
Racing Stories 

 

No passado dia 31 de Maio, no Casino do Estoril, decorreu uma sessão/tertúlia ligada ao 

mundo do automobilismo da vertente de Endurance, com o especial destaque para as 24h de 

Le Man. 

Estiveram presentes nesta conversa, Eduardo Freitas (director de prova no WEC), Yannick 

Dalmas (conceituado piloto, actualmente desempenha funções no Race Control como auxiliar 

do director de prova), os míticos pilotos Emanuele Pirro e “Dindo” Capello com várias vitórias 

na “prova mãe” do WEC (World Endurance Championship). 

 

A moderar a sessão, esteve o conceituado jornalista João Carlos Costa, especialista em WEC. 

Começou-se a sessão com “Dindo” Capello, falando sobre o facto de que a meio da sua 

carreira ter mudado de Sports Cars para Turismos, tudo por uma questão de estratégia para 

poder continuar a competir e realizar o sonho de ser um bom piloto. Naquele momento 

percebeu que não tinha hipótese de continuar competitivo em monolugares. Nos Turismos 



pode-se ser um bom piloto profissional, tal como Emanuele Pirro também percebeu que para 

se ser um bom piloto, não é necessário ser um piloto de Fórmula 1, existem outras categorias 

em que se pode ser um piloto profissional. “Dindo” estreou-se em Le Man com Emanuele em 

1998. 

Tanto “Dindo” como Emanuele reviveram as suas aventuras em Le Man como pilotos, um 

recordar de momentos mais tensos como outros mais descontraídos, dado que a pressão 

numa prova destas é sempre muita. 

Por exemplo o acidente em 2003 que devido ao rebentamento de um pneu tiveram um grande 

acidente. A pressão para vencer esta corrida era muito grande, estavam a lutar pela vitória, 

acabando por perder a pontuação e o campeonato. Foi uma corrida muito má para eles. 

Frisaram que a evolução tecnológica é muito importante, os diagnósticos, a equipa é mais 

complexa, completa e com uma estrutura diferente e mais especializada, o que no passado 

não era tão visível porque não se investia tanto dinheiro como agora. Nos nossos dias os 

orçamentos das equipas são maiores, o que também permite ter equipas maiores, contudo a 

tecnologia usada também pode ser excessiva.  

O engenheiro analisa os comportamentos do carro com o maior detalhe que o computador lhe 

dá, e decide o que pode fazer para melhorar a performance do carro, mas como a informação 

é tanta que para ele conseguir disfrutar de toda ela, não tinha tempo útil para passar aos 

mecânicos as tarefas que têm que desenvolver no carro. 

Em palco comparou-se também o comportamento dos espectadores, com a televisão do 

passado que na altura só com um ou dois canais havia espectadores. Hoje em dia com 100 ou 

mais, fazem zapping e não vêm nada, e outra desvantagem é que hoje as pessoas ficam na 

espectativa de só saber os resultados e não vivem o que se passou no evento desportivo, seja 

ele automóvel ou de outra modalidade. 

Uma preocupação é que com a evolução dos tempos, estes carros, os clássicos no futuro, não 

tenham computadores para os analisar, da mesma forma que hoje em dia temos mecânicos 

especializados que conseguem fazer as reparações nos clássicos que hoje em dia correm nas 

pistas. 

Outra questão que se coloca em torno da tecnologia, é se queremos que o futuro do desporto 

automóvel seja um desporto de tecnologia, ou um desporto de pilotos humanos. 

Actualmente os pilotos vêm com diferentes mentalidades e os carros são também diferentes, 

por vezes a consola do volante parece-se com uma de jogos de vídeo, com a diversidade de 

opções que tem disponíveis. Alguns pilotos também vêm com uma mentalidade diferente, pois 

há uns tempos a Race Control teve que mostrar a bandeira preta a um piloto, contudo ele não 

regressou à box e fez mais 5 voltas, pois como não ouviu notificação por rádio, decidiu 

continuar em pista… não faz sentido. 

A própria pressão no Race Control também é grande, e as decisões têm que ser rápidas e 

correctas, é um trabalho de muita concentração e coordenação entre todos, tanto do director 

de prova como quem trabalha com ele. Para o director de prova há pilotos e carros, não 

particulariza casos especiais, se um piloto tem mais experiência ou não que o outro. Tem 

pilotos e carros [conforme as suas categorias em prova]. 



Comunicar decisões do director de prova é como um polícia que verifica se as coisas estão a 

ser bem feitas ou não perante as regras da FIA. Tem que analisar todas as situações com todo 

o Race Control. Por falar em equipas, o director de prova também tem a sua equipa, ele não 

consegue estar a monitorizar toda a informação em simultâneo, ele controla pelos seus 

monitores o que se está a passar, e a equipa vai dando-lhe mais informação sempre que 

necessário, daí ser “o maestro de uma orquestra” em que cada um informa do que se está a 

passar, para ele ter a visão total e tomar as decisões necessárias.   

Por vezes um piloto que vem da Fórmula 1, tem mais dificuldades no WEC que um piloto que 

nunca esteve na Fórmula 1. São ambientes diferentes, o tipo de equipa, a pressão entre 

outros.  

No Endurance a competição não é dentro da equipa, mas sim umas contra as outras. A 

responsabilidade não é de um, é de todos, é partilhada. São uma equipa. 

Mas mesmo quem vem da Fórmula 1, por vezes no passado já tinha o seu gosto pelo 

Endurance e são bem sucedidos aqui, como o caso de Alonso que disse que o seu sonho era 

competir em Le Man antes de deixar as competições. Mark Webber grande estrela na Fórmula 

1, veio para esta categoria e mostrou imediatamente à Porsche que era a pessoa certa, algo de 

diferente e que mudou a mentalidade e a relação com o colega de equipa.  

Sobre as pistas favoritas de cada um dos participantes, a resposta à questão variava entre 

Imola, Laguna Seca, Suzuka, Monte Carlo, Estoril, SPA e Macau. 

A última questão que João Carlos Costa lançou para os convidados foi sobre o filme Le Man, ou 

a prova Le Man 2011, a ideia geral foi Le Man 2011. 

Em 90 minutos, reviveu-se o espírito do Endurance, com especial incidência em Le Man, pela 

parte de pilotos, director de prova e moderado por um dos jornalistas mais especializado em 

Le Man e no Endurance.  

Cada convidado acabou por reviver e comentar as peripécias e vivências que passaram em Le 

Man. 

No final, e para manter aqui o espírito de Le Man, houve uma sessão de autógrafos dos 

participantes, a tradicional interacção directa do público com eles. 

 



Este evento contou com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, Casino do Estoril assim como 

a SIVA Audi Portugal. 

Para dar continuidade a este tipo de sessões, a organização lançou uma vasta oferta de 

presenças nos canais digitais, assim como Racing Stories TV Channel, Facebook, Youtube, 

Twitter, em que se pode interagir e rever as sessões que tenham decorrido, para tal basta 

pesquisar por “Racing Stories”. Já se espera pela próxima edição que conta com o tema de 

Ralis. 
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