
  
 

MCE traz dez provas internacionais ao Circuito Estoril 2023 
 
Motor Clube do Estoril tem calendário cheio em 2023, com mais de três dezenas de eventos 
federados, sendo que dez são provas internacionais. 
 
A temporada de 2023 do Motor Clube do Estoril promete ser repleta de acção, com os mais 
variados tipos de eventos para todos os gostos espalhados por todo o ano. Ao todo são 33 
eventos federados, dos quais 25 são competições elegíveis para diversos campeonatos de 
automobilismo e motociclismo, destacando-se dez provas internacionais, duas delas 
integradas em Campeonatos do Mundo. 
 
O arranque da época faz-se já nos próximos dias 14 e 15 de Janeiro. Trata-se do regresso das 
GT Winter Series, uma competição que contará com praticamente 40 carros em pista das mais 
diversas categorias, incluindo um protótipo de Le Mans, um Legier da categoria LMP3. 
 
Os meses de Fevereiro, Março e Abril serão dedicados a competições e eventos nacionais de 
duas e quatro rodas. Já Maio traz consigo a primeira prova pontuável para um Campeonato do 
Mundo, o FIM Júnior GP. Junho, além de contar com eventos nacionais, é também o mês para 
o regresso do Campeonato de Espanha de Superbike, com Julho a prometer emoções muito 
fortes com a estreia das 12 Horas do Estoril Creventic, prova de resistência que contará ainda 
com um primeiro embate competitivo de 6 horas, e o sempre muito apetecível Ferrari 
Challenge. 
 
Depois de um mês de férias em Agosto, a competição regressa em Setembro com quatro 
provas, uma delas a Fórmula 4 Espanhola. Outubro, como é tradição, conta com o já 
incontornável e muito bem-sucedido Estoril Classics, bem como com mais uma visita do Super 
Side, o Campeonato do Mundo FIM de Sidecars. Novembro será palco, entre outros, da Fun 
Cup e do Estoril Caterham Festival, com Dezembro a fechar a temporada com o Estoril Racing 
Festival. 
 
A tudo isto juntam-se ainda seis provas do FMP Mini Velocidade e FIM Mini GP, competições 
de iniciação ao motociclismo que se desenrolarão em vários kartódromos. 
 


