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Motores aqueceM 
para o 68.o 
Grande préMio 
de Macau
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Grande Prémio de Macau: 
Motores vão rugir 
este fim-de-semana
China continental que vão participar 
na prova este ano serão submetidos 
a testes de ácido nucleico a cada 48 
horas.

Na apresentação da edição deste 

ano do Grande Prémio, Pun Weng 
Kun, que também é presidente do 
Instituto do Desporto (ID), revelou 
que o orçamento da prova este 
ano é de 170 milhões de patacas, 

com a ajuda do patrocínio das seis 
operadoras de jogo em Macau.

O programa de três dias, que 
permite a presença de público nas 
bancadas, conta com cinco corridas: 
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No ano passado, 
primeiros lugares 
da Fórmula 4 
foram entregues 
aos pilotos de Macau

Na edição do ano passado do Grande 
Prémio de Macau, os primeiros dois 
lugares da prova de Fórmula 4 do 
Grande Prémio de Macau foram 
ocupados por dois pilotos locais. 
Charles Leong Hon Chio ficou com 
a medalha de ouro e Andy Chang 
Wing Chung alcançou o segundo 
lugar na prova. Em terceiro lugar 
ficou o piloto da República Popular 
da China Li Si Cheng. Na corrida 
da Guia, a vitória foi para Zhang 
Zhi Qiang, apesar de Rob Huff ter 
terminado a prova em primeiro 
lugar. Um toque do britânico na 
traseira do carro de Ma Qing Hua 
fez com que a organização aplicasse 
uma penalização de 30 segundos, 
o que retirou ao piloto britânico a 
10.ª vitória em Macau.

A 68.ª edição do Grande 
Prémio de Macau começa 
amanhã e, até domingo, 
o barulho dos motores 
vai fazer parte da banda 
sonora da cidade. 
Condicionado pelas 
restrições pandémicas, o 
Grande Prémio deste ano 
não contará com pilotos 
estrangeiros. No total, 
estarão em competição 
133 pilotos de Macau, 
Hong Kong e do interior da 
China.

ANDRÉ VINAGRE
andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Começa amanhã a 68.ª 
edição do Grande 
Prémio de Macau. Até 
domingo, 133 pilotos de 
Macau, de Hong Kong e 

do interior da China vão acelerar no 
Circuito da Guia. Devido às restrições 
pandémicas, este ano a prova não vai 
contar com pilotos estrangeiros.

O número de pilotos a participar 
na prova de Macau este ano denota 
um aumento em relação ao ano 
passado, quando correram na Guia 119 
pilotos. Pun Weng Kun, coordenador 
da Comissão Organizadora do Grande 
Prémio de Macau, tinha indicado 
que, apesar de este ano a prova 
estar vedada a pilotos estrangeiros, 
a lguns deles  manifestaram 
interesse em participar, mesmo 
tendo de fazer pelo menos 21 dias 
de quarentena fechados num quarto 
de hotel. Contudo, as autoridades 
não aconselharam a sua vinda. Os 
pilotos de Macau, Hong Kong e da 

Grande Prémio de Macau Fórmula 
4, Taça GT Macau, Corrida da Guia 
Macau, Taça de Carros de Turismo de 
Macau e Taça GT Grande Baía.

Inicialmente, a organização 
tinha programado também a Taça 
Porsche Challenge, que acabou por 
ser excluída. Em substituição desta 
competição, a organização atribuiu 
mais uma corrida aos concorrentes 
locais, separando os concorrentes 
das categorias 1600cc Turbo e Acima 
1950cc da Taça de Carros de Turismo 
de Macau. 

