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À quinta foi de vez
FELIX ROSENQVIST VENCEU “PROVA RAINHA”
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Pedro André Santos

Maro Engel e Renger Van Der 
Zande, pilotos a correr pela 
Mercedes, ocuparam ontem os 
dois primeiros lugares do pódio 
da Taça GT. Edoardo Mortara, 
o grande favorito que tinha 
partido da “pole position”, caiu 
para a terceira posição

Tendo completado as 12 voltas 
do percurso da Taça GT em 28 
minutos e 22 segundos, o ale-

mão Maro Engel foi o grande ven-
cedor da prova que deu início ao 
último dia da 61ª edição do Grande 
Prémio de Macau. Em segundo lu-
gar, com dois segundos de diferen-
ça para o parceiro de equipa, ficou 
o holandês Renger Van Der Zande, 
seguido de perto por Edoardo Mor-
tara que completou o percurso em 
28 minutos e 29 segundos. 

Engel mostrou-se “muito satis-
feito” com o resultado obtido, so-
bretudo tendo em conta o seu per-

MARO ENGEL FOI O GRANDE VENCEDOR DA TAÇA GT

Mercedes “atiram” Mortara para o último lugar do pódio
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curso na edição anterior da prova. 
“No ano passado foi muito difícil 
perder uma corrida como esta por-
que fui o último a começar. Este ano 
correu melhor e foi fantástico. A vi-
tória é muito especial para mim”, 

esclareceu o alemão. “Desta vez 
tivemos muita sorte nas corridas 
de qualificação e controlámos bem 
a prova de hoje [domingo]”, acres-
centou Engel, que não acreditava 
que fosse possível vencer a prova. 

Ainda que não tivesse conse-
guido identificar as principais di-
ficuldades sentidas, o alemão ga-
rantiu que para vencer foi crucial 
“a potência do motor” e “o arran-
que”. A vitória na Taça GT ganhou 
ainda mais importância porque o 
segundo lugar foi ocupado por um 
membro da sua equipa. “Vencer é 
óptimo, ter um dos meus colegas 
de equipa no pódio é fantástico. 
A festa hoje à noite vai ser muito 
boa”, disse, entre sorrisos.

Renger Van Der Zande, que 
conquistou o segundo lugar, dis-
se estar “muito feliz” tanto com 
o resultado da corrida, como pela 
possibilidade de competir no Cir-
cuito da Guia novamente. “É um 
sentimento óptimo ter a possibi-
lidade de conduzir um carro tão 
bom aqui em Macau. A cada volta 
que faço o meu batimento cardíaco 
aumenta a uma velocidade maior 
que em qualquer outra corrida”, 
disse o holandês. 

Para o piloto, a vitória em Macau 
tem maior importância que outras 
conquistas obtidas anteriormente. 
“Nós, ao longo deste ano, estivemos 

em vários locais dos Estados Unidos 
e ganhámos alguns prémios, nou-
tras corridas ficámos em segundo 
lugar, mas estar aqui em Macau e 
ter conseguido terminar este percur-
so no pódio é fantástico. É algo que 
vou lembrar para o resto da minha 
vida”, contou o holandês. 

Engel ambiciona novas vitó-
rias no futuro e espera regressar 
no próximo ano ao território por 
considerar que “este é o melhor 
percurso a nível mundial”. O pilo-
to que ocupou o segundo lugar no 
pódio disse ainda não ter a certeza 
do regresso à Guia no próximo ano 
mas deixou uma garantia: “se vol-
tar, volto para vencer”.

Edoardo Mortara, que terminou 
a Taça GT em terceiro lugar, terá ma-
nifestado desagrado relativamente 
ao resultado, “acusando” Engel de 
ter feito uma “falsa partida”. 

Para o alemão, isso é apenas 
uma opinião com a qual não con-
corda, mantendo-se à margem de 
qualquer discussão. “Arranquei 
quando achei que estava prepara-
do depois de as luzes apagarem. 
O importante para a minha vitória 

ArrAncAdA de MAro engel foi cruciAl pArA vencer A corridA

PILOTO SUECO LIDEROU A CORRIDA DO PRINCÍPIO AO FIM

Rosenqvist foi “rei” na “Prova Rainha”
Felix Rosenqvist conquistou ontem a corrida de Fórmula 3 no Grande Prémio de Macau. O sueco não deu hipóteses à concorrência e liderou a prova do início ao fim. O pódio ficou completo 
com Lucas Auer e Nick Cassidy, na segunda e terceira posições, respectivamente

À quinta foi de vez para Felix Rosen-
qvist. Depois de ter conseguido 
um segundo lugar há dois anos, 

quando o português Félix da Costa foi o 
vencedor, e de mais algumas participações 
para esquecer, o sueco foi finalmente “rei” 
na “Prova Rainha”, não dando hipóteses à 
concorrência. Rosenqvist liderou a prova 
do início ao fim e acabou com uma van-
tagem de pouco mais de quatro segundos 
sobre Lucas Auer, que ficou na segunda po-
sição, e nove segundos sobre Nick Cassidy, 
que fechou o pódio. 

