
Com 81 edições completas, as 24 Horas de Le Mans são ricas em histórias, podiam ser 
contadas milhares delas, umas trágicas, algumas polémicas, outras demonstrando 
simplesmente a coragem de que só os melhores são protagonistas, outras ainda com alguma 
dose de humor. 

Para comemorar as 9 décadas de história deixo-vos 9 histórias que espero que gostem. 

 

- Os “quase” solistas. 

 

- O Jaguar que vence como... Porsche. 

 

- O herói da tempestade. 

 

- O ano dos 2 vencedores. 

 

- O carro que muda de dono na grelha de partida. 

 

- Um reboque de luxo. 

 

- 4 ou 5 pernos? 

 

- O vencedor desconhecido 

 

- O radiador da polémica 



Os “quase” solistas 

 

O pós-guerra foi fértil em alguns records e Le Mans não ficou atrás, mas os mais 
impressionantes são os “quase solistas”. 

 
O regulamento da prova apenas referia que ambos os pilotos tivessem que partilhar o volante, 
e com esta ressalva foi “impedido” que se conseguisse o pleno. 

 

Em 1949, na primeira participação pós-guerra surge uma nova marca, a Ferrari, que vence a 
prova com o 166MM com Luigi Chinetti e «Lord Selsdon». Até aqui nada de especial, se bem 
que Chinetti conduziu durante 23h40m, tal facto ficou a dever-se a Lord Selsdon que exagerou 
no Conhaque e ficou sem condições de assumir o volante. 

 
Em 1950 a vitória coube a Jean-Louis e Louis Rosier (pai e filho) num Talbot de Fórmula 1, ao 
qual foram adaptados guarda-lamas e farois, bem como o pneu suplente. 

Jean-Louis era bem mais rápido que o seu filho, tal facto fez com que Louis tivesse efectuado 
apenas as duas últimas voltas. 

 

Em 1952, Pierre Levegh ao volante de um Talbot partilhado com René Marchand, abandonava 
durante a 23ª hora quando liderava, isto porque falhou uma passagem de caixa e partiu o 
motor devido ao cansaço. 

 

Para evitar que “males maiores” pudessem surgir, o ACO fixou o espaço de condução de cada 
piloto em 80 voltas consecutivas ou 18 horas de prova, terminando aqui a corrida dos “solistas”. 

 



O Jaguar que vence como... Porsche 

Tom Walkinshaw tinha construído os Jaguar XJR14 para o campeonato IMSA em 1991, com 

um chassis de kevlar e fibra de carbono utilizando o mesmo bloco da Ford de 3500 cc turbo já 

utilizado na Fórmula 1 pela Benetton. 

Foram construídos 3 chassis nesse ano, e a própria Jaguar não confiando na fiabilidade do 

novo motor inscreve para Le Mans também 3 “velhos” XJR12 com motores atmosféricos de 

7000cc. 

Nesse mesmo ano, o regulamento ditava que os carros com motor atmosférico ocupariam as 

primeiras posições da grelha, A pole tinha pertencido ao Sauber de Schlesser tendo com isto 

sido relegado para o 11º lugar, atribuindo a “pole” ao Jaguar de Wallace/Warwick. Esta regra 

no regulamento foi a desculpa que Tom Walkinshaw utilizou para retirar os seus carros da 

prova afirmando que a pole teria que ser obtida na pista e não na secretaria. Assim quem partiu 

da primeira linha foram os 2 Peugeot 905. 

No ano seguinte, a TWR fez um acordo com a Mazda para construir os MXR01 com motor 

Judd V10, utilizando os chassis usados pela Jaguar. 

Por outro lado, a Porsche tinha desistido do projecto de construir um protótipo LMP e utiliza o 

chassis Jaguar nº791 utilizado no campeonato IMSA Camel GTP dos estados Unidos para 

fazer o TWR-Porsche WSC-95, a este foi-lhe retirado o tejadilho e fraccionado o chassis para 

diminuir os tempos de intervenção e colocado um motor Porsche de 3000cc biturbo. 