Pun Weng Kun afirmou, na 
apresentação do evento, que “o 
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“Com o Grande Prémio a acontecer 
podemos recuperar a economia de Macau”,  
diz Elsie Ao Ieong

“A Lenda do Grande 
Prémio de Macau” 
nomeado para 
os International Motor 
Film Awards 2021
O filme “A Lenda do Grande Premio”, realizado 
por Sérgio Basto Perez em esforço conjunto com 
uma equipa local e produzido pela Direcção dos 
Serviços de Turismo (DST), foi seleccionado 
como uma das seis nomeações na categoria de 

“Best Event Film” nos “International Motor 
Film Awards 2021” para a indústria de filme 
e televisão do mundo motorizado. O filme, 
que fará parte do Museu do Grande Prémio de 
Macau, foi concebido para mostrar aos visitantes 
a importância histórica e as características 
únicas do Circuito da Guia. As imagens, que 
foram captadas pelo realizador e uma equipa ao 
longo de 17 anos, começando em 2004, são um 
conjunto de sons, entrevistas a pilotos e todos 
os outros elementos que constituem um evento 
destes. “A Lenda do Grande Prémio” estreou no 
dia 5 de Agosto no Museu do Grande Prémio de 
Macau.
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SJM vai combinar 
corridas com 
gastronomia e ‘cocktails’

A SJM patrocina a prova de Fórmula 4 da 
68.ª edição do Grande Prémio de Macau 
e, à boleia dos carros, vai apresentar uma 
série de eventos de gastronomia entre os 
dias 19 de Novembro e 5 de Dezembro, no 
Grand Lisboa Palace e no Grand Lisboa. 
Esta é uma parceria da qual o Festival de 

Gastronomia também faz parte. O Grand 
Lisboa Palace criou três novas bebidas 
temáticas no restaurante português 
Mesa: “Victory’s Light”, “Watch My 
Dirt” e “Hot Wheels”. Já no átrio do 
Grand Lisboa estarão lembranças 
temáticas. A SJM frisa também que, 

durante o Festival Gastronómico de 
Macau, de 22 de Novembro a 5 de 
Dezembro, os visitantes podem desfrutar 
de 30% de desconto no pacote “A Taste 
of Style” para jantar em restaurantes 
seleccionados no Grand Lisboa Palace, 
Grand Lisboa e Jai Alai Oceanus.

facto de o Grande Prémio poder 
ser realizado como programado 
transmite uma clara mensagem de 
que Macau é uma cidade vibrante 
e segura, capaz de organizar um 
grande evento automobilístico que, 
por sua vez, ajudará as indústrias do 
turismo, hotelaria e restauração”. 
Pun Weng Kun assinalou também 
que “os efeitos positivos associados 
promovem o desenvolvimento de 
vários sectores e aceleram o ritmo 
da recuperação económica”.

Os bilhetes estão à venda desde o 
final de Outubro e o preço mantém-
se inalterado: para o dia 19 de 
Novembro o preço é de 50 patacas, 
e para os dias 20 e 21 varia entre 
400 e 1.000 patacas, dependendo 
das bancadas. Considerando que 
a situação económica continua a 
ser afectada pela epidemia, o valor 
dos bilhetes nesta edição terá um 
desconto especial, esperando-se 
que os cidadãos e os turistas possam 
assistir às provas com os preços 
mais favoráveis, indicou a comissão 
organizadora.

Para esta edição,  serão 
destacados mais de 400 agentes 
para os pontos onde se prevê que 
haja maior pressão na circulação de 
trânsito, nomeadamente na zona 
norte e centro da cidade. Dos três 
dias de competição, o primeiro, por 
ser sexta-feira é aquele onde se 
prevêem maiores constrangimentos, 
indicaram as autoridades.

O PROGRAMA

Amanhã, o circuito encerra pelas 
6 horas da manhã e, entre as 6h30 
e as 7 horas, os responsáveis vão 
inspeccionar o circuito. Entre as 8 
horas e as 8h25, realizam-se os treinos 
livres da Taça Challenge Macau; entre 
as 8h40 e as 9h05 são os treinos livres 
da Taça de Carros de Turismo de Macau; 
os treinos livres da Taça GT Grande 
Baía acontecem entre as 9h20 e as 
9h45; entre as 10h e as 10h25 realizam-
se os treinos livres de Fórmula 4; entre 
as 10h40 e as 11h05 são os treinos livres 
da Corrida da Guia; e entre as 11h20 e 
as 11h45 realizam-se os treinos livres 
da Taça GT.

