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59º Grande Prémio de macau

Despiste fatal
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• Piloto Luís Carreira morreu aos 35 anos 
• Félix da Costa conquista “pole position”
• Tiago Monteiro mais rápido no WTCC



sandra pimentel

Luis Filipe de Sousa Carreira, piloto 
português de 35 anos, morreu ontem 
no circuito da Guia, naquela que seria 

a sua sétima participação no evento em Ma-
cau. O violento acidente aconteceu às 15h58 
na sessão de qualificação do 46º Grande 
Prémio de Motos. Na curva dos pescado-
res, Luis Carreira ter-se-á despistado sem 
que outro piloto estivesse envolvido. As 
bandeiras vermelhas foram apresentadas 
de imediato e a qualificação foi dada como 
terminada. 

A moto acabou por pegar fogo e o pi-
loto foi assistido na pista, tendo sido trans-
portado para o hospital onde deu entrada 
às 16h08. Segundo a informação veiculada 
pela Comissão do Grande Prémio, “apesar 
dos cuidados contínuos de reanimação car-
dio-pulmonar”, a morte de Luis Carreira 
foi declarada às 16h28.

Depois de horas de espera, a notícia só 
foi oficializada ao final da tarde, pela voz 
de Costa Antunes, numa conferência de 
imprensa. “A Comissão do Grande Prémio 

de Macau lamenta informar que Luis Fili-
pe de Sousa Carreira, concorrente nº 33, de 
Portugal, no 46º Grande Prémio de Motos 
de Macau, sucumbiu aos ferimentos resul-
tantes de um acidente ocorrido, esta tarde, 
na sessão de qualificação”.

Sobre o acidente, o coordenador do 
GP afirmou que ainda não é conhecida 
qualquer conclusão sobre o que esteve na 
origem do despiste. “A primeira priori-
dade foi informar a família que está não 
só em Portugal, mas parte em África”, 
esclareceu.

Quanto à causa da morte, Costa An-
tunes disse ter a informação de que “a fa-
talidade aconteceu com o forte choque na 
queda”. O coordenador do GP aproveitou 
ainda para informar que o Governo da 
RAEM vai assumir todas as responsabili-
dades inerentes à morte do piloto. 

Nos últimos sete anos, este é o segun-
do acidente fatal no GP de Macau, depois 
de em 2005 o francês Bruno Bonhuil ter 
falecido num despiste na curva do Hotel 
Mandarim. Questionado pelos jornalistas 
sobre o número de fatalidades na prova 
de Macau, Costa Antunes relembrou que 

na globalidade das 59 edições, “o registo é 
aceitável”.

O estado da pista foi igualmente refe-
rido, ao que o coordenador respondeu que 
“Macau é um circuito muito tradicional” 
e lembrou que o trajecto e estado da pista 
recebeu aprovação das entidades oficiais 
competentes para esse efeito.
CONSTERNAÇÃO NO PADDOCK. O 
ambiente no paddock depois do acidente 
era de consternação entre os pilotos e equi-
pas portuguesas. Ainda não havia notícia 
do estado de saúde de Luis Carreira, mas 
pela violência do despiste, temia-se o pior.

A organização protelou o anúncio ofi-
cial, uma vez que, como Costa Antunes ex-
plicou, a prioridade era conseguir contactar 
a família, para evitar que soubessem por 
outros meios, nomeadamente, através da 
comunicação social.

Nuno Caetano, outro dos pilotos por-

tugueses em prova, ainda esperava por 
notícias. “O estado de espírito não é o me-
lhor”, confessou ao JTM. Sobre o acidente, 
disse que não viu, apenas passou depois 
quando a bandeira vermelha foi mostrada. 
No entanto, explicou que “a zona não é fá-
cil e há pouca margem para erro”.

Na box que o piloto partilhava com 
outros participantes portugueses na pro-
va de motos, poucas dúvidas havia sobre 
a má notícia que estava para vir. Quando 
a moto, bastante danificada, chegou ao 
paddock, juntou-se um mar de gente que 
testemunhava, pelo que via, a violência do 
despiste.

Pouco depois, a Comissão do GP con-
vocou os membros da equipa de Luis Car-
reira, aos quais comunicou a fatalidade, 
numa altura em que ainda tentava contac-
tar os familiares. A equipa acabou por diri-
gir-se ao Hospital Conde de São Januário. 

 Luis Carreira vinha para a sua sétima 
participação no GP de Macau. A sua me-
lhor prestação registou-se em 2008, na qual 
terminou à porta do pódio, no quarto lugar. 
O piloto conduzia a Suzuki da equipa Beni-
moto-Rider-Cetelem, e já este ano terminou 
em 21º lugar a corrida da Ilha de Man, o seu 
circuito favorito, e uma das mais importan-
tes competições mundiais.

