
A  

Audi 
A Audi é 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 totalmente novo. Em 2006 estreia a 

motorização Diesel TDI no R10 com uma vitória, desde então só perdeu para a Peugeot em 

2009 também com um Diesel. 

 

B 

Bob Wollek 
É considerado por muitos como o eterno segundo. Obteve este resultado em 1978, 1995, 1996 

e 1998. Faleceu a caminho do circuito de Seabring onde iria disputar as 12 horas, quando 

circulava de bicicleta foi atropelado por uma autocaravana conduzida por um octagenário. 

 

C 

Charles Faroux 
Jornalista de “La Vie Automobile” em conjunto com Emile Coquile e Georges Durand tiveram a 

ideia de fazer uma prova na qual colocassem “à prova” os automóveis da época, que achavam 

que não cumpriam com os requisitos de segurança e performance anunciados. Para isso 

teriam que percorrer durante 24 horas o circuito efectuado com estradas nacionais junto a Le 

Mans. Esta primeira edição disputada em 1923 tinha a exztenção de 17.262 km. 

Chenard & Walker 

Foi a primeira marca a vencer em Le Mans, em 1923, um carro francês com pilotos franceses 

(André Lagache e René Leonard) a vencer a primeira edição da mítica prova à média de 

92.064 km/h!!!. Que excelente publicidade. 

 

D 

Delta Wing 

Em 2010 o ACO coloca em “concurso” a box 56 para projectos inovadores, o eleito foi o 

projecto americano para o Delta Wing, inicialmente previsto para ser o chassis oficial da 

Fórmula Indy, onde foi recusado. Por muitos já é conhecido pelo “Batmobile” porque será??? 

Domingos Piedade 
Foi até hoje o recordista de participações na prova de origem Portuguesa. Venceu em 1984 e 

1985 pela Jöest Racing com o mesmo carro, o mesmo motor e o mesmo número (o 7). Em 

1986 abandona quando liderava a prova depois desta ter sido neutralizada devido ao acidente 

mortal de Jo Gartner, mais uma vez lá estava, ainda o mesmo carro, o mesmo motor e o 

número 7… 

 

E 

Ethanol 
A era dos combustíveis alternativos chega a Le Mans em 1980 com o Porsche 911SC a 

Ethanol, tripulado por Thierry Perrier/Roger Carmillet, consegue ser o 14º da geral e primeiro 

do Grupo 4. 



 

F 

Duelo Ferrari/Ford 
Nos anos 60 o monopólio era da Ferrari, até ai com 6 vitórias. Entretanto Henry Ford tenta 

comprar a Ferrari, Enzo recusa na hora H, o que enfureceu Henry Ford, que promete humilhar 

a marca italiana. Consegue-o com 4 vitórias consecutivas de 1966 a 1969. 

 

G 

Graham Hill 

O único a obter a “Triple Crown”, ou seja, obter a vitória nas 24 Horas de Le Mans (1972), nas 

500 milhas de Indianápolis (1966) e o GP. Mónaco (1963, 1964, 1965, 1968, 1969).  

 

H 

Hunaudières 
A recta mais famosa de todas. Aqui vários pilotos encontraram a glória e a morte. Inicialmente 

eram cerca de 4 km sempre a fundo. Em 1988 Roger Dorchi conseguiu com o seu 

WM/Peugeot o record de 405 km/h de velocidade máxima. Record este que não foi batido num 

circuito convencional. Entretanto em 1990 foram construídas 2 chicanes com o objectivo de 

reduzir as velocidades alcançadas. 

 

I 

Indianápolis 

Uma das curvas mais fascinantes de Le Mans. Inicialmente o pavimento nesta zona do circuito 

era feita de tijolos, daí ter sido baptizada com o nome da famosa “Brickyard” americana. 

Actualmente esta curva tem uma inclinação acentuada fazendo juz ao nome que tem. 

Ickx, Jacky 
Jacky Ickx foi o “responsável” em 1969 pela abolição da típica largada “tipo Le Mans”, onde o 

piloto partia do lado esquerdo da pista em direcção aos carros estacionados em espinha junto 

às boxes. Ickx era contra este procedimento porque o achava muito perigoso, para além de 

haver o perigo de atropelamento, muitos pilotos iniciavam a prova sem os cintos colocados, ou 

as portas mal fechadas, resultando acidentes graves. Ickx 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. Ironicamente John Woolfe viria a falecer ainda na primeira volta quando colidiu 

com um Ferrari, tendo morte imediata, isto porque… não tinha os cintos apertados. 

 

Irmãos 

Vários elementos da mesma família participaram na prova, desde casais, pais e filhos, etc, mas 

até hoje nunca houve igual quando a equipa portuguesa composta por 3 irmãos consegue na 

segunda participação um honroso 3º lugar nos GT2 em 1997, eram eles Manuel, Pedro e 

Tomáz Mello-Breyner. 

 



J 

Jaguar 
A jaguar teve o monopólio durante a década de 50, onde obteve com o seu C-Type e D-Type 4 

vitórias. No entanto foi a ela que se deveu a introdução dos travões de disco fornecidos pela 

Dunlop que utilizados nos D-Type permitiam travar muito mais tarde, facilitando em muito as 

últimas vitórias. 

