
LEIRIA SOBRE RODAS — O EVENTO 

 

A acontecer em Leiria desde 2014, este é um evento que nasceu Mostra de Veículos Históricos de Leiria. 

A paixão dos leirienses pelo automóvel clássico obrigou a levar o evento a uma nova dimensão. Em 2015, adotou 

o nome de LEIRIA SOBRE RODAS e alargou o seu espectro de exibição, de temáticas e de atividades. 

A sexta edição mantém-se fiel às suas origens e os clássicos continuam a ser a grande estrela deste espetáculo 

que, anualmente, conta com mais de 50 mil visitantes das mais diversas zonas de Portugal e da Europa, sendo um 

ponto de encontro de colecionadores de veículos clássicos. 

Conferências, espaço comercial, exibições com a presença de pilotos nacionais e internacionais, competições, 

desfiles fazem parte do programa deste evento que é já uma referência nacional e que, no Estádio Municipal, faz as 

delícias dos amantes de carros, motas e do desporto automóvel. 

 

MOSTRA DE VEÍCULOS HISTÓRICOS E DESPORTIVOS 

São mais de 500 veículos clássicos e desportivos, tendo o LEIRIA SOBRE RODAS recebido alguns dos mais 

conhecidos e valiosos exemplares que fizeram história entre finais do século XIX e os dias de hoje. 

Tem sido ainda palco das comemorações dos aniversários das mais variadas marcas e modelos, sendo a exposi-

ção temática de 2019 dedicada aos 120 anos da Renault, 120 anos da Fiat, 120 anos de produção automóvel da 

Opel, 100 anos da Citröen, 70 anos da Abarth e aos 60 anos da Mini. 

A exposição de super desportivos, este ano batizada de Supercar Paddock, conta com a presença da Porsche, 

Ferrari, Lamborghini, Bentley, Jaguar e Alpine. 

O programa inclui ainda o tradicional Passeio de Clássicos, um desfile de verdadeiras relíquias pelas ruas da ci-

dade, bem como o Passeio de Vespas, o Passeio de Bicicletas Antigas e o Passeio de Motorizadas Antigas. 

 

LEIRIA EXPO AUTO 

Esta é a componente comercial do evento. Aqui estarão presentes todas as marcas oficiais de automóveis e de 

motos de Leiria, numa área de 7.500 m2, para divulgação de produtos e serviços. 

A 5.ª Feira de Automobilia conta com mais de 60 expositores, com mais oferta e ainda maior qualidade. 

 

CONFERÊNCIA 

Já na sua 6.ª edição, a conferência inserida no programa do LEIRIA SOBRE RODAS tem como tema “Bastidores 

do Rali de Portugal”, numa organização em parceria com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Poli-

técnico de Leiria e com o Automóvel Clube de Portugal. 

www.leiriasobrerodas.com 



 

LEIRIA MOTORSHOW 

Esta é uma das principais atrações. Numa pista de corrida construída sempre com diferentes configurações e que 

passa pelo interior da cidade, o Leiria Motorshow traz um espetáculo único de velocidade e drift aos mais de 15 mil 

fãs que anualmente assistem a este momento de enorme ação. 

Todos os anos, pilotos nacionais e internacionais marcam presença no evento, indo o destaque de 2019 para a 

participação do piloto italiano Massimo “Miki” Biasion, figura emblemática do Campeonato do Mundo de Ralis. 

A maior novidade do LEIRIA SOBRE RODAS deste ano é o Leiria R5 Gold Challenge, uma competição a prémio 

dedicada a veículos da categoria R5. 

O Leiria Motorshow integra ainda o Track Day (aberto a todos os veículos), o Drift Show (com os melhores pilotos 

nacionais), a Super Especial (automóveis clássicos, históricos e de competição, nas categorias de velocidade e re-

gularidade) e o Espaço LSR (contacto com pilotos convidados, colecionadores e entidades parceiras). 

 

Procurando o Município de Leiria apostar numa programação abrangente e dirigida ao público em geral e às famí-

lias em particular, o LEIRIA SOBRE RODAS inclui espaço infantil, simuladores, insufláveis, gastronomia, bares e 

karting infantil. 

www.leiriasobrerodas.com 