O piloto, que completava 36 anos a 
31 de Dezembro, contava no seu palmarés 
com vários títulos nacionais de velocidade 
Stocksport 1000. Foi quatro vezes campeão 
nacional, em 2005 e entre 2008 e 2010. Ven-
ceu o troféu Honda Hornet em 2000 e no 
ano seguinte sagrou-se campeão do troféu 
Honda CBR 600.

Nos treinos livres da manhã, Luis Car-
reira fez um tempo de 2:34.242, ficando em 
sexto lugar na tabela, o melhor resultado 
dos portugueses em prova.

“É pena ver um amigo partir assim” 

o piloto de Macau João Fernandes conhecia Luís Carreira desde 1995, quando 
corriam ainda em Portugal. “Tivemos ‘guerras’ muito grandes mas respeitávamo-nos 
muito, dentro e fora da pista”, contou ao JTM. “É pena ver um amigo partir assim”. 
Sobre o circuito considera que “é perigoso”, mas realçou que Carreira era “um piloto 
muito experiente, já conhecia o local, por isso não se pode dizer que foi da pista”. 
João Fernandes disse mesmo que não acredita que tenha sido uma falha técnica 
da moto e que se tratou de um “acidente esquisito”. “Já vi imagens, mas como piloto 
não consigo perceber muito bem o que aconteceu”, sublinhando que só pode ter 
opinião concreta depois de ver o acidente. “Tinha que analisar onde a moto bateu 
e isso só com vídeo, que é algo que não temos acesso”. depois da tragédia, João 
Fernandes ponderou sobre regresso ao circuito da Guia, confessando que vai 
participar. “Há uma hora [ontem] diria que não queria andar de mota, mas penso que 
vou estar no circuito”. o piloto diz que os sentimentos só se sabem ao certo quando 
se está em cima da mota. “Vou lá e vou andar. Se não me sentir bem, paro”.

Ao primeiro dia do evento, uma morte a lamentar. Luis Carreira, 
piloto português a concorrer no 46º Grande Prémio de Motos, morreu 
na sequência de um acidente na curva dos pescadores durante a 
sessão de qualificação. Era a sétima participação do português em 
Macau, considerado um piloto “experiente”

PRIMEIRO DIA MARCADO PELA MORTE DE LUIS CARREIRA

Tragédia no arranque das corridas 

O regresso de Tiago Monteiro ao Cam-
peonato do Mundo de Carros de Tu-
rismo ao volante de um Honda Civic 

tem sido positivo. Depois de duas provas, em 
Suzuka e Xangai, o piloto português está em 
Macau para tentar o melhor resultado, e nos 
treinos de ontem conseguiu sobrepor-se à con-
corrência.

Monteiro fez a volta mais rápida, 2:33,908, 
deixando Stefano D´Aste da BMW e Rob Huff 
da Chevrolet nos lugares seguintes. No entan-
to, o final da sessão de 30 minutos foi estra-

gado pelo despiste do piloto de Hong Kong, 
Darryl O´Young, que embateu no muro à saída 
da curva do Mandarim.

As bandeiras vermelhas entraram em pis-
ta e a sessão não continuou quando faltavam 
três minutos para o fim. Os outros fortes can-
didatos da Chevrolet, Alain Menu e Yvan Mul-
ler, ficaram em 7º e 23º, respectivamente.

Nos restantes treinos de abertura das 
provas que integram o 59º Grande Prémio de 
Macau, Edoardo Mortara foi o mais rápido na 
Taça GT Macau, confirmando o favoritismo.

Mortara venceu a edição do ano passado e 
parece estar em forma para revalidar o título. 
Ao volante de um Audi R8, o piloto italiano 
percorreu os 6,2 quilómetros do circuito em 
2:24,153.

Nos treinos livres da Taça de Carros de Tu-
rismo Andy Yan foi mais rápido, seguido do pi-
loto de Macau Jerónimo Badaraco e Philip Yau. 
Na Corrida de Interport, dois participantes de 
Macau com os melhores tempos, Chou Keng 
Kuan e Chan Man Fong, seguidos de Billy Lo.

s.p.

