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OrganizaçãO falha hinO pOrtuguês
a festa de Félix da Costa no pódio da Guia ficou marcada pela falha da organização que trocou o hino 
português quando as bandeiras se erguiam acima dos pilotos. o português mostrou-se bastante surpreendido e 
até desiludido, bem como os portugueses que estavam a assistir. Com a demora na reposição do hino correcto, 
“a Portuguesa” acabou por ser entoada num coro, emocionando Félix da Costa que não conseguiu conter as 
lágrimas. os troféus foram entregues e só depois o hino de Portugal se ouviu no pódio. o piloto confessou que 
“o pormenor do hino foi muito triste”. no entanto, valorizou o “momento muito bonito com todos os portugueses a 
cantar”, que considerou “muito emocionante”. Costa antunes confessou o “embaraço” da organização afirmando 
que se tratou de “um erro técnico”. Por isso, o hino português tocou na cerimónia de entrega de prémios que 
decorreu ao início da noite na Torre de Macau de forma a compensar o piloto pelo momento no pódio.
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Duas corridas com emoção até ao 
fim. Robert Huff acabou coroado 
com o título individual da WTCC 

conquistado com inesperada dificuldade, 
depois de ter dominado as sessões que 
antecederam o grande dia. O britânico 
terminou a temporada com 413 pontos, 
seguido dos companheiros da Chevro-
let Alain Menu, com 401 pontos, e Yvan 
Muller com 393 pontos.

Robert Huff trazia uma vantagem 
confortável na liderança do mundial de 
pilotos da WTCC, mas o circuito da Guia 
fez-lhe vida difícil na conquista do seu 
primeiro título individual. Na primeira 
manga de nove voltas, o britânico nem 
sequer pontuou, depois de ter cometido 
um erro que lhe custou a desistência. 

O deslize de Huff foi aproveitado 
pelos outros dois pilotos da Chevrolet. 
Muller, campeão no ano passado, aca-

bou por vencer a primeira corrida, mas 
não sem uma acesa disputa com o com-
panheiro de equipa Alain Menu, prota-
gonizando alguns toques nas duas últi-
mas voltas.

A emoção estava ao rubro à entrada 
para a segunda corrida com os três pilotos 
da Chevrolet com possibilidade de serem 
coroados campeões na WTCC. A partida 
com grelha invertida levou Huff ao nono 
posto e nada estava garantido. Foi a corri-

da mais dramática deste 59o Grande Pré-
mio de Macau.

Huff acabou por beneficiar de dois 
acidentes que lhe deram oportunidade de 
passar para a frente e fixar a segunda posi-
ção, numa corrida que teve 11 voltas e con-
tou com o carro de segurança em pista na 
maioria. O piloto segurou posto garantindo 
os pontos necessários para o título, numa 
corrida ganha por Alain Menu.

Na sala de imprensa, Huff falou do 

drama que envolveu este final de tempora-
da em Macau. “A minha primeira corrida 
foi um grande erro”. O piloto dedicou a vi-
tória à equipa, lembrando que sem eles o 
carro não seria recuperado para a segunda 
corrida e aí tudo estaria perdido. “Prometi 
a mim mesmo que não iria cometer o mes-
mo erro na segunda corrida”.

Na despedida da Chevrolet como 
marca oficial, substituída pela Honda de 
Tiago Monteiro no próximo ano, o pódio 

O piloto britânico sagrou-se 
campeão do mundo de pilotos 
da WTCC na segunda corrida em 
Macau, mas o título esteve em 
risco depois de um despiste na 
primeira manga que o fez desistir. 
Tiago Monteiro conseguiu o pódio 
na primeira corrida e foi sempre 
uma sombra para os pilotos da 
Chevrolet

FINAL DRAMÁTICO NO CAMPEONATO DA WTCC 

Huff... estava difícil!  
foi inteiramente azul no título de pilotos da 
WTCC, depois de já ter garantido o título 
de construtoras. 
PRIMEIRO PÓDIO PARA HONDA. O 
português Tiago Monteiro foi outro dos 
protagonistas desta edição do Campe-
onato do Mundo de Carros de Turismo 
em Macau. O piloto da Honda conseguiu 
terminar a primeira corrida em terceiro 
lugar, naquela que foi apenas a terceira 
prova do Honda Civic. Um pódio inespe-
rado que dá um fôlego importante para a 
próxima temporada.

