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CIRCULAR DA GUIA #1

Moto Club CoMeMora 
aniversário e regresso 
da prova de Motos
O Macau Moto Club celebra este ano o seu 10.º aniversário 
e como prenda tem o regresso da prova de motos ao Circuito 
da Guia. Uma “muito boa notícia”, apontou o presidente do clube, 
José Rodrigues, ao PONTO FINAL. >> P. III

ruínas de são paulo 
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Os 15 pilotos que vão 
correr o 54.º Grande 
Prémio de Motos de 
Macau estiveram ontem 
nas escadarias das 
Ruínas de São Paulo para 
uma fotografia de grupo. 
O grupo ficou cerca de 
10 minutos no local e 
arrancou rapidamente 
para uma conferência de 
imprensa no Museu do 
Grande Prémio. A André 
Pires, na sua oitava 
vez a correr no Circuito 
da Guia e a estrear-se 
numa mota da marca 
Honda – a CBR 1000 
RR –, junta-se Sheridan 
Morais, um português 
nascido na África do 
Sul, que se estreia 
no território, também 
montado numa moto 
igual. Entre o grupo de 
15, a grande maioria 
estreante em Macau, 
está um piloto do sexo 
feminino: a holandesa 
Nadieh Schoots, que se 
torna na primeira mulher 
a correr em motos no 
Circuito da Guia.
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PILOTOS ESTRANGEIROS REGRESSAM A MACAU 
PARA A 69.ª EDIÇÃO DO GRANDE PRÉMIO

Começa hoje mais 
um Grande Prémio de 
Macau. Um total de 168 
pilotos vão correr nas 
ruas do território. O 
Circuito da Guia, com 6,12 
quilómetros, é considerado 
um dos mais perigosos 
do mundo. Nomes 
consagrados como os dos 
campões Robert Huff 
ou Edoardo Mortara vão 
marcar presença. André 
Pires, Sheridan Morais ou 
Rodolfo Ávila são alguns 
dos portugueses que se 
farão à estrada.

GONÇALO LOBO PINHEIRO*

goncalo.lobo.pinheiro@pontofinal-macau.com

quarentena menos simpática do que 
a que estava em vigor quando chegou 
este ano, de sete dias, reduzidos 
entretanto para cinco.

Mas o maior contingente de 
estrangeiros surge com o intuito de 
participar na 54.ª edição do Grande 
Prémio de Motos. Para além dos 
portugueses André Pires e Sheridan 

para competir na Taça de Carros de 
Turismo de Macau, onde também 
compete o piloto local Rodolfo Ávila, 
ambos na mesma equipa, a MG 
XPower. Huff foi, até ao momento, o 
único piloto estrangeiro a vir a Macau 
– em 2020 – durante estes quase 
três anos de pandemia de Covid-19, 
tendo-se sujeitado, na altura, a uma 

O G r a n d e  P r é m i o 
de Macau está de 
regresso para mais 
uma edição, entre 
hoje e domingo, e 

desta vez com mais do que um piloto 
fora do âmbito da Grande China. 

As listas de entrada para as 
corridas são reveladoras que, de 

um total de 168 pilotos, chegaram 
a Macau, para cumprir quarentena 
obrigatória, 20 pilotos oriundos de 
diversas partes do mundo. A maioria 
dos pilotos estrangeiros é oriunda da 
Europa, com os restantes a virem da 
China continental e de Hong Kong, 
além dos corredores locais.

O britânico Robert Huff volta 

Edoardo Mortara

Robert Huff 
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Morais, este último nascido na África 
do Sul, a corrida terá ainda pilotos 
oriundos da Suíça, Grã-Bretanha, 
França, Espanha, Alemanha, Bélgica, 
Holanda, entre outros territórios. 
Um total de quinze estrangeiros, a 
grande maioria em estreia absoluta, 
vão correr em duas rodas no Circuito 
da Guia.