A corrida ficou ainda marcada por um 
acidente, que atirou para fora de prova vá-
rios pilotos, entre os quais Tom Blomqvist e 
Esteban Ocon, que partiam em boa posição 
para lutar por uma vitória. 

“Desta vez as coisas correram bastante 
bem. Tive um bom ritmo desde o início, 
estava a rezar durante toda a corrida para 
que o ‘safety car’ não entrasse em pista 
porque podia prejudicar-me, e acabei por 
ter sorte, que é bem preciso neste circuito”, 
disse o sueco no final da prova, visivel-
mente satisfeito por conquistar um triunfo 
que lhe fugiu por pouco há dois anos. “Em 
2012 fiquei em segundo, no ano passado 
nem acabei a prova. Desta vez finalmente 
correu tudo bem e é um sentimento fan-
tástico. Quando acordei senti que era hoje 

e que tinha uma boa oportunidade, fiquei 
muito contente por ter corrido tudo bem”, 
acrescentou. 

Rosenqvist recordou ainda que “já tinha 
estado em primeiro” noutras provas, nas 
quais infelizmente não conseguiu triunfar, 
sendo necessário um conjunto de factores 
para se vencer, sobretudo numa pista como 
a de Macau. “É preciso ter sorte e também 
ter cuidado para não ficarmos muito perto 
dos adversários, especialmente ao início, 
que é propício para essas coisas. Tentei 

apenas manter-me calmo e depois disso foi 
manter o meu ritmo, controlando a diferen-
ça para os outros pilotos”, frisou.

Sobre o futuro, o piloto sueco disse que 
ainda é uma incógnita, esperando para ver 
“que portas poderei abrir para o próximo 
ano”.

Max Verstappen “redime-se”
Max Verstappen era apontado como 

um dos grandes favoritos a vencer a pro-
va, mas acabou por não ir além da sétima 

posição geral. No entanto, o piloto holan-
dês fez uma brilhante recuperação na cor-
rida tendo em conta que arrancou do 24º 
lugar da grelha de partida. “Ao início foi 
muito bom, ganhei várias posições mas de-
pois houve o acidente e tive que parar, até 
um piloto embateu no meu carro e causou 
alguns danos. No recomeço veio o ‘safety 
car’, e por isso não consegui ganhar mais 
posições, infelizmente. Acho que, no fim 
de contas, foi uma grande recuperação, 
tendo feito mesmo a volta mais rápido no 
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MARO ENGEL FOI O GRANDE VENCEDOR DA TAÇA GT

Mercedes “atiram” Mortara para o último lugar do pódio
em vários locais dos Estados Unidos 
e ganhámos alguns prémios, nou-
tras corridas ficámos em segundo 
lugar, mas estar aqui em Macau e 
ter conseguido terminar este percur-
so no pódio é fantástico. É algo que 
vou lembrar para o resto da minha 
vida”, contou o holandês. 

Engel ambiciona novas vitó-
rias no futuro e espera regressar 
no próximo ano ao território por 
considerar que “este é o melhor 
percurso a nível mundial”. O pilo-
to que ocupou o segundo lugar no 
pódio disse ainda não ter a certeza 
do regresso à Guia no próximo ano 
mas deixou uma garantia: “se vol-
tar, volto para vencer”.

Edoardo Mortara, que terminou 
a Taça GT em terceiro lugar, terá ma-
nifestado desagrado relativamente 
ao resultado, “acusando” Engel de 
ter feito uma “falsa partida”. 

Para o alemão, isso é apenas 
uma opinião com a qual não con-
corda, mantendo-se à margem de 
qualquer discussão. “Arranquei 
quando achei que estava prepara-
do depois de as luzes apagarem. 
O importante para a minha vitória 

foi o facto de o automóvel estar na 
velocidade exacta”, disse.

