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11ª pole - Sábado: 
Lewis Hamilton assegurou 
em Abu Dhabi a sua 11ª 
pole-position na 
temporada. Ferrari ocupou 
a segunda (Kimi) e terceira 
colocações no grid da 
prova final/Marca

Vídeo: Qualifying Highlights
Vídeo: Volta da pole

Grid Largada:

Trens: sempre uma 
ótima viagem para 

qualquer lugar/pág.3

F1: BREXIT E A F1
Como equipes e funcionários 

irão trabalhar após a saída 

do Reino Unido da União 

Europeia ./ AutoSport

F2: (sábado) George 
Russell vence corrida 1 
em Abu Dhabi e é 
campeão. /AutoSport

Vídeo: Qualifying Highlights RACE 1

FORMULA 1

FIA F3: Novo carro e 
nova categoria  irão 
substituir a atual 
GP3/AutoSport

Produção: Paulo Torino - e-mail: paulo_torino@yahoo.com.br - Porto –Portugal

#5 F. Albuquerque / T. Vautier / C. Fittipaldi

ESPECIAL:
Como é viver na Europa

GP ABU DHABI 

TERMINOU 
COM FESTA 
DO CAMPEÃO

Fotos: Fernanda Freixosa e Duda Bairros

ESPECIAL:
Viajando na Europa

Resultado Final:

https://www.youtube.com/watch?v=l78wAmWdY9s
https://www.youtube.com/watch?v=0XrkcEfByqY&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=_GoPh_9mux8
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Race 1

Race 2

Líder do campeonato 

Terminou em Abu Dhabi a 
temporada de 2018 do 
Mundial de Fórmula 1, 
numa prova que foi o 
resumo da temporada, mais 
uma vitória fácil de Lewis 
Hamilton.
O campeão venceu 73ª 
corrida da carreira em 229 
GPs disputados. Assim, o 
pentacampeão contabiliza 
83 poles, 41 voltas mais 
rápidas e 134 pódios na 
carreira. 

Corrida
Largando da pole, manteve 
a ponta e foi cedo aos boxes 
aproveitando um Safety Car 
Virtual, recuperando depois 
a liderança para seguir até o 
final com boa vantagem. 
Vettel foi segundo e Max 
Verstappen o terceiro, em 
outra grande atuação. 
O piloto Nico Hulkenberg 
protagonizou minutos de 
suspense no início da 
corrida ao capotar na 
primeira volta. O piloto da 
Renault deu um toque 
numa roda de Romain 
Grosjean e acabou com o 
carro virado. Após 
atendimento foi liberado 
sem ferimentos. 
Foi também um GP de 
despedidas. Carlos Sainz, 
fez sua última corrida pela 
Renault antes de se mudar 
para a McLaren, 
terminando em sexto.
Fernando Alonso despediu-
se da F1 em 11º e Kimi 
Räikkönen despediu-se da 
Ferrari com apenas sete 
voltas na corrida, depois de 
ficar parado em plena reta 
com problemas elétricos.

GP 3

RESULTADO FINAL – 3 Horas Velopark - RS 

FÓRMULA 1 Formula 2

F2: GEORGE 
RUSSELL CAMPEÃO

George Russell 
venceu em Yas Marina 
a corrida 1 disputada 
no sábado e é o novo 
campeão da Fórmula 2. 
O piloto é apoiado pela 
Mercedes, estará na 
Fórmula 1 em 2019 
pilotando para a 
Williams. Russell 
partiu da pole position 
e precisava apenas de 
um oitavo lugar para 
garantir o título da 
Fórmula 2. O russo 
Artem Markelov 
terminou a corrida em 
segundo e o italiano 
Luca Ghiotto 
completou o pódio. O 
piloto brasileiro Sérgio 
Sette Câmara terminou 
em 16º.
No domingo, Antonio 
Fuoco, piloto protegido 
da Ferrari, venceu a 
última corrida da 
Fórmula 2 de 2018. 