Por fim, o regresso de um dos 
pilotos multi-campeões do Circuito 
da Guia. O suíço Edoardo Mortara e os 
seus compatriotas Raffaele Marciello 
e Alexandre Imperatori também 
estarão no território para competir 
na Taça GT Macau. Na mesma corrida 
evoluirá o alemão Maro Engel.

O evento, de quatro dias, dois dos 
quais de treinos livres e qualificações, 
vai integrar sete corridas: o Grande 
Prémio de Macau de Fórmula 4 – 
Sands China, a Taça GT Macau – 
Galaxy Entertainment, a Corrida da 
Guia Macau – TCR Asia Challenge 
– Wynn, o 54.º Grande Prémio de 
Motos de Macau, a Taça de Carros de 
Turismo de Macau – China Touring 
Car Championship – MGM, a Taça 
GT Grande Baía – Melco e o Macau 
Roadsport Challenge – SJM.

Como é habitual, as provas serão 
transmitidas em ecrãs gigantes 
espalhados pela cidade, num evento 
com um orçamento total de 180 
milhões de patacas ligeiramente 
superior ao do ano passado.

Disputado no icónico traçado 
citadino com 6,12 quilómetros, o 
Grande Prémio de Macau é o maior 
evento desportivo do território e a 
prova é considerada uma das mais 
perigosas do mundo.

N o m e s  h i s t ó r i c o s  d o 
automobilismo e motociclismo 
mundial como Ayrton Senna, Michael 
Schumacher, David Coulthard, Ralf 
Schumacher, Takuma Sato, Robert 
Huff, Yvan Muller, Michael Rutter 
ou Ron Haslam foram vencedores em 
Macau. Os portugueses André Couto, 
António Félix da Costa – por duas 
vezes – ou Tiago Monteiro também 
levantaram o caneco em Macau.

*com Lusa

MOTO CLUB 
CELEBRA 
10.º ANIVERSÁRIO 
E TEM COMO PRENDA 
O REGRESSO 
DA PROVA DE MOTOS 
AO GRANDE PRÉMIO

membros do clube. “As pessoas es-
tão muito mais fechadas dentro de 
Macau e isso dá oportunidade a que 
as actividades se estendam dentro 
de portas”, resumiu José Rodrigues.

Habitualmente, os membros 
juntam-se uma vez por mês. O 
10.º aniversário foi assinalado com 
uma parada entre o Hotel Lisboe-
ta e a Doca dos Pescadores, tendo 
participado perto de uma centena 
de motos.

Desde 2012, o grupo tem or-
ganizado passeios dentro e fora do 
território. Por exemplo, o Moto Club 
foi à Tailândia, Laos, Myanmar, Por-
tugal e até Estados Unidos. O inte-
rior da China também tem sido um 
destino para os passeios de moto, 
dadas a facilidade de cada membro 
levar a sua própria moto, sem que 
seja necessário alugar. 

“Isto sempre foi por carolice”, 
assinalou o presidente. “As pessoas 
dão aquilo que podem ao clube e não 
há suportes financeiros, por isso, 
a organização [das actividades] é 
volátil”, justificou.

José Rodrigues adiantou ainda 
que o Macau Moto Club quer avançar 
para a formação de condução. 
Apontando que a elevada concen-
tração de motorizadas em Macau 
não permite a formação adequa-
da dos motociclistas, provocando 
“muita indisciplina social”, o clube 
quer organizar a curto prazo cursos 
de condução avançada credenciados 
a nível internacional para os moto-
ciclistas de Macau. Nestes cursos, 
os motociclistas poderão praticar a 
perícia num circuito fechado, fazen-
do manobras difíceis de executar. “É 
necessário dar às pessoas mais algu-
ma coisa do que andar no pára-ar-

O 10.º aniversário do Ma-
cau Moto Club coincide 
com o regresso da prova 
de motos ao Grande Pré-

mio, dois anos depois. Ao PONTO 
FINAL, José Rodrigues, presidente 
do clube, destacou a importância 
da prova de motos e detalhou os 
planos para o futuro do Moto Club.

