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Mortara “voou” 
nos treinos livres da taça Gt
Edoardo Mortara e Alexandre Imperatori foram reis e senhores nos primeiros treinos livres da Taça GT Macau, 
tendo Mortara feito o melhor tempo nos primeiros treinos livres e Imperatori o melhor tempo nos segundos 
treinos livres. Na Taça de Carros de Turismo de Macau, Robert Huff e Rodolfo Ávila fizeram um treino inconstante. 
Em relação às motas, os pilotos lusos Sheridan Morais e André Pires apresentaram-se em grande estilo no 
primeiro e único dia de treinos livres.  >> P. II/III
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PORTUGUESES EM QUINTO E SEXTO LUGAR 
NOS TREINOS LIVRES DO GRANDE PRÉMIO DE MOTOS
Os pilotos lusos Sheridan 
Morais e André Pires 
apresentaram-se em grande 
estilo no primeiro e único 
dia de treinos livres da prova 
de motos no 69.º Grande 
Prémio de Macau. Outros 
destaques do dia vão para 
Edoardo Mortara e Alexandre 
Imperatori. Os suíços foram 
reis e senhores nos primeiros 
treinos livres da Taça GT 
Macau. Na Taça de Carros 
de Turismo de Macau, os 
principais candidatos, como 
Robert Huff ou Rodolfo 
Ávila, fizeram um treino 
inconstante.

TEXTO & FOTOGRAFIA: 

GONÇALO LOBO PINHEIRO*

“PARA O ANO TENHO ESPERANÇA 
QUE TUDO VOLTARÁ À NORMALIDADE”

mavam dominar o Circuito da Guia. O 
André Pires, se a mota corresponder 
às expectativas, penso que poderá 
andar bem em Macau.

O André Pires fez um grande re-
sultado na estreia em Macau, mas 
depois sentiu algumas dificuldades 
noutros anos. Este ano terá condi-
ções para mais?
A questão não é apenas a experiên-
cia, tem também a ver com o tipo de 
mota. Em Portugal, o regulamento 
do campeonato nacional de velocida-
de não permite uma preparação tão 
intensa da mota, ele não vai preparar 
uma mota especificamente só para 
Macau porque isso tem custos avul-
tados. No passado levava motas com 
uma preparação muito inferior em 
comparação com as que os britâni-

cos traziam do campeonato de ‘Road 
Racing’, ou mesmo de ‘Superbikes’, 
e isso cria logo uma série de limita-
ções. A preparação não significa só 
que o motor ande mais, basta que a 
suspensão varie de umas dezenas de 
milhares de euros para umas cente-
nas de milhares de euros, e isso faz 
logo toda a diferença. 

Esta prova de duas rodas gera sem-
pre alguma polémica devido aos 
riscos que acarreta, sobretudo num 
circuito como o de Macau. Como 
antigo piloto, como é que vê essa 
situação?
Quem anda lá conhece os riscos, até 
porque a maior parte destes pilotos 
estão habituados a circuitos bem 
piores. Já nem falo na Ilha de Man, 
que é um circuito assustador, e, em 
comparação, o circuito de Macau não 
é nada. E há outros circuitos no Reino 
Unido que também são circuitos pe-
rigosos. Penso que é apenas mais um 
circuito que tem as suas perigosida-
des. Na Ilha de Man, se uma pessoa 
se despista vai contra uma árvore, 
penso que é bem mais perigosa. 

Em entrevista ao PONTO FINAL, Isaías do Rosário 
lamenta que o Grande Prémio de Macau continua a 
sofrer com algumas limitações devido às restrições 
de Covid-19 estabelecidas em Macau, considerando, 
porém, que o importante é que se continue a realizar 
este evento. O antigo piloto não veio a Macau 
acompanhar as corridas, onde habitualmente faz 
também comentários televisivos, mas tem esperança 
que para o ano “tudo voltará à normalidade”. Em 
relação aos participantes, Isaías do Rosário acredita que 
o piloto luso Sheridan Morais poderá vir a dominar a 
prova de motas.

