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Ao LoNGo DE 7g EntçÕEs, as 24 Horas de Le Mans imprimiram em gerações de pilotos e entusiastas um fascínio

único. A cidade industrial da região do rio Loire tem sido, desde 1923, palco de glórias e fatalidades, naquela que é

a mais emblemática corrida de resistência do Mundo. Uma prova feita de puro esforço, onde homens e máquinas

são levados ao limite, onde o azar de uns é â sorte de outros, onde a noite esperâ parâ pôr em prática âs suas

armadilhas e onde, muitas vezes chegar, à bandeira de xadrez éjá uma vitória
LuÍs Snvros

l Ïr: i, a detentora de vitórias com motorização DieseL. Estreou-se em

1999 com 2 modelos, o R8R e o R8C, no ano seguinte vencia com um R8

totatmente novo. Em 2006 estreia a motorização Dieset TDI no R1O com
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então so perdeu para a Peugeot em 200e, também com

n:H:rrt"trïmuitos como o eterno segundo. obteve este resuttado
em 1978, 1gg5,1gg6e 1998. Faleceu a caminho do circuito de Sebring, onde
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DETTAWING
Em 2010 o ACO cotoca em 'concurso'a box 56 para projetos inovadores. O

eteito foi o programa americano para o Detta Wing, iniciatmente previsto
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DOMINGOS PIEDADE
Foi até hoje o recordista, de origem portuguesa, de participações na prova.

Venceu em 1984 e 1985 peta Joest Racing com o mesmo carro, o mesmo

motor e o mesmo número (o 7) .  Em 1986 abandona quando l iderava a
prova, depois de esta ter sido neutratizada devido ao acidente mortat de Jo
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urnr vez [á estava, ainda o mesmo carro, o mesmo motor e

ETANOL
A era dos combustíveis alternativos chega a Le_Mans em 1980 c9m o Porsche

911 SC, a ethanot, tripul.ado por Thierry Perrier/Roger Carmitlet. Consegue ser

o 14s da gerat e primeiro do Crupo 4.

FERRARI/FORD, O DUELO DA DÉCADA DE 60

Nos anos 60 o monopotio era da Ferrari, até aícom 6 vitorias. Entretanto,

Henry Ford tenta comprar a Ferrari, Enzo recusa na hora H, o que enfureceu
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:mÏ#iÏr:r- crown, ou seja, obter a vitoria nas 24 Horas de Le
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rhas de Indianápotís (1e66J e o cP do Mónaco (1e63'

HENRI PESCAROTO
É para mui tos,  e com razão,o 'Sr.  Le Mans' ,  com 33 part ic ipações

seguidas,  só interrompidas com o grave acidente t ido nos ensaios de
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assídua do paddock' asora como chere de

HUNAUDIÈRES
A reta mais famosa de todas. Aqui vários pil.otos encontraram a gtória

e a morte. lniciatmente, eram cerca de 4 km sempre a fundo. Em 1988
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lï?tfÏtr?::i rascinantes de Le Mans. Iniciarmente o pavimento
nesta zona do circuito era feita de ti jotos, daíter sido batizada com o
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IRMÃO5
Vários etementos da mesma famíLia participaram na prova, desde casais,
pais e fithos, etc., mas até hoje nunca houve igua[ à equipa poftuguesa

composta por 3 irmãos. Conseguiram na segunda participação um honroso

3s lugar nos CT2 em1997. Eram etes Manuet, Pedro e Tomáz Metlo Breyner.

fAc|ff rcKx
Jacky lckx foi o'responsávet'em 1969 peta aboLição da típica targada 't ipo Le

Mans', onde o pil.oto partia do Lado esquerdo da pista em direção aos carros

estacionados em espinha junto às boxes. lckx era contra este procedimento,

porque o achava muito perigoso. Atém de haver o perigo de atropetamento,

muitos pilotos iniciavam a prova sem os cintos cotocados ou as portas maI

fechadas, resultando acidentes graves. lckx foi o úLtimo a partir para o carro,

a caminhar. Colocou os cintos e partiu quando todos já se encontravam

em Tertre Rouge, vindo a vencer a prova. lronicamente, John Wootfe viria a

fatecer ainda na primeira votta, quando cotìdiu com um Ferrari, tendo morte

imediata. lsto, porque... não tinha os cintos apertados.

TUIGI CHINETTI
Luigi  Chinet t i  obteve a pr imeira vì tor ia para a Ferrar i ,  logo na sua

estre ia com o 166MM, na pr imeira edição a seguir  ao período da 2a

Grande Cuerra em 1949. 'h inet t i  ser ia até hoje o único a conseguir

cumpri r  23h30 de condução e conseguir  vencer a prova,  is to porque
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