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Uma escola com história e com créditos firmados! 
 

História 
Já com um historial invejável e com um grande número de pilotos a confirmarem o seu 
valor nas classes superiores, a escola Euroindy é um verdadeiro sucesso.  
Este ano, aí está de novo com mais uma formação, participando ainda em simultâneo 
num troféu, sem custos acrescidos.   
 

Karts amigos do ambiente 
Sendo o único troféu do país que utiliza motores pouco poluentes, os já bem 
conhecidos motores HONDA a 4 tempos, utilizando gasolina sem óleo (ao invés dos 
utilizados em karts a 2 tempos que utilizam gasolina com óleo), ajudamos ou pelo 
menos contribuímos para a menor poluição do planeta!  

 
Segurança e Sponsors  
Motores com provas dadas, fiáveis, quase que dispensam manutenção, sendo que esta 
é de muito baixo custam. 
Também a carenagem Fórmula K Júnior, para além de tornar mais agradável de ver, 
oferece uma segurança impar e proporciona grande espaço para eventuais “sponsors”, 
sempre necessários e bem-vindos, para apoiar nas despesas.  
 

Uma escola com profissionais  
A Escola é contínua, funciona nas instalações do Kartódromo da Batalha (Euroindy), 
onde uma equipa de profissionais, com dezena e meia de anos de experiência, muita 
dedicação e empenho, transmitem sem papas na língua aquilo que sabem àqueles, que 
pretendem dar os”primeiros passos”, nesta modalidade. 
Para além dos ensinamentos básicos necessários para quem se inicia, fazem parte do 
programa as regras de segurança, elemento fundamental para a prática segura e 
técnicas de condução. 
O comportamento em pista perante os adversários é outra das disciplinas ministradas, 
tal como fora da pista! Respeito pelos adversários, o saber ganhar e o saber…perder! 
 

Faça-nos uma visita…e traga o seu filho 
Venha até nós na companhia do seu filho, ele vai adorar! Surpreenda-o com esta visita 
e sinta o prazer de ver o seu filho instalar-se ao volante destas pequenas máquinas e 
rapidamente aprender com os nossos profissionais, as técnicas de condução. 
 

Não vai acreditar 
A nossa experiência deixa-nos antever a sua admiração pela forma como o seu filho vai 
evoluir. No final irá pensar…temos campeão! 