PEDRO ANDRÉ SANTOS | Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Como vê o elenco deste ano do 
Grande Prémio de Macau?
Acho que é um pequeno salto, mas 
significativo, conseguiram atrair al-
guns pilotos. O ideal seria não haver 
esta política da Covid-zero tão exi-
gente como eles estão a fazer, per-
mitindo que mais pessoas possam 
participar.

Este ano vamos ter o regresso das 
corridas de motos. Será um alician-
te extra? 
Sim, será interessante. Há um pilo-
to que poderá ser capaz de dominar 
as coisas se se adaptar ao circuito, 
porque é a sua primeira vez, que é o 
Sheridan Morais, um português nas-
cido na África do Sul. De resto penso 
que será bastante equilibrado, não há 
aqueles pilotos britânicos que costu-
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O 
69.º Grande Prémio 
de Macau, marcado 
pelo regresso de 
pilotos estrangeiros, 
arrancou ontem 

com treinos livres, nos quais os dois 
portugueses inscritos ficaram no 
quinto e sexto lugares na 54.º Grande 
Prémio de Motos.

No primeiro, e único, treino livre 
para a prova de duas rodas, Sheridan 
Morais – português nascido na África 
do Sul – ficou em quinto lugar, a 6,1 
segundos do primeiro. Um lugar atrás, 
com mais 0,7 segundos, apareceu 
André Pires. O transmontano, natural 
de Vila Pouca de Aguiar, já vai na sua 
oitava participação no Circuito da 
Guia. “Corri bem. Fiquei satisfeito 
com os treinos livres e estou confiante 
para a qualificação de amanhã [hoje]. 
Penso que um bom resultado é ficar 
no top10”, referiu o piloto ao PONTO 
FINAL.

A estrear-se numa mota Honda 
pela primeira vez, André Pires 
mostrou-se bastante surpreendido 
pela positiva. “É uma bela mota. É 
a primeira vez que estou a correr 
com a marca nipónica, mas estou 
agradavelmente impressionado. 
Claro que a mota tem pequenos 
pormenores que não são bem para 
uma pessoa da minha estatura e 
peso, mas portou-se muito bem nos 
treinos”, acrescentou, enquanto 
fazia a vez de mecânico a mudar 
a cremalheira e a corrente da sua 
mota, para tirar mais proveito na 
velocidade.

O mais rápido entre as motos foi 
o finlandês Erno Juhani Kostamo, que 
gastou 2.31 minutos para completar 

tárias, mas isso eles é que saberão. No 
entanto, acho que deve-se continuar 
a organizar o Grande Prémio, foi bom 
não terem interrompido em nenhum 
dos anos, apesar das limitações nos 
dois anos anteriores, este ano, já com 
um bocado mais de abertura, será in-
teressante ver, e penso que para o ano 
tenho esperança que tudo voltará à 
normalidade. 

Criou uma página no Facebook in-
titulada ‘Memórias do Grande Pré-
mio’, em 2012. No ano passado con-
tava com quase dois mil membros, 
como está neste momento a página?
Vamos com mais de 2.200 mem-
bros, tem havido uma grande adesão 
de novos membros ultimamente, o 
que é normal quando se aproxima o 
Grande Prémio. 

Não estando actualmente em Ma-
cau, e mesmo com a diferença ho-
rária, vai continuar a acompanhar?
Vou assistir, até já tirei dois dias de 
férias para poder descansar. É à noite, 
vou ter que fazer directas para assistir 
ao Grande Prémio. 

blemas de juventude, bem como o Ro-
bert Huff  e Cao Hong Wei, e também 
os pilotos da Lync & Co., David Zhu.

O Rodolfo Ávila tem feito bons re-
sultados na China. Poderá ser tam-
bém um dos favoritos em Macau?
O Rodolfo tem tudo para que as coisas 
corram bem em Macau, é preciso é que 
haja um aspecto que funcione, que é o 
carro, que é ainda um bocado novo em 
termos de preparação. Vão partir de 
uma afinação de base, se conseguirem 
encontrar as afinações rapidamente 
para fazer bons tempos, tanto para a 
qualificação como para a prova, penso 
que os três MG e os Lync & Co. farão 
um bom espectáculo.

