
2º Grande Prémio Red Bull 
A Corrida Mais Louca do Ano 
------------------------------------------------- 
 
HILARIANTE!. É assim que descrevo o que vi em Lisboa neste primeiro Domingo de 
Setembro. Mas vou começar pelo princípio: depois te ter feito a reportagem ( fotos ) da 
Corrida da Festa do Avante , comi uma "bucha" e apanhei o Comboio da Ponte, e 
depois o ML, e desembarquei no Parque Eduardo VII para alguns apontamentos do que 
viria a ser uma tarde em cheio. 

O imenso recinto já apresentava " casa cheia" ( eram 2 da tarde ) mas mesmo assim 
ainda havia lugar para mais um, mais outro , dezenas, centenas, milhares. A organização 
estima em pelos menos 60 mil. ( este número não contabiliza os que estavam ás 
cavalitas de outros, nem dos que se encontravam empoleirados em postes , nos 
contentores ou mesmo em cima de árvores . E não era futebol ! 

Este GPRB, consiste na criatividade/originalidade dos carros em competição numa pista 
também ela original cheia de curvas e contra curvas ladeadas por centenas de fardos de 
palha, e milhares de olhos humanos ( e tecnológicos) a registarem " a brincadeira". 

Á entrada do Paddok/Boxes, cujo acesso só era permitido com a apresentação da 
acreditação, pude contactar com"pilotos, e mecânicos, (M/F) e "deslumbrar-me" com a 
performance dos bólides, que aguardavam a hora da partida. E foi engraçado porque 
enquanto alguns me pediam para « pode tirar uma foto?» outra equipa justificava:« 
Sabe, nós não conseguimos arranjar fardas de marinheiro» ( esta equipa ia apresentar 
um carro "travestido" de submarino (ARPÃO) e envergavam farda da Força Aérea) 

Estiveram inscritos nesta "competição" 66 carros , simbolizando situações actuais, como 
por exemplo, um Eléctrico da Carris, ( em vias de extinção) um submarino, ( em vias de 
afundamento) uma nave espacial( em vias de desconhecimento) e também uma casa de 
banho pública ( em vias de desaparecimento)  

A avaliação das equipas após cortarem a Meta, foi feita por Pedro Lamy, ( piloto) Maria 
Ruef, (actriz) Joana Freitas, (Manequim) Mário Pardo (Skydiver e Base Jumper) que 
efectuou um salto de pára-quedas, vindo a aterrar na relva do Parque, no meio da 
multidão e em segurança absoluta,. Quem também fez parte deste júri foi"o já famoso" 
Hélio Imaginário ( You Tube " sai da frente ó Guedes")  

Foi vencedora a equipa dos AKT Racing Team (de MAFRA) 

A apresentação da Corrida esteve a cargo da dupla Fernando Alvim/ Rui Unas, que só 
se calaram quando tudo terminou. 

Em síntese, a organização RB, apresentação, som , segurança, apoio à Comunicação 
Social, público presente, etc., todos fizeram deste evento um «GRANDE, GRANDE 
ESPECTÁCULO». 

Em todo o recinto eram visíveis folhas A4 com a seguinte frase:  Sorria, está a ser 
filmado! 



Mas o que vi não foram pessoas a sorrir, foi mesmo o pessoal a rir á gargalhada . O 
«caso» não era para menos!  
 
José Carlos Pinto 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