O responsável do clube 
começou por recordar a fundação 
do Moto Club, lembrando que 
começou há dez anos “como uma 
brincadeira”. Entretanto, o gru-
po de membros foi crescendo e 
o número escalou, nos últimos 
anos, para quase 180. A maioria 
dos membros são chineses de Ma-
cau, mas há também portugueses, 
norte-americanos, ingleses e ci-
dadãos de Taiwan, por exemplo. 

O factor pandemia teve in-
fluência no aumento repentino de 

ranca de Macau”, notou.
José Rodrigues indicou que a 

organização deste tipo de cursos 
está bem encaminhada e já há um 
espaço onde os realizar, mas não 
quis revelar mais pormenores. De-
pois de lançado o curso, o clube vai 
tentar obter apoio governamental 
para o desenvolver.

REGRESSO DAS MOTOS À GUIA 

É BOA NOTÍCIA

Este ano, a organização do Grande 
Prémio voltou a apostar na prova 
de motos. Nas últimas duas edições 
da corrida da Guia a prova não se 
realizou devido aos constrangi-
mentos ligados à pandemia. Esta 
é “uma muito boa notícia”, con-
siderou José Rodrigues. “É como se 
fosse uma prenda que recebemos 
indirectamente”, afirmou.

O responsável lembrou que a 
corrida de motos tem história em 
Macau: “Vêm aqui os melhores 
corredores do mundo e toda a gente 
adora o circuito e reconhece o seu 
perigo”. “Mesmo sendo profis-
sionais, os próprios condutores es-
tão sob pressão considerável dada 
a natureza do circuito”, salientou. 

Ainda assim, o presidente do 
clube lamentou que, dadas as re-
strições ligadas à pandemia, não 
haja o ambiente de outros tempos. 
“Com estas restrições, existe pou-
co envolvimento e nós, motociclis-
tas, estávamos habituados a con-
viver com as equipas que vinham. 
Havia uma comunicação muito 
maior. Agora, em circuito fecha-
do, é quase só como se fôssemos ao 
cinema. Pode ser que no próximo 
ano haja maior convívio”, notou.

O Macau Moto Club 
assinala este ano o seu 
10.º aniversário. Como 
prenda tem o regresso da 
prova de motos ao Circuito 
da Guia. Uma “muito boa 
notícia”, apontou José 
Rodrigues, presidente do 
clube. Ao PONTO FINAL, 
José Rodrigues adiantou que 
o Moto Club quer acelerar na 
área da formação, de forma 
a deixar as estradas de 
Macau mais disciplinadas.  

ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@pontofinal-macau.com

André Pires
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Quinta-feira 17 de Novembro:

06:00  Fecho do Circuito

06:30 - 07:00  Inspecção do Circuito

07:30 - 08:15  54.º Grande Prémio de Motos de Macau - Treinos 
Livres

08:30 - 08:55  “Macau Roadsport Challenge_SJM”- Treinos Livres 1

09:10 - 09:35  Taça GT Grande Baia - Melco - Treinos Livres 1

09:55 - 10:20  Grande Prémio de Macau de Fórmula 4 - Sands 
China - Treinos Livres 1

10:35 - 11:00  Taça de Carros de Turismo de Macau - China Touring 
Car Championship - MGM - Treinos Livres 1

11:30 - 11:55  Corrida da Guia Macau - TCR Asia Challenge - Wynn 
- Treinos Livres 1

12:10 - 12:35  Taça GT Macau - Galaxy Entertainment - Treinos 
Livres 1

12:50 - 13:15  “Macau Roadsport Challenge_SJM” - Treinos Livres 
2

13:30 - 13:55  Taça GT Grande Baia - Melco - Treinos Livres 2

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

14:55 - 15:20  Taça de Carros de Turismo de Macau - China Touring 
Car Championship - MGM - Treinos Livres 2

15:35 - 16:00  Corrida da Guia Macau - TCR Asia Challenge - Wynn 
- Treinos Livres 2

16:15 - 16:40  Taça GT Macau - Galaxy Entertainment - Treinos 
Livres 2

18:00  Abertura do Circuito

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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