Na última etapa da 
categoria GP3, que 
será substituída pela 
FIA Fórmula 3, 
Leonardo Pulcini 
garantiu sua 
segunda vitória da 
temporada no Yas 
Marina Circuit. No 
entanto, a festa foi 
do terceiro colocado 
Anthoine Hubert. 
O piloto francês  fez 
o que precisava para 
conquistar o título 
chegando ao pódio 
atrás de David 
Beckmann.
Pedro Piquet 
terminou em  12º 

Hubert campeão

Que o Brexit irá trazer mudanças à sociedade europeia não 
há dúvida, mas qual será a sua influência na Fórmula 1? 
Essa é uma questão que está preocupando as principais 
equipes com sede no Reino Unido. Mercedes, Red Bull, 
Williams, Renault, McLaren, Force India e Haas correm o 
risco de ter suas operações inviabilizadas a partir de 
março*. 
Toto Wolff, Christian Horner e Cyril Abiteboul falaram sobre 
o Brexit em Abu Dahbi:

“Estamos a acompanhar de muito perto tudo o que se passa, 
porque a Mercedes tem uma grande operação no Reino 
Unido. Temos 1800 pessoas trabalhando e muitos materiais 
circulam pelos países da EU. Estamos preocupados com o 
risco destes produtos ficarem parados na fronteira o que 
colocará em risco a economia do país”, disse Toto Wolff.
“É uma situação complexa e penso que nas próximas 
semanas teremos finalmente uma ideia mais clara de tudo o 
que vai acontecer. Penso que, no final de tudo, a nível 
econômico vai continuar tudo muito parecido, com as 
pessoas fazendo negócios com o Reino Unido e a 
competitividade mantida”, disse Horner.
“Temos crescido nos anos e muito tem sido devido às 
possibilidades que temos no Reino Unido. Não queremos 
mudanças a este nível, seria dramático para a F1. Tenho total 
confiança nas autoridades do país e espero que percebam 
que podem perder com um dos pilares da economia 
britânica, o esporte motorizado e a Fórmula 1”, disse 
Abiteboul./AutoSport

*Dia 29 de março de 2019 é a data final para a saída 
do Reino Unido da  União Europeia.

BREXIT

Foi apresentado durante a última etapa da Formula 1, 
em Abu Dhabi, o carro que será usado no novo 
Campeonato FIA F3. O modelo substituirá os 
monopostos atuais da GP3 Series e continuará sendo 
categoria preliminar da Fórmula 1. Com DRS e Halo o 
monoposto correrá as temporadas 2019, 2020 e 2021 
do Europeu da categoria. O monoposto é equipado com 
chassis Dallara e motor Mecachrome de 6 cilindros de 
3.4 litros, aspirado, de 380 cv a 8000 rpm

COM O FIM DA GP3 
NASCE O FIA FORMULA 3

F1: QUANDO O HALO NÃO AJUDA …

Nico Hulkenberg capotou pouco depois da largada 
do GP de Abu Dhabi e o piloto da Renault ficou de 
cabeça para baixo, junto à barreira de pneus. Com 
princípio de incêndio o Halo, não permitiu a saída 
do piloto alemão naquela posição. Uma novidade 
que deverá ser solucionada pela FIA.  Felizmente 
Hulkenberg não sofreu ferimentos. 

A Pirelli vai continuar a 

fornecer os pneus da Fórmula 
1, pelo menos até 2023, 
anunciou hoje a Fórmula 1. A 
marca italiana fornecedora  
de pneus para a F1 desde 

2011 vai continuar por mais 
quatro anos. A Hankook sai 
derrotada deste processo de 
escolha./AutoSport

DEU HAMILTON FÁCIL

Mais 
quatro 
anos

Asian Le Mans Series

O brasileiro Pipo Derani 

venceu no domingo as 4 Horas 
de Xangai, na China, primeira 
etapa do Asian Le Mans Series 
2018-19.

Vídeo: Abu Dhabi Grand Prix: Race Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=KMcSGDJoS7o
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Race 2

A EUROPA COMO ELA É

Na edição de hoje seguimos viajando pela Europa. Além dos aviões, os trens são a melhor opção 
para viagens curtas e longas em todo o território europeu. Com conforto e passagens acessíveis a 

Estação de trem mais próxima é sempre a melhor escolha.  

