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ESTÃO AÍ OS MICHELIN POWER DAYS 2019 
 

TEM INÍCIO NESTE MÊS DE JUNHO UMA NOVA EDIÇÃO DOS MICHELIN 
POWER DAYS, COM DUAS NOVIDADES NO CALENDÁRIO: OS CIRCUITOS  

DE JARAMA E DE MONTMELÓ 
 

Pilotar sobre o asfalto de alguns dos melhores circuitos de Espanha é um dos sonhos dos apaixonados 
das motos desportivas. E a Michelin torna-o possível com os MICHELIN Power Days que no calendário 
de 2019 incluem duas novas incorporações: os circuitos de Jarama e de Montmeló juntam-se aos 
traçados de Jerez, Motorland e Ricardo Tormo. Um total de cinco circuitos de nível máximo, em que os 
clientes da Michelin poderão por à prova o seu nível de pilotagem. 
 
Poderão rodar nos MICHELIN Power Days os utilizadores que adquiram um jogo de pneus Michelin das 
gamas MICHELIN Power Slick Evo, MICHELIN Power Cup Evo, MICHELIN Power RS/RS+ e MICHELIN Pilot 
Power 3, e registem a fatura de compra na página da Internet da promoção. Nesse momento, os 
participantes poderão escolher a data e o circuito em que desejam rodar, indicando o seu nível de 
pilotagem.  
 
Para participar num MICHELIN Power Day, terão que ser utilizados pneus de qualquer das gamas 
aderentes à promoção, ficando excluídas as restantes gamas de pneus Michelin, e de qualquer outro 
fabricante. De igual modo, é necessário efetuar o pagamento da quota correspondente aos gastos de 
gestão e seguro obrigatório, variável em função do circuito escolhido. 
 
A referida quota cobre os serviços incluídos num MICHELIN Power Day, entre os quais encontram-se o 
briefing sobre os pneus e o circuito; serviços de peças, mecânico e monitores; recomendações de 
pressões a utilizar, e box de abastecimento. Os participantes têm a possibilidade de assistir ao evento 
acompanhados.  
 
Para mais, e de forma opcional, cada participante pode contratar outros serviços adicionais, como 
cronometragem, regulação de suspensões, pneus, monitores, aluguer de motos (Yamaha R6 ou 
Kawasaki ZX-10 de 2017), fotografia no circuito ou aluguer de aquecedores e cavaletes, entre outros. 
A organização dos MICHELIN Power Days encarrega-se de garantir a segurança dos participantes.  
 
Calendário dos MICHELIN Power Days 2019: 
 
A primeira ronda terá lugar no próximo dia 23 de junho, no Circuito de Jerez. A partir de então, este é 
o calendário de todos os eventos programados para este ano: 
 

• Circuito de Jerez:   23/6/2019   
• Circuito de Jarama:   30/6/2019  
• Circuito Motorland Aragón:  8/9/2019  
• Circuito de Montmeló:   15/9/2019  
• Circuito Ricardo Tormo:  13/10/2019  

 
Toda a informação sobre os MICHELIN Power Days, e o acesso à inscrição nas diferentes jornadas, 
estão disponíveis na página de Internet https://tmsr.es/michelin-power-day/. 
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Sobre a Michelin 
A Michelin ambiciona melhorar de maneira sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do setor do pneu, a Michelin concebe, fabrica e 
distribui os pneus mais adaptados às necessidades e às diversas utilizações dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar a 
sua mobilidade. De igual modo, a Michelin oferece aos seus clientes experiências únicas nas suas viagens e deslocações. A Michelin também 
desenvolve materiais de alta tecnologia para a indústria ligada à mobilidade. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está 
presente em 170 países, emprega 117.400 pessoas e dispõe de 122 centros de produção em 26 países que, em 2018, fabricaram 190 milhões 
de pneus. (www.michelin.pt). 
 
 