As provas de qualificação da Taça 
Challenge começam amanhã pelas 
12h10; as provas de qualificação para 
a Taça de Carros de Turismo acontecem 
entre as 12h55 e as 13h20; a qualificação 
para a Taça GT Grande Baía decorrem 
entre as 13h40 e as 14h05; as provas 
de qualificação para a Fórmula 4 são 
entre as 14h25 e as 14h50; enquanto 
a qualificação para a Corrida Macau 
acontece entre as 15h10 e as 15h35; 
por fim, a qualificação para a Taça GT 
Macau acontece entre as 15h55 e as 
16h20. Pelas 18 horas, o circuito volta 
a abrir.

No sábado, o circuito fecha 
também pelas 6h e o aquecimento 
para a Taça Challenge, Taça de Carros 
de Turismo e a Taça GT Grande Baía 
acontecem entre as 7h45 e as 9h. Às 
9h25 de sábado decorre a 1.ª corrida da 
Taça Challenge Macau e às 10h20 a 1.ª 
corrida da Taça de Carros de Turismo. 
Às 11h15 decorre a 1.ª corrida da Taça 
GT Grande Baía. O aquecimento para 
as provas de Fórmula 4, Corrida da 
Guia e Taça GT Macau decorre entre as 
12h20 e as 13h35. A primeira corrida 
da Fórmula 4 decorre entre as 14h e as 
14h30. A 1.ª prova da Corrida da guia 
decorre entre as 14h55 e as 15h25. Por 
fim, a 1.ª corrida da Taça GT Macau 
acontece entre as 15h50 e as 16h20.

O último dia do Grande Prémio 
começa com a 2.ª corrida da Taça 
Challenge Macau, entre as 8h30 e as 
9h10. A 2.ª corrida da Taça de Carros de 
Turismo de Macau decorre entre as 9h35 
e as 10h15. Pelas 10h40 começa a 2.ª 
corrida da Taça GT Grande Baía e pelas 
13h10 a 2.ª corrida da Taça GT Macau. 
Às 14h acontece um evento especial e às 
15h10 a tradicional Dança do Leão. Por 
fim, entre as 15h30 e as 16h10, decorre 
a 2.ª corrida de Fórmula 4.

Na cerimónia tradicional de Pai San para a 
68.ª edição Grande Prémio de Macau, que se 
realizou na semana passada, a secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura depositou esperança 
na corrida deste ano. “Com o Grande Prémio 
a acontecer podemos recupera a economia 
de Macau. O ano passado conseguimos atrair 
muitos turistas durante o evento. Espero que 
este ano seja semelhante”, indicou Elsie Ao 
Ieong. Na ocasião, Pun Weng Kun, coordenador 
da Comissão Organizadora do Grande Prémio 
de Macau e presidente do Instituto do Desporto 

(ID), adiantou que a bilheteira tem registado 
bons resultados. “A venda de bilhetes está a 
bom ritmo. Todos os dias se vende um número 
satisfatório de ingressos. Ainda não temos um 
número muito exacto de vendas, mas corre 
bem, apesar da pandemia”, referiu na altura. O 
responsável lembrou também que quem comprar 
o bilhete de todos os dias, terá 30% de desconto. 
“Julgo que muita gente vai aderir. Revelo aqui 
que temos encontrado espectadores que já 
demonstraram interesse em comprar ingressos 
para o ano”, frisou Pun Weng Kun.
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Sexta-feira 19 de Novembro:

