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Nenhum Chefe 
do Executivo 

vai querer, 
durante a sua governação, 

ter uma das edições do 
Grande Prémio adiado ou 

cancelado” 
– Manuel Silvério

II • GRANDE PRÉMIO DE MACAU 2021

Um Grande Prémio com menos brilho, 
mas a chama não se apagou

Jorge Fão, Manuel Silvério 
e Francisco Manhão 
confessam-se adeptos 
do Grande Prémio de 
Macau, mas concordam 
que esta edição do Grande 
Prémio de Macau vai ser 
diferente das anteriores, 
terá menos emoção. No 
entanto, Silvério e Manhão 
manifestam satisfação 
por, apesar das restrições, 
o evento desportivo se 
continuar a realizar este 
ano. Já Fão defende que 
a edição deste ano não se 
deveria realizar.

ANDRÉ VINAGRE

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Silvério assinala o esforço 
feito pela organização para não 
interromper a prova e nota que 
“nenhum Chefe do Executivo vai 
querer, durante a sua governação, ter 
uma das edições do Grande Prémio 
adiado ou cancelado”. 

É bom que se 
realize este ano 
e que se mantenha 

este que é o maior cartaz 
desportivo de Macau” 
– Francisco Manhão

interesse em termos desportivos”, 
admite.

“Este ano o Grande Prémio 
de certeza que será diferente dos 
anteriores, sem nenhum corredor 
estrangeiro. É a primeira vez em 
que há ausência de qualquer prova 
da FIA”, lembra, considerando que 
a edição deste ano será uma “prova 
de entretenimento para as pessoas 
daqui”. “Poderá eventualmente ser 
uma forma mais doméstica de dar 
vida à cidade, seguindo as regras de 
segurança”, diz. Além disso Silvério 
destaca que, embora sem a mesma 
expressão de anos anteriores, o 
evento irá criar postos de trabalho.

À 
68.ª edição, o Grande 
Prémio de Macau 
ficou sem pilotos 
estrangeiros devido às 
restrições no âmbito 

da pandemia. Para Jorge Fão, Manuel 
Silvério e Francisco Manhão, assim o 
Grande Prémio vai perder algum do 
seu brilho. 

Ao PONTO FINAL, Francisco 
Manhão, presidente da direcção 
da Associação dos Aposentados, 
Reformados e Pensionistas de Macau 
(APOMAC), começa por descrever o 
grande Prémio de Macau como “o 
maior cartaz desportivo” da região 
e confessa ver as corridas todos os 
anos. “Não costumo ir ao Grande 
Prémio, mas vejo na televisão. 
É melhor na televisão, em casa, 
encostado no sofá”, ri-se.

No entanto, esta edição, bem 
como a edição do ano passado, 
f i c a r a m  “ e s t r a g a d a s ”  p e l a 
pandemia. “É diferente dos outros 
anos. Era muito mais animado, 
mais alegre, viam-se multidões de 
pessoas”, comenta, ressalvando que 
pode haver visitantes a chegar do 
interior da China para ver as corridas 
no Circuito da Guia. “Eu penso que 
podem vir algumas pessoas da 
china, para melhorar um bocado o 
ambiente. Vai contribuir. Mas como 
anteriormente acho que é difícil”, 
lamenta.

Para Manhão, o Governo fez bem 
em manter o evento este ano: “É 
bom que se realize este ano e que se 
mantenha este que é o maior cartaz 
desportivo de Macau”. Manhão diz 
também que o Governo deve manter 
o evento nos próximos anos “e ver se 
a porcaria da pandemia desaparece”.

M a n u e l  S i l v é r i o ,  a n t i g o 
presidente do Instituto do Desporto 
(ID), diz que, desde 1986, foram 

poucas as vezes em que não assistiu 
às corridas da bancada. No ano 
passado não esteve presente no 
Circuito da Guia e este ano também 
não estará. “Já tenho Grandes 
Prémios a mais”, confessa. Mas já 
está farto? “Não quero dizer que 
estou farto, tem a ver com a idade”, 
diz. “Este ano julgo que não há 

Página de memórias do Grande Prémio 
junta quase dois mil membros no Facebook

Nasceu em 2012 e conta 
já com quase dois mil 
membros. A página de 
Facebook ‘Memórias 
do Grande Prémio 

de Macau’ foi criada por Isaías do 
Rosário, antigo piloto do Circuito da 
Guia e comentador assíduo do evento 
desportivo, e tem como objectivo, 
tal como o próprio nome indica, 
recordar histórias daquele que é 
considerado como um dos maiores 
eventos desportivos na Ásia. 