Viagens de trem

Texto: Patricia Weber
Fotos: Paulo Torino

Particularmente, acredito que a 
melhor forma de conhecer a Europa é 
viajando de trem, comboio como 
dizem em Portugal. Apesar do país 
lusitano não oferecer boas ligações 
para a Espanha, a partir de lá é 
possível chegar a qualquer lugar do 
continente. A Espanha possui a maior 
rede ferroviária da Europa e é uma 
porta de saída para os viajantes. 
Além do charme das estações, a 
viagem de trem possibilita ver os 
locais por onde passamos. Ao 
contrário do avião que nos leva direto 
ao lugar desejado ou do carro que 
exige a atenção aos caminhos, o trem 
proporciona visitar locais inesperados, 
mesmo que seja durante uma 
paragem em alguma estação.
Os trens de alta velocidade são uma 
boa possibilidade para grandes 
distâncias já que atingem uma média 
de 150km/h. São comuns em todos 
países e podem custar um pouco mais. 
Uma opção diferente é pegar o 
Eurostar que vai de Paris, Bruxelas, 
Amsterdã ou Lille até Londres em 
pouco mais de duas horas, passando 
por baixa do Canal da Mancha. Ele 
atinge 300km/h e enquanto esta em 
baixo do mar, sua velocidade é 
controlada em 140km/h.
Mas assim como nas viagens aéreas, a 
compra dos bilhetes de trem requer 
alguns cuidados: 
- O primeiro é a compra com 
antecedência e preferencialmente 
online. Dependendo do site, é possível 
adquirir as passagens dois ou três 
meses antes. Mas é preciso estar 
atento, pois há horários promocionais 
interessantes, assim como datas que 
por serem comemorativas ou finais de 
semana, acabam por ter valores muito 
caros! Meios de manhã e tarde 
durante a semana sempre tem preços 
mais atrativos.
- Outra dica é consultar a agenda 
europeia: lembre-se que por aqui há 
intervalos entre as aulas – ferias de 
uma semana, feriados de fim de ano, 
fim de semestre em fevereiro, ferias 
de primavera... Nestes momentos há 
um grande número de estudantes se 
deslocando, o que pode levar a um 
aumento de preços. Os alunos 
começam a sair de férias de verão em 
julho, retornando as aulas em 
setembro, o que também deve ser 
observado.

- Há também os que viajam a noite 
para economizar na hospedagem. 
Pode ser uma boa para quem não 
tem problema com uma noite 
desconfortável.
- Importante: leve seu lanche na 
viagem e não se preocupe que 
ninguém vai lhe olhar “torto”. O valor 
do lanche é exorbitante no trem e 
dependendo do tempo de viagem, 
não há como deixar de fazer uma 
boquinha. Então, esteja preparado.
- Independente do pais, o 
atendimento nas estações 
normalmente é feito em inglês.
Uma opção para quem vai viajar de 
trem pela Europa é comprar o Eurail 
Pass. Você poderá escolher entre 3 
opções: um passe global pelo 
continente europeu, a viagem entre 
2 ou 4 países ou o passe para apenas 
um país. Cada um tem seu preço, 
obviamente. Mas é uma boa opção 
para quem quer fazer um mochilão 
de mais tempo por aqui.

Vamos aos sites onde se pode obter 
os bilhetes: 
https://www.cp.pt/passageiros/pt -
Portugal
https://renfe.spainrail.com/pt-br/ -
Espanha
https://www.eurostar.com/rw-en -
Itália
https://www.bahn.com/en/view/ind
ex.shtml Alemanha
https://www.raileurope.com.br/
no continente
https://www.goeuro.pt/
trem, ônibus e avião
https://www.eurostar.com/rw-en -
rota Paris-Londres Bruxelas

Paris

Milão

Colônia - Alemanha

Milão  - Itália

Porto -Portugal

Mônaco – Monte Carlo

Valência - Espanha

Liège- Bélgica 

Aveiro – Portugal Bruxelas - Bélgica

https://www.cp.pt/passageiros/pt
https://renfe.spainrail.com/pt-br/
https://www.eurostar.com/rw-en
https://www.bahn.com/en/view/index.shtml
https://www.raileurope.com.br/
https://www.goeuro.pt/
https://www.eurostar.com/rw-en