Monteiro partiu no quinto lugar da 
grelha mas ganhou posições, benefician-
do do despiste de Huff, ficando na frente 
com os Chevrolets. O português foi uma 
verdadeira sombra dos “azuis” nesta edi-
ção da prova.

Na segunda corrida, com o britânico 
de volta e a querer segurar o título mun-
dial, Monteiro foi quarto. Neste fim de 
época a representar a Honda, o piloto tinha 
dito que o objectivo era pontuar. 

Com este resultado, o Honda Civic 
deu nas vistas e o português superou todas 
as expectativas. Tiago Monteiro acabou por 
conquistar o nono lugar do campeonato de 
pilotos da WTCC, com 95 pontos.

 O húngaro Norbert Michelisz, a 
correr com um BMW 320 TC, assegu-
rou o troféu de independentes Yokoha-
ma, apesar de ter desistido na primeira 
manga e ter terminado a segunda na 
21a posição. s.p.

Robert Huff sagrou-se campeão mundial de pilotos da WTCC

João Manuel Costa Antunes confessou que no final desta 
edição do GP tem “sentimentos contraditórios”, admitin-
do que foi uma edição “difícil de coordenar”. Costa Antu-

nes assinalou também a “tristeza” perante os acidentes mor-
tais que ocorreram nos dois primeiros dias do evento. 

“Já tivemos duplos acidentes mortais, hinos trocados em 
cerimónias de entrega de prémios, chuva em dias que não se 
esperava, mas devo dizer que este GP teve uma conjugação 
que não estava à espera e exigiu uma grande energia de todos 
nós”, afirmou.

Sobre o engano no hino de Portugal, confessou que ficou 
embaraçado, e que o momento “de alguma forma, também 
embaraçou o Chefe do Executivo que estava encantado por 
dar o troféu ao corredor português”. 

“Sem recurso a nenhuma desculpa, foi uma falha. Não po-
demos confiar só nos sistemas técnicos, informáticos ou base de 
dados que por vezes nos dão informações erróneas”, explicou. 

Costa Antunes vincou que encara os problemas “de fren-
te”, como sempre o fez no seu percurso pessoal e profissional. 
O coordenador lembrou que “há situações que são impon-
deráveis e é preciso saber valorizar o que é importante”. “O 
futuro será aquilo que conseguirmos construir e que a con-
fiança de todos nos der”.

“Há um compromisso que vamos melhorar no futuro 
para que o 60º Grande Prémio seja um acto de Macau e que 
possamos todos daqui a um ano ter o benefício de estarmos 
numa situação mais agradável”, rematou.

O coordenador do GP anunciou que a 59ª edição atraiu 
72 mil espectadores nos quatro dias de corridas. No dia de 
todas as decisões, as bancadas contaram com 25.300 pessoas. 
As receitas aumentaram em cerca de oito por cento face à 
edição de 2011, ultrapassando 39 milhões de patacas.

s.p.

COSTA ANTUNES DIZ QUE ENCARA PROBLEMAS “DE FRENTE”

“Confiança de todos” para o futuro
O coordenador do GP assumiu o “embaraço” face ao engano no hino português mas disse ter-se tratado de 
uma falha. Sobre a 59ª edição do evento, considera ter sido “difícil de coordenar” e muito exigente

Sonho cumprido para António Félix da Costa 
que ontem se sagrou vencedor do 30º Grande 
Prémio de Macau em Fórmula 3. O português 

arrancou na primeira posição da grelha e controlou 
toda a corrida, resistindo às investidas de Felix Ro-
senqvist e Alex Lynn durante as 15 voltas da prova.

 O sueco ainda ameaçou, logo na primeira volta, 
mas Félix da Costa conseguiu dobrar a curva do Lis-
boa na frente, não mais abandonando a liderança. A 
diferença para Rosenqvist andou sempre à volta de 
um segundo, numa corrida muito disputada entre os 
três primeiros, mas controlada pelo português.