O Grande Prémio de Macau volta a 
realizar-se, ainda que com algumas 
restrições devido à Covid-19. Acha 
que vão causar grande impacto nes-
ta edição?
É interessante que se continue. Pes-
soalmente não vejo a questão da Co-
vid-19 como um entrave tão grande 
como Macau tem mantido, penso que 
será por outras razões que não as sani-

O Grande Prémio tem outro encanto 
com a corrida de motas...
Completamente. É a atmosfera, o 
próprio circuito. É aliciante porque é 
um circuito muito variado em termos 
de curvas e velocidade.

Quem são os grandes favoritos para 
as provas principais?
Nas motas queria ainda salientar que é 
a primeira vez que vamos ter um pilo-
to feminino. Espero que tudo lhe corra 
bem e que até faça um bom resultado, 
será muito interessante para atrair 
outras pilotos no futuro. Relativamen-
te às motos, o favorito será o Sheridan 
Morais, o que para nós portugueses 
será excelente, espero que assim seja. 
Nos GTs penso que vai ser uma corrida 
bastante interessante, com o Edoardo 
Mortara a ser o grande favorito, e de-
pois o Alexandre Imperatori, o Maro 
Engel e o Raffaele Marciello. Na Fór-
mula 4 penso que poderá haver algu-
ma surpresa, mas aposto em Charles 
Leong, Andy Chang Wing Chung e até 
o Henry Lee  Jr. Na Taça dos Carros de 
Turismo, os tries pilotos da MG, Ro-
dolfo Ávila, se o carro não acusar pro-

os 6,2 quilómetros do circuito da Guia. 
Nota ainda para Nadieh Schoots, a 
primeira mulher a competir em motas 
em Macau, que chegou a raspar nos 
rails de protecção na saída do Curva 
Melco, mas conseguiu manter-se na 
moto.

Outros destaques do dia vão 
para Edoardo Mortara e Alexandre 
Imperatori. Os suíços foram reis e 
senhores nos primeiros treinos livres 
da Taça GT Macau, tendo Mortara feito 
o melhor tempo nos primeiros treinos 
livres e Imperatori o melhor tempo 

sete corridas: Grande Prémio de 
Macau de Fórmula 4, a Taça GT 
Macau, Corrida da Guia Macau, a Taça 
de Carros de Turismo de Macau, a Taça 
GT Grande Baía, Macau Roadsport 
Challenge e o Grande Prémio de Motos 
de Macau, que regressa ao Circuito da 
Guia para a sua 54.ª edição.

Para este ano, o orçamento é de 
180 milhões de patacas, ligeiramente 
superior ao do ano passado, com o 
patrocínio das seis operadoras de jogo 
no território: Sociedade de Jogos de 
Macau, Galaxy, Wynn, MGM, Sands 
China e Melco.

O público terá de usar máscara, 
manter o distanciamento social, 
medir a temperatura e apresentar 
um código de saúde de cor verde à 
entrada no recinto do Grande Prémio 
de Macau, numa altura em que a 
cidade voltou a registar novos casos 
de Covid-19.

*com Lusa

nos segundos treinos livres. Contudo, 
nomes como Raffaelle Marciello, 
Maro Engel ou Darryl O’Young estão 
da peugada da dupla suíça.

Na Taça de Carros de Turismo 
de Macau, os principais candidatos, 
como Robert Huff ou Rodolfo Ávila, 
fizeram um treino inconstante. A 
ambientarem-se ao MG5 XPower, 
Ávila ficou com o sexto melhor tempo 
nos primeiros treinos livres e Huff 
em 14.º. Já nos segundos treinos 
livres, Huff fez o segundo melhor 
tempo e o português, radicado em 
Macau, quedou-se pela 10.ª posição.

Uma palavra ainda para a 
Fórmula 4 onde o piloto de Macau 
Charles Leong fez o melhor tempo 
no primeiro treino do dia, tendo 
realizado o terceiro melhor tempo 
no segundo treino onde Andy 
Chang, também de Macau, foi o 
mais rápido.