Renger Van Der Zande acres-
centou que “a corrida foi justa”, 
admitindo, ainda assim, que “não é 
bom perder em Macau, sobretudo 
quando já se venceu tantas vezes”. 
“Ele [Mortara] está habituado a 
vencer, mas talvez estivesse na al-
tura de ser outra pessoa a ganhar”, 
referiu o piloto, frisando que “Maro 
e eu demonstrámos no ano passa-
do que éramos muito rápidos e este 
ano ganhámos”. O piloto disse ain-
da que Montara é um óptimo piloto 
que, em breve, “vai acalmar”.

Rui Águas, piloto português, 
esteve em grande destaque nesta 
prova, garantindo a sexta posição 
da tabela. Foi a primeira vez que 
participou na prova de GT e resul-
tado deixou-o “muito satisfeito”. 
No próximo ano, Águas espera 
qualificar-se numa boa posição, 
prometendo dar o seu melhor

Integraram ainda a prova An-
dré Couto, que ficou em 13º lugar, 
e Rodolfo Ávila, que ocupou a 30ª 
posição da tabela.
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PILOTO SUECO LIDEROU A CORRIDA DO PRINCÍPIO AO FIM

Rosenqvist foi “rei” na “Prova Rainha”
Felix Rosenqvist conquistou ontem a corrida de Fórmula 3 no Grande Prémio de Macau. O sueco não deu hipóteses à concorrência e liderou a prova do início ao fim. O pódio ficou completo 
com Lucas Auer e Nick Cassidy, na segunda e terceira posições, respectivamente

posição geral. No entanto, o piloto holan-
dês fez uma brilhante recuperação na cor-
rida tendo em conta que arrancou do 24º 
lugar da grelha de partida. “Ao início foi 
muito bom, ganhei várias posições mas de-
pois houve o acidente e tive que parar, até 
um piloto embateu no meu carro e causou 
alguns danos. No recomeço veio o ‘safety 
car’, e por isso não consegui ganhar mais 
posições, infelizmente. Acho que, no fim 
de contas, foi uma grande recuperação, 
tendo feito mesmo a volta mais rápido no 

circuito”, disse ao JORNAL TRIBUNA DE 
MACAU.

O jovem piloto, que vai representar em 
2015 a equipa da Toro Rosso na Fórmula 1, 
lamentou o “erro” de sábado, que acabou 
por fazer com que a luta pelo primeiro lu-
gar “não fosse possível”.

A prova de Fórmula 3 colocou assim um 
ponto final na 61ª edição do Grande Prémio 
de Macau, que conseguiu juntar cerca de 80 
mil pessoas ao longo dos quatro dias do 
evento, segundo dados da organização.
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PILOTO ESTAVA NA LIDERANÇA AO FINAL DE NOVE VOLTAS

Falha técnica “arrumou” Tiago Monteiro

Já existem suspeitas relativamente 
ao que terá causado o problema 
técnico que conduziu à retirada de 

Tiago Monteiro da segunda corrida 
de WTCC, quando se encontrava na 
liderança, depois de um quarto lugar 
na primeira prova. “Sabemos o que 
aconteceu, não sabemos é porquê. A 
direcção bloqueou e não conseguia vi-
rar o carro”, explicou o piloto, acres-
centando que o incidente “acontece 
muito raramente”.

Sobre o que terá despoletado a ava-
ria, o piloto português explicou que a 
mesma poderá estar relacionada com 
a chegada do “safety car”. “Como a 
caixa da direcção é um pouco sensí-
vel, pode ter bloqueado devido ao 
aumento da temperatura. Se calhar, 
se não fosse isso, ainda dava para dar 
mais duas voltas”, lamentou.

Tiago Monteiro explicou ainda que 

tinha uma margem de “dois segundos 
e qualquer coisa”, que considerou “ra-
zoavelmente confortável”. Por isso, a 
chegada do “safety car” não levantou 
suspeitas sobre quaisquer problemas. 

“Preparei-me bem, ele entrou, estava 
controlado. Acho que tinha ritmo su-
ficiente para controlar a corrida, mas 
depois pronto... aquilo aconteceu”, 
disse.

JOSÉ MARÍA LOPEZ VENCEU PRIMEIRA “MANGA” DO WTCC

Rob Huff triunfa por centésimos

Com a vitória a escapar-lhe por 
pouco, Tiago Monteiro contou que 
“é difícil explicar a frustração”. “É a 
quinta oportunidade que tenho para 
vencer uma competição este ano e há 
sempre qualquer coisa que acontece. 
Quando não dá, não há nada a fazer”, 
lamentou.

