
 
 

ANPAC faz regressar velocidade nacional  
em julho com calendário equilibrado 

 
A Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos (ANPAC) vem expressar a 
felicidade de poder revelar o Calendário 2020 para o Campeonato de Portugal Open 
de Velocidade e do Campeonato de Portugal Clássicos, Clássicos 1300 e Legends, 
congratulando-se com a solução encontrada para retomar a competição através de 
um calendário equilibrado e feito a pensar nas atuais condições do país. 
 
Durante o longo período de confinamento obrigatório para lutar contra a pandemia de 
Covid-19 e que forçou o adiamento de todas as competições, a ANPAC não esteve de 
braços cruzados e esteve a trabalhar, afincadamente, no sentido de desenhar várias 
estratégias e planos para o pós-Covid-19. 
 
O resultado desse trabalho da ANPAC em constante comunicação com a Federação 
Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e com as autoridades de saúde, é o 
calendário que agora apresentamos, equilibrado, honesto e digno de representar o 
nosso país e os nossos pilotos. 
 
A ANPAC reconhece que o rasto de destruição económico deixado pela pandemia de 
Covid-19 provocará danos nos programas de muitos pilotos para 2020, mas acredita 
que a paixão pela competição acabará por os levar a realizar um esforço acrescido 
para competir nas provas nacionais de velocidade sob a égide da FPAK e promoção da 
ANPAC. 
 
O calendário permite que em julho e setembro tenhamos duas provas no Algarve e 
em Braga, respetivamente, depois um intervalo para retemperar forças e encontrar 
novos investimentos, seguindo-se mais duas provas no anoitecer do campeonato, no 
Algarve em novembro, fechando as competições promovidas pela ANPAC no Estoril 
no mês de dezembro. 
 
Acreditando que esta é a melhor forma de satisfazer o desejo de regressar á 
competição sem esmagar orçamentos e perspetivas, a ANPAC agradece o apoio de 
todos os pilotos no sentido de fazermos de 2020, ainda que atrasada, uma grande 
época de velocidade. Agora no meio de um “novo” normal que requere medidas de 
segurança apertadas sobre as quais não iremos transigir e que brevemente iremos 
divulgar com mais acuidade. 
 
João Macedo Silva, presidente da ANPAC: “Para quem adora a competição 
automóvel, esta paragem foi agonizante e como piloto, percebo perfeitamente as 
ansiedades, preocupações e desejos dos participantes no Campeonato de Portugal 
Open de Velocidade e Campeonato de Portugal Clássicos, Clássicos 1300 e Legends. 
Mas, podem todos acreditar que a ANPAC fez, bem, o seu trabalho, estudou todas as 
variantes e desenhou vários planos de ação para que, hoje, possamos divulgar os 
calendários para 2020 e ter como horizonte o mês de julho para voltarmos a fazer 
aquilo que mais gostamos: competir. Sei que não será fácil para a maioria, mas 
também sei a vossa resiliência e que todos vão fazer o máximo para termos grelhas 
cheias nos dias 18 e 19 de julho no Autódromo Internacional do Algarve.” 



 
 
 
Campeonato Portugal Open de Velocidade 
18/19 Julho - Algarve - AIA 
12/13 Setembro - Braga - CAMI 
30/Out a 01/Nov - Algarve - AIA 
05/06 Dezembro - Estoril - MCE  
 
Campeonatos Portugal Clássicos, Clássicos 1300 e Legends 
18/19 Julho - Algarve - AIA 
12/13 Setembro - Braga - CAMI 
23/25 Outubro - Algarve - AIA 
05/06 Dezembro - Estoril - MC 
 
Obrigado! 
 
Para mais informações, por favor contacte anpac.press@gmail.com 
 
Assessoria de imprensa ANPAC 