O evento, de quatro dias, integra 
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Domingo 20 Novembro:

06:00 - Fecho do Circuito

06:30 - 07:00 Inspecção do Circuito

08:00 - 08:45 “Macau Roadsport Challenge_SJM” - 
2.ª Corrida (12 voltas)

09:15 - 10:00 Taça GT Grande Baia - Melco - 2.ª 
Corrida (12 voltas)

10:30 - 11:05 Taça de Carros de Turismo de Macau 
- China Touring Car Championship - 
MGM - 2.ª Corrida (9 voltas)

11:55 - 12:30 Corrida da Guia Macau - TCR Asia 
Challenge - Wynn - 2.ª Corrida (9 
voltas)

13:05 - 13:50 Taça GT Macau - Galaxy 
Entertainment - 2.ª Corrida (12 
voltas)

14:00 - 14:45 Evento Especial

15:15 - 15:20 Dança do Leão

15:30 - 16:10 Grande Prémio de Macau de Fórmula 
4 - Sands China - 2.ª Corrida (12 
voltas)

18:00 - Abertura do Circuito

Sábado 19 Novembro:

06:00  Fecho do Circuito

06:30 - 07:00  Inspecção do Circuito

07:30 - 07:50  54.º Grande Prémio de Motos 

 de Macau - Aquecimento

08:25 - 08:55  “Macau Roadsport Challenge_SJM” 
 - 1.ª Corrida (8 voltas)

09:30 - 10:00  Taça GT Grande Baia - Melco - 1.ª Corrida 
(8 voltas)

10:35 - 11:05  54.º Grande Prémio de Motos de Macau - 
1.ª Corrida (8 voltas)

11:45 - 12:20  Taça de Carros de Turismo de Macau   
 - China Touring Car Championship       
 - MGM - 1.ª Corrida (9 voltas)

12:55 - 13:30  Corrida da Guia Macau - TCR Asia 
Challenge - Wynn - 1.ª Corrida 

 (9 voltas)

14:05 - 14:35  Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 

 - Sands China - 1.ª Corrida (8 voltas)

15:10 - 15:40  Taça GT Macau - Galaxy Entertainment 
 - 1.ª Corrida (8 voltas)

16:10 - 16:40  54.º Grande Prémio de Motos de Macau 
 - 2.ª Corrida (8 voltas)

18:00 Abertura do Circuito

Sexta-feira 18 de Novembro:

06:00  Fecho do Circuito

06:30 - 07:00  Inspecção do Circuito

07:30 - 08:00  54.º Grande Prémio de Motos de Macau 
	 -	Qualificação	1

08:20 - 08:45		 “Macau	Roadsport	Challenge_SJM”	-	Qualificação	1

09:05 - 09:30		 Taça	GT	Grande	Baia	-	Melco	-	Qualificação	1

09:50 - 10:15  Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 - Sands 
China	-	Qualificação	1

10:35 - 11:00  Taça GT Macau - Galaxy Entertainment - 
Qualificação	1

11:30 - 11:50  Taça de Carros de Turismo de Macau - China 
Touring	Car	Championship	-	MGM	-	Qualificação	1

12:00 - 12:10  Taça de Carros de Turismo de Macau - China 
Touring	Car	Championship	-	MGM	-	Qualificação	2

12:30 - 13:00  54.º Grande Prémio de Motos de Macau 
	 -	Qualificação	2

13:20 - 13:40  Corrida da Guia Macau - TCR Asia Challenge 
	 -	Wynn	-	Qualificação	1

13:50 - 14:00  Corrida da Guia Macau - TCR Asia Challenge 
	 -	Wynn	-	Qualificação	2

14:15 - 14:40  Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 - Sands 
China	-	Qualificação	2

15:00 - 15:25		 “Macau	Roadsport	Challenge_SJM”	-	Qualificação	2

15:45 - 16:10		 Taça	GT	Grande	Baia	-	Melco	-	Qualificação	2

16:30 - 16:55  Taça GT Macau - Galaxy Entertainment - 
Qualificação	2

18:00 Abertura do Circuito

GRANDE PRÉMIO DE MACAU69.º
CURVA LISBOA CURVA DA MATERNIDADE CURVA MELCO

CURVA DOS 
PESCADORES

CURVA "R"

CURVA MANDARIN 
ORIENTAL

PROGRAMA
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