O piloto português considera, no 
entanto, que fez o “melhor trabalho 
que podia fazer”, e que “estava num 
bom ritmo”. No entanto, acrescentou 
que “quando não dá, não dá mesmo”. 

Para Monteiro “não haver WTCC” 
no próximo ano “não significa que 
não venha cá [Macau]”, estando já 
a colocar a hipótese de competir na 
prova de GT’s. Porém, “ainda é muito 
cedo”, frisou.

O piloto adiantou também que já 
se está a preparar para novas com-
petições. “Temos um Inverno muito 
ocupado, com 26 dias de testes pro-
gramados entre agora e a primeira 
corrida, em vez de 12 dias, como no 
ano passado”. Para além disso, estão 
previstas algumas reuniões no Japão 
para “preparar o futuro”.

Tiago Monteiro deixou ainda uma 
palavra sobre o Grande Prémio de 
Macau, considerando que é uma com-
petição que está “a crescer cada vez 
mais”.

I.A.

TiAgo MonTeiro liderAvA segundA corridA de WTcc quAndo Teve uM probleMA Técnico no cArro

Um problema na direcção do 
automóvel levou Tiago Monteiro 
a retirar-se da segunda corrida 
do Campeonato do Mundo de 
Carros de Turismo (WTCC), prova 
que liderou até à nona volta

Rob Huff soma já sete vitórias no Cir-
cuito da Guia. A última foi conseguida 
ontem, na segunda “manga” do WTCC, 

após a desistência de Tiago Monteiro, que do-
minava a corrida até à nona volta. “Vir cá e 
vencer por sete vezes é espectacular”, disse o 
britânico no final da prova, admitindo ainda 
assim que “não teria ganho de certeza se o Tia-
go não tivesse tido o problema”. 

O piloto contou ainda que não conseguiu 
compreender o que aconteceu ao português. 
“Ele embateu nas barreiras e naquele mo-
mento não sabia o que se passava ou o que 
se podia fazer. Para além disso, estava muito 
entusiasmado por estar na liderança, tão entu-
siasmado que também embati na barreira, mas 
consegui que não fosse nada de grave”. Huff 
acrescentou ainda que “teve pena” de Montei-
ro porque não lhe pareceu “que tivesse come-
tido algum erro”.

Foi durante a terceira volta que começou 
a acelerar por considerar que seria a “altura 
certa” para se aproximar do piloto português. 
“Acho que nessa volta fiz o meu tempo mais 
rápido da prova”, recordou Huff, naquele que 
foi “o melhor carro que conduzi em Macau”.

O percurso, considerou o piloto, “é o mais 
difícil, até mesmo quando se está a correr sozi-
nho porque ao longo do trajecto existem muito 
poucos pontos de referência e vários locais de 
visibilidade reduzida”.

Esta foi a sétima vitória em corridas do bri-
tânico, que salientou a sua importância por 
ter na plateia “amigos, família e três dos meus 
grandes patrocinadores”. 

Para o ano, Robert Huff vai conduzir um 
novo automóvel, que está a ser preparado, e 
que já se deve poder ver “no final de Dezem-
bro ou início de Janeiro”. O veículo vai passar 
por vários testes durante dois meses até à pri-
meira corrida do próximo ano, adiantou.

Voltar ao território está nos planos do pilo-
to, que reforçou o facto de ter “o maior núme-
ro de vitórias” na história do WTCC. O princi-
pal motivo é “expandir o número” de triunfos.

Yvan Muller conquistou a segunda posição 
no pódio. O francês mostrou-se “feliz por a 
equipa ter sido premiada”, ressalvando o fac-
to de estar desapontado por nunca vencerem, 
apesar de subirem frequentemente ao pódio. 

José María Lopez dominou a primeira cor-
rida de WTCC, competição na qual já era cam-

O piloto britânico venceu a segunda corrida da prova de WTCC com apenas 
centésimos de diferença para o francês Yvan Muller. José María Lopez, já 
campeão, conquistou a primeira “manga”

peão antes de correr em Ma-
cau. O argentino mostrou-se 
“muito feliz” com o resulta-
do, referindo que “a 10ª vitó-
ria da época era algo que não 
podia imaginar quando o ano 
arrancou”. 

Ao campeão mundial Lo-
pez seguiu-se Yvan Muller e 

Sebastien Loeb, na segunda 
e terceira posições, respecti-
vamente. Norbert Michelisz 
conseguiu “roubar” o quarto 
lugar a Tiago Monteiro, com o 
português a cair para a quinta 
posição da geral.
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