Actualmente este carro pertence ao museu privado da Joest, equipa com a qual venceu duas 

vezes consecutivas em 1996 e 1997. 

 



O herói da tempestade. 

Em 1968, a carreira de Henri Pescarolo teve uma dimensão internacional. Vice-campeão da 
França e vice-campeão da Fórmula 2 Europeia atrás do seu companheiro Jean-Pierre Beltoise, 
faz também a sua estreia na Fórmula 1 em Setembro, no Grande Prémio do Canadá. Uma 
semana depois da sua estreia na Fórmula 1, conquista o coração do público francês nas 24 
Horas de Le Mans, realizada excepcionalmente no outono (29 de Setembro) por causa dos 
acontecimentos de Maio. Na sua terceira participação em Le Mans, Pescarolo tinha grandes 
ambições pilotando o Matra MS630, até que às 2 horas da manhã, na chuva, o limpa pára-
brisas deixa de trabalhar. Por achar que seria impossível continuar a corrida, o seu 
companheiro de equipa Johnny Servoz-Gavin pára nas boxes para desistir. Lagardère, chefe 
da Matra, chamou Henri Pescarolo para anunciar o abandono. Pescarolo decidiu assumir o 
volante, mas a equipa manda-o parar na volta seguinte para saber se está tudo bem. Apesar 
da falta de visibilidade, ele subiu para o segundo lugar na parte da manhã. A duas horas da 
chegada, um pneu estourou em alta velocidade, danificando seriamente o carro e a equipa foi 
obrigada a abandonar. 

 



O ano dos 2 vencedores. 

Após a tentativa gorada por parte da Ford em adquirir a Ferrari na década de 1960, foi 

desenvolvido o Ford GT40 com o objectivo de bater a Ferrari no seu terreno, as 24 Horas de Le 

Mans. 

Na edição de 1966 Denny Hulme e Ken Miles fizeram uma prova inteligente, comandaram doze 

das 24 horas de prova e, devido ao avanço conquistado, reduziram um pouco a velocidade nas 

últimas horas. Isto permitiu a aproximação do segundo carro de Shelby, o de Chris Amon/Bruce 

McLaren e, como a terceira posição era ainda pertença de outro Ford, de Holman Moody com 

Ronnie Bucknum/Dick Hutcherson, os responsáveis da Ford idealizaram uma chegada 

bombástica, em termos de publicidade: fazer os três carros cortarem a linha de chegada em 

formação - tipo V - o célebre V da vitória, derrotando a Ferrari, que o seu melhor carro 

terminaria na oitava posição, o 275GTB de Roy Pike/Piers Courage a 48 voltas.  

Os carros 1 e 2 estavam na mesma volta distanciados em muitas centenas de metros. A Miles-

Hulme é sinalizado, das boxes, para que reduzam o andamento para "esperarem" por Amon-

McLaren e Bucknum-Hutcherson, e assim terminarem em formação. 

A polémica surgiu depois, a distância que separava o carro 1 do 2, à chegada, era inferior em 

vinte metros ao que os separava na linha de partida. Logo, logicamente, e por força de um 

regulamento próprio, ao fim de 24 horas de prova o carro de Amon/McLaren tinha percorrido 

mais 20 metros que Hulme/Miles. E como a classificação era pela distância percorrida a vitória 

foi dada ao carro nº2. Esta versão tem sido muito divulgada, mas há outra... 

O carro nº2 de Amon/McLaren entretanto ultrapassou na linha de meta o carro nº1, este facto 

pode ser consultado nos muitos vídeos que documentam a prova. 

Miles e Hulme não gostaram. Tinham reduzido o andamento por indicação superior das boxes 

e automaticamente acusaram os dirigentes da Ford de os terem posto no segundo lugar. A 

Ford foi acusada de ter atraiçoado o seu piloto mais sacrificado, não ter reconhecido os seus 

desejos de vitória da tripla de "endurance" (Daytona, Seabring e Le Mans) e ter procurado 

ganhos publicitários com os nomes de Chris Amon e Bruce McLaren, dois nomes muito 

conhecidos mundialmente, da Fórmula 1, em prejuízo da melhor equipa.  

