
tUíS SANTOS é comissário de pista
no Circuito de Estorit, trabalhando
tanto nos eventos nacionais como nos
internacionais ( inctuindo os 1000 km
do Estori[, em 2011, onde conheceu
um dos seus ídotos, Henri Pescaroto).
Fora da pista, dá corpo à sua paixão
petas 24 Horas de Le Mans mantendo e
atuatizado o site lemans-history.com,
em três l ínguas, acumutando uma
grande variedade de detalhes
estatísticos sobre a historia da prova
desde 1923. Nesta edição, Luís Santos
partitha com os leitores do AutoSport
atgumas dos momentos da corr ida
francesa que mais o marcaram.

os QUASE SOUSTAS
O pos-guerra foifértil em alguns
recordes e Le Mans não ficou atrás,
mas os mais impressionantes são os
'quase 

sotistas'. O regulamento da prova
apenas referia que ambos os pitotos
tìvessem que partithar o votante, e
com esta ressalva foi impedido que um
pitoto conseguisse fazer a prova sem
parar. Em 1949,na primeira participação
pós-guerra surge uma nova marca, a
Ferrari, que vence a prova com o 166
MM conduzido por Luigi Chinett i  e'Lord
Setsdon' (Peter Mitchett-Thom pson,
barão Selsdon, de Croydon). Até aqui
nada de especiat, se bem que Chinett i
conduziu durante 23h4Om, e tat facto
ficou a dever-se a Setsdon ter exagerado
no conhaque e ficar sem condições de
assumir o votante. Em 1950 a vitória
coube a Louis e Jean-Louis Rosier (pai e
fitho) num Tatbot de Formuta 1, ao qual
foram adaptados guarda-tamas e faróis,
bem como o pneu suptente. Louis era
bem mais rápido que o seu f i tho, tal

facto fez com que Jean-Louis tivesse
efetuado apenas as duas útt imas vottas.
Em 1952, Pierre'Levegh' Boutl ion, ao
volante de um Talbot part i lhado com
René Marchand, abandonava durante
a 23ê hora quando l iderava, isto porque
fathou uma passagem de caixa e part iu
o motor devido ao cansaço. para evitar
que males maiores surgissem, o ACO
fixou o espaço de condução de cada
piloto em 80 vottas consecutivas ou'18
horas de prova.

O ANO DOS 2 VENCEDORES
Após a tentativa gorada por parte da
Ford em adquirir a Ferrari na decada
de 1960, foidesenvolvido o Ford CT40,
com o objetivo de bater a Ferrari no
seu terreno , as 24 Horas de Le Mans.
Na edição de1966, Denny Hutme e Ken
Miles fizeram uma prova inteligente,
comandaram 12 das 24 horas de prova
e, devido ao avanço conquistado,
reduziram um pouco a velocidade
nas úttimas horas. lsto permitiu a

aproximação do segundo carro da
equipa Shetby, o de Chris Amon/Bruce
McLaren e, como a terceira posição
era ainda pertença de outro Ford, da
Hotman-Moody, com Ronnie Bucknum/
Dick Hutcherson, os responsáveis
da Ford ideatizaram uma chegada
bombástica, em termos de pubLicidade:
fazer os três carros cortar a linha de
chegada em formação que replicava
o célebre V da vitoria. Os carros I e 2
estavam na mesma votta, distanciados
em muitas centenas de metros. A Mites
é sinal izado para reduzir o andamento e
esperar por McLaren e Bucknum, e assim
terminarem em formação. A potémica
surgiu depois, já que a distância que
separava o carro 1do2, à chegada, era
inferior aos 20 metros que os separavam
na linha de partida. Logo, logicamente,
e por força de um regutamento próprio,
ao fim de 24 horas o carro de Amon/
McLaren tinha percorrido mais 20
metros que Hulme/Mites, e como
a classificação era peta distância
percorrida a vitoria foi dada ao carro n9
2. Esta é a versão mais divulgada, mas há
outra: o ne 2 ultrapassou o ne 1 na linha
de meta, o que pode ser consuttado
nos muitos vídeos que documentam
a prova. Mites e Hutme não gostaram,
pois t inham reduzido o andamento por
indicação superior das boxes e a Ford foi
acusada de atraiçoar Miles, o seu piloto
mais sacrificado, ao não reconhecer os
seus desejos de vitoria da tripta coroa
de resistência (Daytona, Seabring e Le
Mans) e procurar ganhos publicitários
com os nomes de Chris Amon e Bruce
McLaren, conhecidos mundialmente
da Fórmuta 1, em prejuízo da methor
equipa.
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)ort-prototipos são a base do ADN das 24 Horas de Le Mans, tratando-se de carros
os especialmente para competição, onde as marcas podem mostrar todas as evotuções
rtógicas que depois passarão a ser usadaS em carros de passageiros