No final da corrida, Félix da Costa foi recebi-
do em apoteose no paddock e não escondia a emo-
ção na hora da conquista de um troféu que assumiu 

Corrida quase irrepreensível do piloto da equipa Carlin

PILOTO CONSEGUIU A VITÓRIA QUE TANTO ASPIRAVA

“É incrível ter este título no meu palmarés”
Félix da Costa queria Macau e conseguiu. Partiu na “pole position” e segurou as investidas dos perseguidores, tornando-se o primeiro piloto a ganhar no circuito da Guia correndo com as 
cores de Portugal naquela que terá sido a sua última participação na Taça Intercontinental da FIA em Fórmula 3

querer conquistar desde o primeiro dia. “Eu queria 
ganhar hoje [ontem] e consegui”. O piloto confessou 
que “Macau era um objectivo pessoal” e que foi uma 
prova “muito difícil”. “É incrível ter este título no 
meu palmarés”. 

O piloto disse que fez todas as voltas “no limite, 
sempre muito próximo das paredes” e que os três pri-
meiros proporcionaram um bom espectáculo. “Junta-
mente com a equipa, sem nenhum problema mecâni-
co, conseguimos trazer esta vitória para Portugal”.

Félix da Costa avançou ainda que “esta era a 
última oportunidade” que dispunha, já que espera 
dar o salto no próximo ano. Segundo afirmou, come-
çará pelas World Series by Renault 3.5 e “gostava de 
começar a pôr o pé na F1”.

O rookie Alex Lynn partiu em primeiro na cor-
rida classificativa, chegou ao pódio e não desiludiu 
no dia de todas as decisões. O jovem piloto britânico 

lutou pela vitória na sua estreia no GP de Macau. 
“Na noite anterior estava muito concentrado para 
tentar ganhar a corrida”, confessou.

Lynn considera que “acabar em terceiro é muito 
bom” e tentou sempre ganhar posição aos da fren-

te. “O António não cometeu erros e não foi possível 
ultrapassar”, explicou. Sobre Macau, promete voltar 
para erguer o troféu. “Adorava ganhar aqui é um 
evento incrível. Vejo o que significa para o António e 
sempre sonhei ganhar uma prova assim”.

Foi um “bis” na Taça de GT após ter 
feito o mesmo mas na Fórmula 3, 
somando para quatro o número de 

vitórias consecutivas em Macau. Edoar-
do Mortara andou numa disputa com o 
brasileiro Lucas Di Grassi e acabou por 
levar a melhor, vencendo pela segunda 
vez consecutiva na Taça de GT.

Apesar de ter saído na “pole”, Mor-
tara foi logo ultrapassado por Di Grassi, 
voltando a assegurar a liderança nova-
mente na quarta volta. Na sexta volta o 
carro de segurança foi chamado depois 
de Shim Ching ter embatido contra as 
barreiras.

Di Grassi ainda deu o “tudo por 
tudo” para alcançar Mortara, mas o 
franco-italiano confirmou as creden-
ciais que lhe valeram a alcunha de “Rei 

ITALIANO CONFIRMA-SE MESMO COMO “O REI DE MACAU”

Senda de vitórias para Mortara
Edoardo Mortara confirmou o 
favoritismo e venceu na Taça 
GT, reclamando o pódio após 
luta acesa com Lucas Di Grassi. 
O brasileiro ficou em segundo 
uma penalização atirou-o para 
a 17ª posição, promovendo 
Alexandre Imperatori, de Hong 
Kong, para o segundo lugar, 
enquanto o britânico Daniel 
Watts completou o pódio

de Macau”.
“É sempre uma prova dura, inde-

pendentemente do adversário que está 
mais próximo de nós. Lucas estava 
muito bem preparado e puxou muito 
durante a corrida, o que me pôs muitas 
vezes numa situação complicada. Logo 
depois da partida pensei que alcançar a 
vitória fosse muito difícil. Tive mesmo 
que inventar uma estratégia, na zona do 
Lisboa, para conseguir ultrapassá-lo”, 
disse Mortara no final da corrida.

Mortara afirmou ainda ter feito 
uma “corrida de risco” para superar Di 
Grassi dado que “o carro dele foi clara-
mente mais rápido nas rectas”, obrigan-
do-o a um esforço extra nas curvas.