 PILOTO FOI MAIS FORTE QUE CHEVROLETS NA SESSÃO DE TREINOS

Monteiro arrasa concorrência na Guia
O piloto da Honda Racing Team JAS foi o mais rápido nos treinos de ontem da prova do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. 
Tiago Monteiro andou quase sempre à frente dos fortes candidatos da Chevrolet e fez a volta mais rápida
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PILOTO PORTUGUÊS ESTEVE EM DESTAQUE NA FÓRMULA 3

António Félix da Costa
foi o mais rápido na Guia
O piloto português António Félix da 
Costa teve um grande desempenho 
no circuito da Guia ao conquistar 
a “pole position” provisória. Na 
segunda posição ficou outro Felix, 
o sueco Rosenqvist, cabendo ao 
espanhol Carlos Sainz Jr a terceira 
posição

Foram 2.13,400 minutos que o jo-
vem português António Félix da 
Costa demorou para percorrer a 

melhor volta nos 6,1 quilómetros do 
circuito da Guia. 

Ao serviço do seu Dallara Volkswa-
gem, o piloto da Carlin conquistou as-
sim a “pole” provisória para a corrida 
qualificativa da Taça Intercontinental 
da FIA em Fórmula 3 integrada no 
Grande Prémio de Macau.

“Vim cá para ganhar e isto é um 
bom começo. O importante é estar sem-
pre alerta, isto é apenas o início, agora 
tem de correr bem e estamos no bom 
caminho”, disse Félix da Costa ao JTM.

O piloto da Carlin era, obviamen-
te, um homem feliz no final da corrida, 
tendo sido congratulado por toda a 
equipa. 

Pela terceira vez no território, o 
sueco Felix Rosenqvist levou o seu 
Dallara Mercedes ao segundo lugar 
da grelha provisória, enquanto que o 
terceiro lugar ficou reservado por Car-
los Sainz Júnior, filho do antigo piloto 
de ralis, que também integra a mesma 
equipa do português.

“Foi um bom resultado. Acho que 
podemos estar felizes porque temos 
grandes corredores na nossa equipa, e 
ter dois deles no top 3 foi muito bom”, 
disse ao JTM.

O piloto espanhol antecipou ainda 
a próxima corrida, onde espera realizar 

boa prestação. “Vai ser um desafio di-
fícil. Vamos ver se o tempo se mantém 
assim ou não. Se se mantiver, espero 
permanecer nos três primeiros. A dife-
rença é muito pouca e pode haver uma 
grande variação nos lugares”, afirmou 
o piloto espanhol, referindo-se ao facto 
dos cinco primeiros da grelha provisó-
ria terem ficado separados por apenas 
400 milésimos de segundo.

Quanto ao espanhol Daniel Junca-

della, vencedor do ano passado, ficou-
se pela quinta posição. 

No programa de hoje os pilotos 
irão disputar a segunda e última qua-
lificação que irá determinar, nas con-
tas agregadas, a grelha para a corrida 
qualificativa da Fórmula 3. O resultado 
final ditará a ordem de saída dos pilo-
tos para a Taça Intercontinental da FIA, 
que encerra domingo o programa do 
59º Grande Prémio. 

PROGRAMA DE HOJE

06:00
Fecho do Circuito

06:30-07:00
Inspecção do Circuito

07:30-08:15
Treinos do 46º Grande Prémio
de Motos de Macau (cronometrados)

08:30 - 09:00
Treinos livres do Campeonato do Mundo 
de Carros de Turismo da FIA – Corrida da 
Guia de Macau – apoio SJM

09:20 - 09:50
Treinos da Corrida de Interport MAC/
HKG – Hotel Fortuna (cronometrados)

10:10 - 10:40
Treinos da Macau Road Sport Challenge 
– Suncity Group (cronometrados)

11:00 - 11:45
Treinos livres do Grande Prémio
de Macau de Fórmula 3 – SJM

12:15 - 12:45
Treinos livres do Campeonato do Mundo 
de Carros de Turismo da FIA – Corrida da 
Guia de Macau – apoio SJM

13:05 - 13:35
Treinos da Taça de Carros de Turismo
de Macau – CTM (cronometrados)

13:55 - 14:15
Treinos da Taça GT Macau - City
of Dreams (cronometrados)

14:35 - 15:05
Treinos do Grande Prémio de Macau de 
Fórmula 3 – SJM (cronometrados)

15:25 - 16:15
Treinos do Campeonato do Mundo de Car-
ros de Turismo da FIA – Corrida da Guia 
de Macau – apoio SJM (cronometrados)

18:30-**
Abertura do Circuito
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Fotolegenda

PROVAS DE PERÍCIA. 
o dia de ontem 
foi dedicado 
aos desportos 
motorizados mas 
não apenas às 
provas de corrida. 
os motociclistas 
da Kawasaki 
brindaram também 
os espectadores com 
provas de perícia 
onde não faltou o 
famoso “cavalinho” e 
a tradicional “égua” 
que elevaram ainda 
mais o entusiasmo 
do público.

pedro andrÉ santos

Félix da Costa espera vencer em Macau
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