OJaguar que
como.,. Porsc

vence
he

adicionais no depósito. Em
de vetocidade, os Toyota

nada aos Audi.
ás das duas marcas, era

haver uma quantidade
de projetos

que Procuravam acompanhar o
ritmo das equipas oficiais. Um bom
resultado poderia até servir como
cartão de visita para desenvolver
carros para as equipas de fábrica.
lnfetizmente, desenvolver um carro
destes é extremamente caro, e ,

TOM WALKINSHAW tinha construído os Jaguar XJR14
para o Mundial de Sport-Prototipos em 1991, com um
chassis de kevtar e fibra de carbono utilizando o mesmo
bloco da Ford V8 de 3500 cm3 já utitizado na Fórmuta 1
peta Benetton. Foram construídos três chassis nesse ano,
e a propria Jaguar, não confiando na f iabi l idade do novo
motor, inscreveu para Le Mans tambem três vethos XJR12
com motores atmosféricos de 7000 cm3. Nesse mesmo
ano, o regu[amento ditava que os carros com motor de F1

ocupariam as primeiras posições da gretha, peto que quem

partiu da primeira linha foram os dois Peugeot 905. No ano

seguinte, a TWR fez um acordo com a Mazda para construir

os MXR01 com motorJudd V10, utitizando os chassis que
pertenceram ao Jaguar XJR14. Por outro [ado, a Porsche tinha

desistido do projeto de construir um protótipo LMP e utiliza

o chassis Jaguar ne791, utitizado no campeonato IMSA

Camel CTP dos Estados Unidos, para fazer o TWR-Porsche
WSC-95. A este foi-l.he retirado o tejadílho e fracionado o

chassis para diminuir os tempos de intervenção e cotocado

um motor Porsche biturbo de 3000 cm3. Atuatmente, este

carro pertence ao museu privado da Joest, equipa com a
qual venceu duas vezes consecutivas em 1996 e1997.

mesmo antes da crise económico,
era difícit encontrar ctientes
regulares interessados. Nos últimos
anos, a Zytek, a OAK Racing (que
ficou com os direitos dos Pescaroto)
e a Oreca desinteressarem-se de
proietos próprios, a Dome não
encontrou financiamento para o
seu proieto, e a Pescaroto e a Lola
foram forçadas a encerrar as suas
atividades.

Para 2013, sobram apenas três
carros privados, de duas equipas,
que aspiram apenas à vitória
entre os'methores dos outros'.
A Rebettion Racing tem vindo a
desenvolver os seus Lota-Toyota
de forma independente, enquanto
a Strakka Racing continua a usar
o chessis HPD-Honda, um proieto
que começou a sua existência como
equipa de fábrica, mas agora serve
para manter Privados no ativo.
Ambas as equipas são bastante
competentes e capazes de atguns
brilharetes quando os oficíais estão
fora de cêÍìâ. pmcna categoria LMP1,
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Le Mans tenham
r há mais  do que
a vitória à gerat,
so da prova
de atrair projetos
madores, pequenas

l'.:ïïï:H"
rr uma categoria

com motores mais pequenos e carros mais
teves e mais baratos. O ACO teve que impor
[ imites de custos na aquisição dos carros
depois da passagem peta mesma do imbatível
Porsche RS Spyder, o que deu bom resuttado.
Este ano vão participar na prova 22 carros desta
categoria.

A categoria LMP2 também tem atraído a
atenção de atgumas marcas, fora do campo

tradicionat. Claro que a Honda constrói os seus
proprios chassis para privados (nomeadamente
o HPD-Honda da Level 5 Motorsports),
enquanto a Nissan fornece motores a
15 dos 22carros, mas são os pequenos
construtores, mais afastados dos grandes
imperios automobil íst icos industr iaís, que têm
emprestado a sua cara a atguns projetos: a
Morgan, a Lotus, a Alpine e a Caterham.
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A estreia da marca britânica na prova
lariorie Fawcett e paftithado com Ceoffrey
x de 1100 cm3, terminou em 13e, aTZvottas
preciso esperar até 1962 para a participação
'Triumph de20OO crn3, gue Chris Lawrence
;se GT 2.O, embora em 13e e atrás deGïde
m 2004, com um Aero 8 (de motor BMWVS)
rCO tem a Ver .-Om e marca, que empfeSta O
:arro da Pescarolo. Depois de usar os menos
u o 50e aniversário da Morgan vitória à
nos seus três carros para este ano.