“Quase bati no Mandarim, e só de-
pois é que consegui quebrar uns 50 ou 
60 metros à frente dele, no Lisboa. Por 
isso vos digo que não foi nada fácil!”, 
acrescentou o piloto em declarações à 
imprensa.

Di Grassi chegou a terminar em 
segundo lugar mas foi posteriormente 
penalizado em 60 segundos por falsa 
partida, promovendo o piloto de Hong 
Kong Alexandre Imperatori para segun-
do, seguido do britânico Danny Watts, 
num McLaren MP4, em terceiro lugar.

O japonês Akira Lida esteve tam-
bém em destaque pela positiva, alcan-
çando um quarto lugar, batendo o fran-
cês Romain Dumas.
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BRITÂNICOS ENCHERAM O PÓDIO NA 46ª EDIÇÃO DO GP DE MOTOS

E aí vão oito para Michael Rutter
O veterano piloto britânico 
Michael Rutter venceu novamente 
no circuito da Guia não dando 
qualquer hipótese à concorrência. 
O compatriota Michael Jessopp 
ficou pelo segundo lugar, cabendo a 
terceira posição ao também britânico 
Simon Andrews, que surpreendeu 
no território ao serviço da equipa 
estreante, a Ice Valley

A idade parece não passar por ele, e 
aos 40 anos Michael Rutter con-
quistou a oitava vitória no GP de 

Motos em Macau. “Vencer por oito vezes é 
fantástico! Tínhamos uma boa moto e uma 
boa equipa, e quando se vai na frente basta 
controlar o percurso”, referiu o piloto britâ-
nico no final da partida.

A vitória veio apenas confirmar a su-
perioridade de Rutter ao longo dos dias de 
competição, mostrando que a verdadeira 
luta seria pelos restantes lugares do pódio. 
Depois de um arranque bem rápido con-
seguiu distanciar-se dos restantes, mesmo 
que Martin Jessop tenha conseguido a vol-

ta mais rápida. No entanto, um arranque 
não muito bom acabou por não valer a Jes-
sop mais do que a segunda posição, fruto 
também da elevada experiência de Rutter, 
que se limitou a controlar até ao final.

Na terceira posição surgiu, com algu-
ma surpresa, Simon Andrews. Ao serviço 
da Ice Valley, equipa estreante em Macau, 
o britânico conseguiu atingir o pódio para 

delírio dos restantes membros do grupo. 
Simon, recorde-se, voltou à competição 
após um grave acidente durante uma cor-
rida.

“Vim de uma lesão onde fracturei o 
pulso, costas, ombro e tornozelo. Foi mui-
to difícil recuperar, tive que aprender a 
andar de novo e a alimentar-me sozinho. 
Tive esta oportunidade com a Ice Valley e 
as coisas correram bem, e é bom conseguir 
este resultado depois de todo o esforço fei-
to”, referiu o piloto.

Sobre a prova em si, Simon Andrews 
confessou que sentiu problemas ao nível 
dos pneus, algo que “felizmente foi co-
mum aos outros pilotos”. Depois, nas rec-

tas finais, “bastou controlar a velocidade e 
ver se não cometia nenhum erro”.

Ao JTM confessou ainda a vontade 
de voltar ao território, local que gosta bas-
tante. “Claro que voltaria! Adoro Macau, é 
um circuito único que é preciso tratar com 
respeito”, disse.

 Uma opinião bastante semelhante à 
de Michael Rutter, que apelidou o circuito 
de “perigoso”, embora “as pessoas possam 
magoar-se em qualquer pista”.

Sobre Macau existe a vontade de re-
gressar, numa pista que se enquadra ao 
seu estilo. “Já estou muito satisfeito com 
as oito vitórias, se conseguir mais tanto 
melhor!”, concluiu.
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Homenagem a Luís Carreira no Estoril
amigos, colegas e amantes do motociclismo de todo o país reuniram-se ontem no 
autódromo do estoril para homenagear o piloto Luís Carreira, que morreu na quinta-
feira num aparatoso acidente durante os treinos para o Grande Prémio de Motos. 


