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Portugal acolhe novamente o Campeonato Ultimate Cup Series, no Circuito do Estoril  
 
 
Pelo segundo ano consecutivo, o campeonato Ultimate Cup Series, da FIA – Federação Internacional Automóvel, 
onde correm, entre outros, os espetaculares LMP e também os GT, volta a ter uma prova no Circuito do Estoril. 
Este Circuito, do Grupo PARPÚBLICA, recebe de 10 a 12 de abril de 2020 a segunda prova deste campeonato de 
grande destaque. Depois de em março de 2019 o Circuito Português ter recebido a corrida inaugural desta nova 
série do campeonato de automóveis, a prova volta a Portugal e ao Estoril. 
A escolha do Circuito do Estoril é mais um testemunho da dinâmica alcançada pelo Circuito, que mais uma vez 
marca presença num campeonato internacional do desporto automóvel. 
O anúncio do calendário para 2020 foi feito, alias, enquanto decorriam no Circuito do Estoril os treinos para a 
última etapa do campeonato do Mundo de SideCar, que teve lugar pela primeira vez em Portugal. 
O campeonato Ultimate Cup Series, iniciado por Vincent Vigier, com o apoio da Michelin e de muitos outros 
parceiros, conta com sete corridas no seu programa, quatro em França e três no exterior. 
O circuito de Barcelona receberá a prova de abertura de 20 a 22 de março de 2020. Em seguida, seguirá para 
Portugal e para o Circuito do Estoril, de 10 a 12 de abril, antes de chegar a França, em Dijon, de 1 a 3 de maio. 
Regressa a Espanha uma última vez, ao circuito de Navarra, de 26 a 28 de junho.  
Uma vez terminadas as férias de verão, o campeonato começará novamente em Le Mans, na pista de Bugatti, de 
11 a 13 de setembro. Um mês depois, o Circuito Nevers Magny-Cours será o local da sexta prova (9 a 11 de 
outubro), seguida duas semanas depois pela final no Paul Ricard (30 de outubro a 1 de novembro). 
 
Mais uma vez, o Circuito do Estoril tem a honra de colocar Portugal no mapa. 
 
 

 
 
 