“Sempre fui apaixonado [pelo 
Grande Prémio de Macau], eu próprio 
tenho memórias, e resolvi partilhar 
isto. Entretanto coloquei o Zito 
Estorninho como administrador e ele 

Dar a conhecer o Grande 
Prémio de Macau e 
partilhar memórias deste 
evento desportivo é o 
objectivo de uma página 
de Facebook criada 
por Isaías do Rosário 
em 2012. Intitulada 
‘Memórias do Grande 
Prémio de Macau’, a 
página conta já com perto 
de dois mil membros. O 
número, porém, não é o 
mais importante para o 
antigo piloto responsável 
pela iniciativa, mas 
sim promover uma 
partilha de memórias 
e de histórias por parte 
de todos aqueles que, 
dentro ou fora do Circuito 
da Guia, vibram com as 
emoções do evento que 
celebra agora a sua 68.ª 
edição.

TEXTO: PEDRO ANDRÉ SANTOS

FOTOGRAFIA: ISAÍAS DO ROSÁRIO

começou a colocar fotos. Se por um 
lado se descontrolou um bocadinho, 
por outro deve ser dos sítios neste 
momento na internet que reúne 
mais fotos do Grande Prémio de 
Macau”, começou por contar ao 
PONTO FINAL. “Há pessoas que 
pedem para aderir, outras que são 
convidadas através de amigos, mas 
já temos quase dois mil membros, já 
é bastante”, prosseguiu. O número, 
porém, não é o mais importante. “O 
que me interessa é que as pessoas 
participem mais e partilhem as 
suas próprias memórias”, sublinha 
Isaías.

O grupo de Facebook é privado, 
mas é fácil de aderir para qualquer 

Ayrton Senna no pódio após a conquista
da primeira corrida de Fórmula 3, em 1983
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Eu optava por não 
fazer o Grande 
Prémio, que perdeu 

totalmente o entusiasmo. 
Não vindo ninguém de 
fora, a corrida só com 
pilotos domésticos perdeu o 
brilhantismo” 
– Jorge Fão

Jorge Fão é o mais pessimista dos 
três. “Este ano [o Grande Prémio] 
não vai ter brilho nenhum”, afirma 
o presidente da mesa da assembleia-
geral da APOMAC, antevendo 
“bancadas despidas” no Circuito da 
Guia.

Fão, que em tempos chegou a 
morar numa casa com vista para 

Página de memórias do Grande Prémio 
junta quase dois mil membros no Facebook

pessoa que esteja interessada, sendo 
preciso apenas fazer um pedido 
de adesão. Na página salta desde 
logo à vista a grande quantidade 
de registo fotográfico mencionado 
pelo fundador do projecto, mas 
não só. Vídeos, recentes e mais 
antigos, tudo serve para recordar 
momentos vividos dentro e fora da 
pista, havendo ainda espaço para 
alguns desafios lançados pelos 
moderadores com perguntas para 
os membros responderem. “O 
objectivo de eu fazer a pergunta é 
pôr as pessoas a participarem. Às 
vezes o importante é também puxar 
pela memória. Acho que há sempre 
tantas histórias interessantes de 

contar, eu já partilhei grande parte 
delas, e acho que as pessoas têm 
sempre memórias para contar”, 
referiu o fundador de ‘Memórias do 
Grande Prémio de Macau’.

Em destaque logo a abrir a página 
de Facebook está uma fotografia de 
Ayrton Senna, piloto que venceu 
na estreia da Fórmula 3, em 1983, 
naquela que é considerada a ‘prova 
rainha” do Grande Prémio de Macau. 
“Esta fotografia foi tirada por mim 
a partir das bancadas centrais na 
altura, que ficavam um bocadinho 
antes da curva do Mandarim”, 
recorda.