6:00	 Fecho	do	Circuito

6:30	~	7:00	 Inspecção	do	Circuito

8:00	~	8:25	 Taça	Challenge	Macau	–	Wynn
 -Treinos Livres

8:40	~	9:05	 Taça	de	Carros	de	Turismo	de	Macau	
	 –	Melco	-	Treinos	Livres

9:20	~	9:45	 Taça	GT	Grande	Baía	–	MGM					
 - Treinos Livres

10:00	~	10:25	 Grande	Prémio	de	Macau	de	Fórmula	4	
	 –	SJM	-	Treinos	Livres

10:40	~	11:05	 Corrida	da	Guia	Macau	–	Galaxy	
Entertainment	-	Treinos	Livres

11:20	~	11:45	 Taça	GT	Macau	–	Sands	China			
 - Treinos Livres

12:10	~	12:35	 Taça	Challenge	Macau	–	Wynn			
	 -	Qualificação

12:55	~	13:20	 Taça	de	Carros	de	Turismo	de	Macau	
	 –	Melco	-	Qualificação

13:40	~	14:05	 Taça	GT	Grande	Baía	–	MGM
	 -	Qualificação

14:25	~	14:50	 Grande	Prémio	de	Macau	de	Fórmula	4	
	 –	SJM	-	Qualificação

15:10	~	15:35	 Corrida	da	Guia	Macau	–	Galaxy	
Entertainment	-	Qualificação

15:55	~	16:20	 Taça	GT	Macau	–	Sands	China	
	 -	Qualificação

18:00	 	**	Abertura	do	Circuito
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Domingo 21 Novembro:

6:00	 Fecho	do	Circuito

6:30	~	7:00	 Inspecção	do	Circuito

8:30	~	9:10	 Taça	Challenge	Macau	–	Wynn	
	 -	2.ª	Corrida	-	12	voltas

9:35	~	10:15	 Taça	de	Carros	de	Turismo	de	Macau	
	 –	Melco	-	2.ª	Corrida	-	12	voltas

10:40	~	11:20	 Taça	GT	Grande	Baía	–	MGM	-	2.ª	Corrida	
-	12	voltas

12:05	~	12:45	 Corrida	da	Guia	Macau	–	Galaxy	
Entertainment	-	2.ª	Corrida	-	12	voltas

13:10	~	13:50	 Taça	GT	Macau	–	Sands	China	
	 -	2.ª	Corrida	-	12	voltas

14:00	~	14:35	 Evento	Especial

15:10	~	15:20	 Dança	do	Leão

15:30	~	16:10	 Grande	Prémio	de	Macau	de	Fórmula	4	
	 –	SJM	-	2.ª	Corrida	-	12	voltas

18:00	 		 **	Abertura	do	Circuito

Sábado 20 de Novembro:

6:00	 Fecho	do	Circuito

6:30	~	7:00	 Inspecção	do	Circuito

7:45	~	8:00	 Taça	Challenge	Macau	–	Wynn	
	 -	Aquecimento

8:15	~	8:30	 Taça	de	Carros	de	Turismo	de	Macau	
	 –	Melco	-	Aquecimento

8:45	~	9:00	 Taça	GT	Grande	Baía	–	MGM	
	 -	Aquecimento

9:25	~	9:55	 Taça	Challenge	Macau	–	Wynn	
	 -	1.ª	Corrida	-	8	voltas

10:20	~	10:50	 Taça	de	Carros	de	Turismo	de	Macau	
	 –	Melco	-	1.ª	Corrida	-	8	voltas

11:15	~	11:45	 Taça	GT	Grande	Baía	–	MGM	-	1.ª	Corrida	
-	8	voltas

12:20	~	12:35	 Grande	Prémio	de	Macau	de	Fórmula	4	
	 –	SJM	-	Aquecimento

12:50	~	13:05	 Corrida	da	Guia	Macau	–	Galaxy	
Entertainment	-	Aquecimento

13:20	~	13:35	 Taça	GT	Macau	–	Sands	China	
	 -	Aquecimento

14:00	~	14:30	 Grande	Prémio	de	Macau	de	Fórmula	4	
	 –	SJM	-	1.ª	Corrida	-	8	voltas

14:55	~	15:25	 Corrida	da	Guia	Macau	–	Galaxy	
Entertainment	-	1.ª	Corrida	-	8	voltas

15:50	~	16:20	 Taça	GT	Macau	–	Sands	China	
	 -	1.ª	Corrida	-	8	voltas

18:00	 	**	Abertura	do	Circuito

GRANDE PRÉMIO DE MACAU
68.ºPROGRAMA