lo peta equipa oficiat. Pilotado peto próprio
raft, foi desctassificado por ter andado em
)eter Jopp venceram a ctasse Sports 1100
erbeft MacKay-Fraser e Jay Chambertain
Keith Hatt foram os mais eficazes, vencendo
rm motor Ctimax feito especificamente para
00) entre 1959 e 1964, masdesentendimentos
nte décadas, até que em 1993, vottou com
Depois de correr com um Evora CTE em 2011,
m 20'12. Atuatmente, a marca britânica,
tharia, fornece o seu nome a um chassis
neering Systems Sotutions). O motor usa o
trackdays, mas é construído peta Judd com

re construiu uma longa história de sucesso
n base em mecânicas Renautt. A estreia foi
donado com avarias e um por despiste, que
54, Henry Morrogh e Roger Delageneste
967 e1968, a marca francesa venceu em duas
de citindradas baixas (abaixo dos 1600 cm3)
r em 1975, já sob o comando da Renault, até
-'ratem 1978,jácom a mesme tecnotogia
tus, a Alpine regressa este ano emprestando

ção com a Signatech (braço de engenharia da
Je um Oreca 03, equipado com motor Nissan.

ticipação está indiretamente tigada à da
t 2015, numa parceria industr ial entre a
ros sobreviveu (com sucesso) construíndo

1ue foi adquir ida peto empresário mataio
agem desport iva. A Caterham Racing, que
:da Creaves Motorsport. Como o Zytek
iciar da experiência com outro chassis para

A,  n t  t  q  ne f  nOS?-T \í' l-l J iJ

COLIN CHAPMAN t inha jurado
nunca mais  vot tar  a  Le Mans depois
das 'sacanices '  cue os comissár ios  do
ACO Lhe t inham fe i to  em 1962.TaLvez
porque os sofist icados Lotus 23 que
corr iam na mesma ctasse dos Rene
Bonnet franceses, os comissários
embir raram obst inadamente com uma
serie de detathes do Lotus, ìmpedindo-
os de part icipar, apesar de todos os
esforços dos rgleses para satisfazer os
capr ichos dos comissár ios .  O t i ro  fa ta I
fo i  quando d isseram que não podiam
ter as rodas da frente e as de trás com
número diferente de oarafusos de
f ixação (c inco at rás e  quat ro  a  f rente) .
Chapman mandou t razer  (por  av ião)
da fábrica novos cubos de quatro
pernos que durante a  no i te  ins ta lou
nas rodas t rase i ras.  Quando fo i
most rar  o  car ro  aos comissár ios ,  es tes
não o ace i taram porque af inaI t inham
n l p  ç ê r  t o t  r l i <  r n l <  r, , , _ _  _ o m  c l n c o  p e r n o s . . .
A Lotus so vot tar ia  a  Le Mans em'1993
e Chapman nem sequer  autor izava que
os seus p i to tos [á  par t ic ipassem, ao
votante de Lotus pr ivados.
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Pedro Lamy na
DEPOIS da vitória na categoria CTE-A

Compétition, Pedro LamY está de vot

de 2013, no terceiro carro da Aston M

representar no WEC e nas 24 Horas d

um regresso a casa, pois já vestiu as c

Nos testes, LamY esteve num E
aproximados, onde os seis

separados por menos de
acredita que "vai ser ur

GTE-PRO vai ser a ma

cautetoso quanto a c

foram penatizados c
'-!- 

que isso vai fazer er

a certeza de como

Pedro Lamy vai ter

Auberten e o cana(
num BMW M3 na (

campeonatos há q

fizeram4quiplrn*
rápido e experiente. O

a pista, mastem evoluít
cinco carros divididos Por

vantagem face às equiPas o
estratégia de corrida detine:

O carro que muda de dono
na grelha de Part ida
QUE HA carros à venda em todo o lado já todos nós sabemos,

mas que há carros que mudam de dono em plena grelha de

part ida já não é tão normal quanto isso. Em 1979, os irmãos

Kremer inscreveram três Porsche 935 de Crupo 5, sendo um detes

piLotado por Ktaus Ludwig e petos irmãos Don e Bitt  Whitt ington.

os irmãos Kremer queriam que fosse Ludwig a fazer a part ida, pois

era o piloto da casa e tinha feito o tempo dos treinos (3m34,64s,

colocando o carro na terceira posição da gretha)'  Os irmãos

Whitt ington embirraram que seria um detes a part ir .  Na discussão,

um dos irmãos Kremer sugeriu que, se quisessem fazer a part ida,

que comprassem o carro. Bem dito, bem feito. No dia da corr ida,

pouco antes das 15 horas, os americanos trouxeram uma mala

com 2OO mil dolares em notas e adquir iram o 935 K3, tendo

estado Bil,l. ao volante, no momento da largada' Não podia ter

corr ido me[hor aos novos proprietários do carro, pois conseguiram

gannar a prova com uma vantagem de sete vottas para o segundo,

também um Porsche 935, mas com especif icações IMSA, pitotado

porDickBarbour, Rolf Stommelen e PauI Newman'
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