Isaías do Rosário chegou a Macau 
em 1966, mas confessa que desse 

o circuito, lembra que dantes “as 
pessoas estavam entusiasmadas, 
gostavam muito, sabiam os nomes 
dos pilotos de cor e salteado e quais 
as suas viaturas”. No entanto, nos 
últimos anos, confessa ter perdido 
interesse.

“Creio que o Grande Prémio 
não perdeu importância, apesar de 

eu não ter assistido aos últimos. Já 
perdi aquele entusiasmo do passado. 
Comecei a achar que aquilo era 
muito barulhento para mim”, nota.

Apesar de em tempos ter reunido 
a família e amigos em casa para, da 
varanda, assistirem ao vivo às corridas, 
agora até faz questão de se afastar do 
ruído dos motores. “O Grande Prémio 

tem duas desvantagens: primeiro, é 
muito barulhento e segundo, porque 
eles fecham as ruas todas. Agora 
temos muito mais automóveis a 
circular em Macau e com o circuito 
fechado fica tudo engarrafado. Para 
evitar essas coisas, saímos de Macau 
para algum sítio aqui perto para 
passar uns dias”, diz.

Jorge Fão defende mesmo que a 
edição deste ano nem se devia realizar. 
“Eu optava por não fazer o Grande 
Prémio, que perdeu totalmente o 
entusiasmo. Não vindo ninguém 
de fora, a corrida só com pilotos 
domésticos perdeu o brilhantismo 
e a cor do Grande Prémio. Perdeu 
fôlego”, lamenta. Para Fão, os 170 
milhões de patacas do orçamento 
desta ano serviriam melhor para “o 
Governo poder enfrentar qualquer 
tipo de ameaça relativamente à 
Covid”.

comentador no ano passado, algo que 
se irá manter este ano. “Tem que ser 
através de ‘live streaming’ porque 
ver depois já não é a mesma coisa, 
isso faço depois ao longo do ano. É 
uma experiência completamente 
diferente. Se é que se pode comparar, 
é como ver um jogo de futebol ao vivo 
e na televisão”, referiu.

Questionado sobre as diferenças 
do Grande Prémio de Macau nestas 
últimas duas edições em relação às 
anteriores, devido à pandemia do 
novo coronavírus, Isaías do Rosário 
refere que a importância “não é a 
mesma”, mas garante que tal não 
irá tirar o interesse à competição. 
“Quem está de fora, e gostando de 
corridas, não interessa quem está a 
conduzir. Acho que vai haver muito 
equilíbrio este ano, o facto de não 
haver pilotos estrangeiros penso que 
irá fazer que as corridas sejam todas 
equilibradas. O que interessa é haver 
disputas, ver quem se consegue 
chegar à frente e ir recuperando 
lugares”, concluiu. 

antigo Clube Náutico, a zona a seguir 
ao Hotel Mandarim, onde se deu o 
primeiro acidente fatal do Grande 
Prémio que foi do Arsenio Laurel”, 
recorda. 

Depois de uma passagem por 
Portugal para realizar um curso 
superior relacionado com a sua 
paixão pelo desporto motorizado, 
regressou a Macau em 1994, e teve 
a estreia no Circuito da Guia como 
piloto um ano depois, participando 
quatro anos seguidos no troféu ACP, 
onde chegou a alcançar um sétimo 
lugar. “Estava a rodar em terceiro, 
mas depois deram-me um ‘chega 
para lá’ e segui em frente no Hotel 
Lisboa... consegui não bater, mas 
perdi muito tempo”, lamenta.

