Circuito do Estoril ‘aquece’ motores com mais provas desportivas

O Circuito do Estoril, empresa do Grupo PARPÚBLICA, regista um significativo dinamismo na sua
atividade, com diversificadas provas desportivas de duas e quatro rodas a marcar o seu
calendário. Três conjuntos de provas merecem particular destaque pela sua importância ou
tradição.
Depois da recente corrida inaugural da nova série do campeonato de automóveis Ultimate Cup
Series, o autódromo prepara-se para receber a competição de motos FIM CEV Estoril. Em
outubro, de 8 a 13, será a vez da terceira edição do Estoril Classics.
Um crescendo de iniciativas desportivas que ilustram a importância e a visibilidade do circuito
português no panorama internacional, cuja pista foi recentemente repavimentada, colocando o
autódromo ao nível dos melhores do mundo.

FIM CEV Repsol conta com 135 pilotos

Nos próximos dias 6 e 7 de abril, o Circuito do Estoril volta a acolher, pelo terceiro ano
consecutivo, o FIM CEV Repsol, considerado como o último patamar de acesso para o mundial

de MotoGP. Com três classes em pista – Mundial Júnior Moto3, Europe Moto2 e o European
Talent Cup – são 135 os pilotos inscritos na prova, sendo a classe mais concorrida a European
Talent Cup, com mais de 60 inscritos de 18 nacionalidades. Os treinos decorrerão na sexta-feira,
dia 5.
Ao longo dos dois dias de competição prevê-se elevada intensidade nos duelos em pista, onde
os espectadores vão apreciar aquelas que poderão vir a ser as estrelas do futuro do MotoGP. O
bilhete de acesso ao “Paddock” custa 10 euros, sendo o acesso às bancadas totalmente livre e
sem custos.
Pelas grelhas de partida deste campeonato passaram pilotos como Jorge Lorenzo, Alex Rins,
Maverick Viñales ou Marc Marquez, tendo alguns competido com Miguel Oliveira, que também
fez carreira neste campeonato, onde foi vice-campeão em 2010, na então existente classe
125cc.
Entre o forte contingente presente no Circuito do Estoril está Francisco ‘Kiko’ Maria, piloto que
vai enfrentar forte concorrência no European Talent Cup, agora integrado na equipa Leopard
Impala Junior Team.

Estoril Classics em outubro
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A terceira edição do Estoril Classics terá lugar entre 8 e 13 de outubro, no Estoril. A prova terá
três grandes categorias: o Concurso Elegância, que decorre no Jardim do Casino do Estoril, o
Rally que sai do Jardim do Casino e percorre o País para terminar no autódromo com o slalom e
as corridas de circuito de motos e carros.
No rally são tradicionalmente convidados dois pilotos que “abrem a estrada” e este ano
marcarão presença o finlandês que granjeou muito adeptos para o desporto automóvel em
Portugal, Ari Vantanen, e o seu compatriota Mikko Hirvonen.
As corridas que terão lugar no circuito compreendem seis disciplinas de motos e automóveis
clássicos, através das seguintes provas: o Slalom do ‘Rally’ de Portugal Histórico, Fórmula1
‘Classic’, ‘Spirit of Spreed Bikes’, ‘Historic Endurance’, 1000 km ‘Sport Cars’, HGPCA Fórmula 1 e
desfiles e exposições de carros e motos clássicos.
Na primeira edição com este formato, em 2018, 65 mil pessoas deslocaram-se ao Circuito do
Estoril e aos Jardins do Casino do Estoril durante os seis dias da iniciativa. Este ano, a organização
espera superar este número.