 



O carro que muda de dono na grelha de partida. 

 

Que há carros à venda em todo o lado já todos nós sabemos, mas que há carros que mudam 
de dono em plena grelha de partida já não é tão normal quanto isso. 

  

Em 1979, os irmãos Kremer inscreveram três Porsche 935 de Grupo 5, sendo um deles 
pilotado por Klaus Ludwig e pelos irmãos Don e Bill Whittington. Os irmãos Kremer queriam 
que fosse Klaus Ludwig a fazer a partida, pois era o piloto da casa e tinha feito o tempo dos 

treinos (3:34.64 colocando o carro na 3º posição da grelha). Os irmãos Whittington embirraram 

que seria um deles a partir. Na discussão, um dos irmãos Kremer sugeriu que se quisessem 
fazer a partida que comprassem o carro.  
 
Bem dito, bem feito. No dia da corrida, pouco antes das 15h00, os americanos trouxeram uma 
mala com $200.000 USD em notas e adquiriram o 935 K3, tendo estado Bill ao volante, no 
momento da largada. 
 
Não podia ter corrido melhor aos novos proprietários do carro, pois conseguiram ganhar a 
prova com uma vantagem de 7 voltas para o segundo, também um Porsche 935 mas de IMSA, 
pilotado por Dick Barbour/Rolf Stommelen e Paul Newman. 
 

 
 



Um reboque de luxo. 

Alain de Cadenet, conhecido piloto inglês e grande apaixonado por automóveis clássicos 
dirigia-se em 1977 para o circuito por estrada, quando a Ford Transit que transportava o seu 
De Cadenet T380 LM parte o motor. 

O piloto não esteve com rodeios e levou o Bentley Speed-Six, que usava como sendo o seu 
meio de transporte e semelhante aos que venceram a prova na década de 30, a uma oficina, 
mandou soldar-lhe uma bola de reboque e fez-se de novo à estrada rebocando ele próprio o 
seu carro de prova. Tendo tido a entrada no circuito mais exótica de sempre. 

De Cadenet consegue ainda o 5º lugar da geral e 3º do Grupo 6 com mais de 2000cc. 

 



4 ou 5 pernos? 

Colin Chapman tinha jurado nunca mais voltar a Le Mans depois das "sacanices" que os 

comissários do ACO lhe tinham feito em 1962. 

Talvez porque os sofisticados Lotus XXIII que corriam na mesma classe dos Renné Bonnet 
franceses, os comissários embirraram obstinadamente com uma série de detalhes do Lotus, 
impedindo-os de participar, apesar de todos os esforços dos ingleses para satisfazer os 
caprichos dos comissários. O tiro fatal foi quando disseram que não podiam ter as rodas da 
frente e as de trás com número diferente de parafusos de fixação (5 atrás e 4 à frente). Colin 
Chapman mandou vir (por avião) da fábrica novos cubos de 4 pernos que durante a noite 
instalou nas rodas traseiras. Quando foi mostrar o carro aos comissários, estes não o 
aceitaram porque afinal tinham que ser iguais, mas com 5 pernos… 

A Lotus só voltaria a Le Mans em 1993 e Colin Chapman nem sequer autorizava que os seus 
pilotos lá participassem, ao volante de Lotus privados. 