 

K 

Kristensen, Tom 
O record de vitórias absolutas pertence-lhe. A primeira participação em 1997 foi coroada de 

êxito, participando na equipa Joest Racing comandada por Marc Piedade e com … o nº7. 

Todas as outras vitórias são da responsabilidade da Audi, com excepção da de 2003, ao 

volante de um Bentley EXP Speed 8, mas este era também um Audi travestido. 

 

L 

Levegh, Pierre 
Levegh tenta em 1952 fazer a prova a solo, mas o cansaço era tão grande que quando 

comandava a prova parte o motor ao falhar uma passagem de caixa, estávamos a 2 horas do 

fim. Mas Levegh ficaria na história pelo acidente ocorrido em 1955 quando colidiu com o Austin 

Healey de Lance Macklin e o seu Mercedes levanta voo caindo na bancada em frente às 

boxes. Pierre Levegh teve morte imediata bem como cerca de 83 espectadores. 

Luigi Chinetti  
Luigi Chinetti obteve a primeira vitória para a Ferrari, logo na sua estreia com o 166MM, na 

primeira  edição a seguir ao período da 2ª Grande Guerra em 1949. Chinetti seria até hoje o 

único a conseguir efectuar 23h30 de condução e conseguir vencer a prova, isto porque Lord 

Selsdon, com quem partilhava o volante do Ferrari, tinha abusado do conhaque e não pôde 

conduzir!!! 

 

M 

McQueen, Steve 

Em 1970, Steve McQueen imortalizou uma prova de si já famosa, encarnando o papel de 

Michael Delaney ao volante de um Porsche 917 numa batalha com o Ferrari 512 de “Staller”. 

Steve tal como no filme esteve inscrito na prova com um Porsche 917 com Jackie Stewart, mas 

a companhia de seguros não permitiu a sua participação na prova. 

 

P 

Pescarolo, Henri 
É para muitos e com razão o Sr. Le Mans, com 33 participações seguidas, só interrompidas 

com o grave acidente tido nos ensaios de 1969. No entanto é figura assídua do Paddock agora 

como chefe de equipa da Pescarolo Sport. 

Porsche 

A primeira participação da marca alemã foi em 1951 com o 356 com o qual obteve a vitória na 



classe. Desde então é a marca que obteve maior número de participações e de vitórias (13). A 

ela pertence também o maior número de carros à chegada no “top ten”, nada menos que 9 

carros em 1983. 

 

Q 

Quesnel, Olivier 
Responsável pela equipa Peugeot Sport, obteve a única vitória para a equipa francesa em 

2009. Mas foi a sua estratégia que ditou o descalabro de 2010 quando os 908 HDI 

abandonaram quase todos (3 em 4) com o mesmo problema, motor partido. 

 

R 

Rondeau, Jean 
“Filho de Le Mans”, nasceu e teve a glória em La Sarthe. Foi até hoje o único piloto/construtor 

que venceu a mítica prova com um carro próprio em 1980, quando conseguiu bater a armada 

Porsche. Quis o destino que encontrasse a morte junto do circuito que lhe deu a glória quando 

o carro onde seguia foi colhido por um comboio numa passagem de nível que se abriu para 

deixar passar uma ambulância e Rondeau caiu na armadilha. 

Rosier 
A família Rosier, Louis e Jean-Louis, pai e filho, venceram a prova em 1950 ao volante de um 

Talbot, que não era mais que um carro de Grande Prémio com faróis, suportes para pneus 

suplentes e 2 lugares. Reza a história que Louis (pai) teria conduzido a prova toda deixando 

apenas algumas voltas para o filho, mas este facto não está confirmado, até porque o locutor 

da prova teria confundido os pilotos!!! 

 

T 

Turbos e Turbinas 
A primeira vitória de um motor Turbo pertence À Porsche com o 936 tripulado por Jacky Ickx e 

Gijs van Lennep, mas já em 1963 um Rover a Turbina de gás alinhava à partida fazendo a 

corrida fora da classificação e tripulada por Graham Hill/Richie Ghinter. Outro Rover a Turbina 

participaria em 1965 e terminaria em 2º da classe Protótipos (1600/2000 cc). A última 

participação de um motor a turbina foi em 1968 com um Howmet. 

U 
Ulrich, Wolfgang 
Dr. Ulrich pode gabar-se de ser o ‘crânio’ por detrás do monopólio da Audi nesta primeira 
década do século XXI: são 10 vitórias em 13 anos de participações, somente intercaladas pela 
vitória BMW em 1999 (ano de estreia da Audi em Le Mans), da Peugeot em 2009 e da Bentley 
em 2003. 

 

V 

Vaillant, Michel 
O herói da banda desenhada Michel Vaillant tem vários álbuns dedicados à prova, o mais 

famoso é o “Fantasma das 24 Horas”. Em 2002 é rodado o filme “Michel Vaillant” com 



filmagens reais da prova, onde para além dos nossos heróis Michel e Steve Warson foram 

utilizados um Lola B98/10 (Vaillante) e um Panoz (Leader). 

 

W 

Wankel 
Durante vários anos a Mazda tentou a sorte em Le Mans com motores rotativos Wankel. A 

sorte surgiu em 1991 à tripla Volker Weidler/Bertrand Gachot/Johnny Herbert em Mazda 787B 

equipado com um motor quadri-rotor. Até hoje foi a única vitória de uma equipa Japonesa na 

prova. 


