento da Motul nos 

desportos motorizados, o perito francês em lubrificantes 

assumiu uma parceria com a Ryan Barry Racing, cujo 

proprietário Ryan Barry compete na classe Three Quar-

ter Midget na série Western Springs Speedway.

As corridas Midget realizam-se em pistas muito curtas e 

nelas participam carros muito pequenos com uma rela-

ção de peso-potência extremamente elevada: 300 bhp 

a 400 bhp para um peso de apenas 454 kg. E apesar 

de os Midgets Three Quarter (TQ) serem ligeiramente 

menos potentes, proporcionaram alguma da ação mais 

disputada a que é possível assistir nestas séries.

Equipado com um motor Suzuki GSXR750, o TQ Midget 

de Ryan teve uma noite promissora na Western Springs 

Speedway com um 2.º lugar durante a prova final da 

temporada. 

Na primeira corrida terminou em 5.º, e não fez a melhor 

volta por 0,2 s, pelo que a pista e o carro foram ambos 

rápidos. A segunda manga não correu como planeado, 

mas este piloto fez o melhor possível e levou para casa 

o 2.º lugar, perdendo uma posição, pois tinha partido 

da P1. 

 Na Feature Race, Ryan arrancou em 4.º e aproveitou 

ao máximo a partida para chegar ao 2.º lugar pelo exte-

rior. A pista manteve a aderência durante toda a noite 

e proporcionou uma via inferior rápida, onde o carro se 

instalou lindamente e conseguiu aguentar a 3.ª posição, 

antes de terminar num ótimo 2.º lugar. 

Foi uma forma magnífica de coroar a época em Wes-

tern Springs Speedway e a equipa espera tirar partido 

deste recente desempenho para vencer o campeonato 

do próximo ano.

A Ryan Barry Racing termina uma temporada de 
Speedway com nota positiva

Western Springs Speedway / Auckland
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