
 

 

 

  

 
 

 
 

 
Circuito do Estoril recebe Mundial de Superbike 

 
 
 
O Campeonato do Mundo de Superbike (SBK) regressa ao Circuito do Estoril, pelo terceiro ano 
consecutivo. O evento decorre nos próximos dias 20, 21 e 22 de maio, correspondendo à 
terceira prova do circuito mundial desta competição em 2022. 
Depois de dois anos sem público devido às restrições impostas pela pandemia do Covid-19, 
este campeonato reveste-se de especial interesse para os adeptos da modalidade, que voltam 
a assistir ao vivo à disputada prova, conhecida pela sua competitividade e contando com 
pilotos do mundial Superbike, Supersport, e Supersport 300.  Os bilhetes já se encontram à 
venda  nos locais habituais e serão válidos, de acordo com o seu valor, para acompanhar a 
prova tanto nas bancadas como também no Paddock, local de excelência para sentir mais de 
perto a emoção da competição, devido à maior proximidade de contacto com os pilotos. 
Neste evento, quem se deslocar ao Circuito do Estoril vai poder estar perto de grandes nomes 
do motociclismo mundial, como Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu ou Álvaro Bautista.   A 
categoria Supersport 300 conta com a presença dos pilotos nacionais Dinis Borges e Tomás 
Alonso.  

Sendo uma prova de contacto direto entre público e pilotos, o Paddock será o lugar de 
excelência para tal, com a cerimónia de pódio, sessões de visita às boxes (Pit Walk), sorteios, 
entre outros. 

Face à natureza do evento e à esperada opção pelas motos para aceder ao local, foi criado um 
parque de estacionamento asfaltado exclusivo para estes veículos, junto do túnel de acesso 
direto ao Paddock e às bancadas A e B. 

Com mais esta prova mundial, o Circuito do Estoril continua a demonstrar o seu excelente 
posicionamento nos eventos desportivos motorizados internacionais, tendo acolhido no ano 
passado cinco campeonatos do mundo – FIM CEV, WorldSBK, Campeonato de Endurance 
Motociclismo, Campeonato do Mundo de Sidecar e o WTCR em quatro rodas. Além do mundial 
de Superbike, este ano já recebeu o FIM Junior GP e no final do ano, será a vez do 
Campeonato do Mundo de Sidecar.  

 
 
Estoril, 12 de maio de 2022 