 



O vencedor desconhecido 

 
Em 1965 Jochen Rindt e Masten Gregory levaram o Ferrari 250 LM da NART à vitória. Poucos 
souberam (e sabem) que existiu um 3º piloto a contribuir para essa vitória. De seu nome 
Edward James Hugus,  

Na fase noturna, Masten Gregory tomou o volante do Ferrari substituindo Rindt, para fazer 
novo turno de condução. Rindt, saiu do automóvel e foi dormir. No entanto, surgiu nevoeiro na 
pista de La Sarthe, e os óculos muito graduados de Gregory embaciavam constantemente, 
coisa que, aliada à sua grande miopia, o impedia de pilotar. Entrou novamente nas boxes para 
dar o lugar novamente a Rindt, só que ninguém o conseguiu encontrar. Ed Hugus foi o piloto 
que encontraram “à mão” (ele estava inscrito para a prova num outro 250LM da Nart, que 
entretanto desistiu de participar na corrida ainda durante os treinos, no entanto Luigi Chinetti 
inscreve-o como piloto de reserva da equipa Rindt/Gregory, e pelo regulamento, ele podia 
substituir um dos pilotos durante a corrida, com o senão de o substituído não poder voltar a 
pilotar) convenceram-no a entrar discretamente no 250LM da NART, e acabou, ao que se diz, 
por pilotar cerca de 1h30, enquanto não encontravam Rindt. 

Antes de morrer Ed escreveu uma carta assinada, a pedido de um adepto (Hubert Baradat), a 
24 de Maio de 2005, e que foi tornada pública dias antes da sua morte, e onde narra os 
acontecimentos de Le Mans 65.  
Eis o teor da carta: 

“ Obrigado por me ter escrito. Muitos jornalistas dizem que no meu tempo fui o americano com 
maior número de quilometros em Le Mans. Não faço ideia. O facto é que em 1965 eu deveria 
pilotar um Ferrari 250 LM da NART. Mas o carro não ficou pronto a tempo, e Luigi colocou-me 
como piloto de reserva do 250 LM do Rindt e Gregory. Durante a noite, seriam 4 da manhã, 
Masten saiu do carro dizendo que não conseguia pilotar naquelas condições, devido ao 
nevoeiro e ao facto de usar óculos muito graduados,que já em condições normais o penalizava. 
Procuraram Rindt na box e nada. Ninguém sabia onde ele estava. Luigi virou-se para mim, 
pediu para colocar o capacete e entar no carro. Entrei no Ferrari e guiei cerca de 1h30, por 
conta do Masten. Luigi Chinetti disse-me mais tarde que naquela noite informou os comissários 
da troca, no entanto, por estes estarem na parte de trás das boxes a beber uma garrafa de 
vinho tinto, não devem ter percebido as indicações. É a vida. Obrigado mais uma vez e espero 
que esta carta possa servir para alguma coisa.” 

 
Ed Hugus 

 

 



O radiador da polémica 

Na edição de 1982, a participação do Mirage M12 confiado a Mário e Michael Andretti esteve 

envolta em polémica. Quando o carro estava na grelha de partida, pelas 15h30, a pouco mais 

de meia hora da partida, um comissário técnico entendeu que os radiadores do Mirage 

encontravam-se em posição irregular, estes estavam numa posição suspensa atrás da caixa de 

velocidades o que seria proibido pelo regulamento. O comissário em questão, ameaçou retirar 

a licença desportiva de Mário Andretti caso ele não abandonasse de imediato a grelha de 

partida, isto perante a indignação de Mário que foi confrontado com esta situação algo caricata. 

Os responsáveis pela equipa argumentaram que nada teria sido alterado no carro desde as 

verificações técnicas. Segundo um comunicado publicado pela GTC (a equipa «Grand Touring 

Cars» proprietária do Mirage) esclarecia os acontecimentos e que segundo o «regulamento do 

A.C.O. previa que a equipa tinha direito a pôr o carro legal após a partida, mas tal foi recusado, 

sendo o carro empurrado para fora da pista. Desta forma, o Mirage foi definitivamente excluído 

da corrida, quando a 51 minutos depois da largada a modificação imposta pelos comissários 

tinha sido já feita», No entanto foram publicadas na época fotos do carro após as verificações 

técnicas com os radiadores na posição “irregular”. 

Para ocupar o lugar vago pelo Mirage foi chamado a participar o Porsche 924 GTR de Richard 

Lloyd e Andy Rouse que também não conseguiu resistir até ao fim, isto porque foi também ele 

desclassificado ao fim de 77 voltas!!! 

 

 

 

 