A residir actualmente em 
Portugal, Isaías do Rosário continuou 
sempre a acompanhar o Grande 
Prémio de Macau ‘in loco’, sendo 
inclusive um dos comentadores 
televisivos do evento. Porém, a 
pandemia interrompeu a sua vinda 
a Macau e respectiva prestação como 

ano pouco se recorda em relação 
ao Grande Prémio, algo que viria a 
mudar no ano seguinte. “Lembro-
me de estar no terraço do quartel 
de São Francisco e de ver aquela 
nuvem de fumo negro na zona do 

Belmiro Aguiar conquistou o segundo lugar no troféu ACP, em 1983

 Prova de Supercross, em 1988

 Isaías do Rosário junto ao piloto Hans Stuck

Isaías do Rosário como comentador, 
em 2019
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Sexta-feira 19 de Novembro:

6:00 Fecho do Circuito

6:30 ~ 7:00 Inspecção do Circuito

8:00 ~ 8:25 Taça Challenge Macau – Wynn
 -Treinos Livres

8:40 ~ 9:05 Taça de Carros de Turismo de Macau 
 – Melco - Treinos Livres

9:20 ~ 9:45 Taça GT Grande Baía – MGM     
 - Treinos Livres

10:00 ~ 10:25 Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 
 – SJM - Treinos Livres

10:40 ~ 11:05 Corrida da Guia Macau – Galaxy 
Entertainment - Treinos Livres

11:20 ~ 11:45 Taça GT Macau – Sands China   
 - Treinos Livres

12:10 ~ 12:35 Taça Challenge Macau – Wynn   
 - Qualificação

12:55 ~ 13:20 Taça de Carros de Turismo de Macau 
 – Melco - Qualificação

13:40 ~ 14:05 Taça GT Grande Baía – MGM
 - Qualificação

14:25 ~ 14:50 Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 
 – SJM - Qualificação

15:10 ~ 15:35 Corrida da Guia Macau – Galaxy 
Entertainment - Qualificação

15:55 ~ 16:20 Taça GT Macau – Sands China 
 - Qualificação

18:00  ** Abertura do Circuito
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Domingo 21 Novembro:

6:00 Fecho do Circuito

6:30 ~ 7:00 Inspecção do Circuito

8:30 ~ 9:10 Taça Challenge Macau – Wynn 
 - 2.ª Corrida - 12 voltas

9:35 ~ 10:15 Taça de Carros de Turismo de Macau 
 – Melco - 2.ª Corrida - 12 voltas

10:40 ~ 11:20 Taça GT Grande Baía – MGM - 2.ª Corrida 
- 12 voltas

12:05 ~ 12:45 Corrida da Guia Macau – Galaxy 
Entertainment - 2.ª Corrida - 12 voltas

13:10 ~ 13:50 Taça GT Macau – Sands China 
 - 2.ª Corrida - 12 voltas

14:00 ~ 14:35 Evento Especial

15:10 ~ 15:20 Dança do Leão

15:30 ~ 16:10 Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 
 – SJM - 2.ª Corrida - 12 voltas

18:00   ** Abertura do Circuito

Sábado 20 de Novembro:

6:00 Fecho do Circuito

6:30 ~ 7:00 Inspecção do Circuito

7:45 ~ 8:00 Taça Challenge Macau – Wynn 
 - Aquecimento

8:15 ~ 8:30 Taça de Carros de Turismo de Macau 
 – Melco - Aquecimento

8:45 ~ 9:00 Taça GT Grande Baía – MGM 
 - Aquecimento

9:25 ~ 9:55 Taça Challenge Macau – Wynn 
 - 1.ª Corrida - 8 voltas

10:20 ~ 10:50 Taça de Carros de Turismo de Macau 
 – Melco - 1.ª Corrida - 8 voltas

11:15 ~ 11:45 Taça GT Grande Baía – MGM - 1.ª Corrida 
- 8 voltas

12:20 ~ 12:35 Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 
 – SJM - Aquecimento

12:50 ~ 13:05 Corrida da Guia Macau – Galaxy 
Entertainment - Aquecimento

13:20 ~ 13:35 Taça GT Macau – Sands China 
 - Aquecimento

14:00 ~ 14:30 Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 
 – SJM - 1.ª Corrida - 8 voltas

14:55 ~ 15:25 Corrida da Guia Macau – Galaxy 
Entertainment - 1.ª Corrida - 8 voltas

15:50 ~ 16:20 Taça GT Macau – Sands China 
 - 1.ª Corrida - 8 voltas

18:00  ** Abertura do Circuito
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