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Alfa Romeo Racing ORLEN C39 revelado em Barcelona  

 

A equipa de Fórmula 1 Alfa Romeo Racing ORLEN apresentou o C39, o seu monolugar para 2020, 

antes do início dos testes de inverno que se realizarão em Barcelona. A apresentação da viatura 

completa a grelha de partida: a Alfa Romeo Racing ORLEN era a equipa que faltava responder à 

chamada para a nova época. 

Os pilotos Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi, acompanhados pelo piloto de reserva Robert 

Kubica e pela experimentadora Tatiana Calderon, revelaram o C39 durante a apresentação na 

área das boxes do circuito da Catalunha.  

A decoração para 2020 representa mais um passo em frente em relação aos anos precedentes. 

Embora mantendo os temas e o layout das clássicas cores Alfa Romeo de competição, o visual é 

completamente novo em termos de efeitos gráficos. O tema que marca a nova decoração, 

desenvolvido pelo Centro Stile, denomina-se “Speed-Pixel”: uma evocação gráfica da velocidade 

e do tempo no ano em que se comemora o 110.º aniversário da marca e que reflete também a 

avançada tecnologia do monolugar. Fazendo uma comparação com o passado, nota-se ainda o 

regresso a um design Quadrifoglio simplificado; além disso, no capô do motor sobressai a 

inscrição Alfa Romeo ampliada, sobrepondo-se ao logo principal. O lugar de honra é, 

naturalmente, reservado ao icónico símbolo da Alfa Romeo, o qual encerra a cruz do antigo 

brasão de Milão e a serpente da família Visconti, e que representa 110 anos de glória e de 

vitórias, com o olhar sempre posto no futuro.     

Projetado e desenvolvido sob a coordenação do diretor técnico Jan Monchaux, o C39 apresenta 

uma ligeira semelhança com a viatura precedente. Na verdade, trata-se de um conceito 

completamente novo, pensado para permitir à equipa consolidar os notáveis progressos 

alcançados nos dois últimos anos e aproximar-se gradualmente da pole position. 

As atenções estão agora centradas nas duas semanas cruciais em que se vão desenrolar os testes 

em Barcelona. Apenas com seis dias disponíveis antes do arranque da época, em Melbourne, 

Austrália, cada hora de atividade no circuito da Catalunha será fundamental para observar o 

comportamento da nova viatura e otimizar as suas potencialidades. 
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Para já, resta apreciar a beleza do novo monolugar Alfa Romeo Racing ORLEN C39 que, com toda 

a razão, pode ser definido como “a cereja no topo do bolo”. 

 

Frédéric Vasseur, Responsável da Equipa Alfa Romeo Racing ORLEN e Administrador Delegado 

da Sauber Motorsport AG: “O C39 é o resultado do envolvimento e da visão de um enorme 

grupo de pessoas fortemente empenhadas, e a demonstração da qualidade de cada membro da 

nossa equipa. Com esta viatura, esperamos concretizar as nossas ambições e fazer com que a 

equipa vá mais longe. O objetivo não mudou: as nossas performances de amanhã têm de 

superar as de hoje. Somos uma equipa em crescimento e temos ainda de melhorar em todos os 

aspetos. Trata-se de um projeto aberto, sem prazos, que exige o empenho e a dedicação de 

todos nós. Estamos a fazer progressos, já demos um enorme passo em frente em relação ao 

ponto onde estávamos no início de 2018, mas precisamos de prosseguir com determinação 

nesta direcção.” 

 

Jan Monchaux, diretor técnico da Alfa Romeo Racing ORLEN: “O C39 é uma evolução natural 

da viatura do ano passado, embora não tenha muitos pontos em comum com a versão 

precedente. Introduzimos melhorias, mas, excetuando talvez as jantes, os pneus e alguns 

componentes internos, todos os outros elementos visíveis foram modificados. Trata-se do 

habitual processo de melhoramento contínuo, sendo que o produto final é um carro totalmente 

novo. Esperamos obter melhores resultados do que na época transata, evoluir mais um pouco 

e conquistar uma posição predominante a meio do alinhamento.” 

 

Alfa Romeo: 

Desde a sua fundação, em 1910, em Milão, a Alfa Romeo projetou e realizou alguns dos automóveis mais elegantes e exclusivos da 

história do automobilismo. Esta tradição permanece viva, graças à exclusiva e inovadora abordagem que a Alfa Romeo continua a 

adotar na fase de projeto das viaturas. 

Em cada Alfa Romeo, tecnologia e paixão convergem para criar uma autêntica obra de arte: cada detalhe é essencial e o design é a 

perfeita harmonia entre beleza e função, entre mecânica e emoção. Dar nova vida ao espírito Alfa Romeo e valorizar o seu fascínio 

internacional foi um dos objetivos prioritários do Grupo FCA. Seguindo uma estratégia precisa e bem delineada, a marca está a 

escrever um novo capítulo de uma história que dura há mais de um século e que tem à sua frente uma extraordinária oportunidade 

de realizar plenamente o seu potencial. Cada Alfa Romeo é uma autêntica vitrina dos melhores recursos, talentos e competências 

técnicas do Grupo. Primeiro com o Giulia e depois com o Stelvio, a Alfa Romeo criou dois modelos que captam o espírito puro e 

original da marca e o seu inconfundível caráter. Estes modelos são a expressão tangível daquilo que é “La meccanica delle emozioni” 

da Alfa Romeo e o exemplo perfeito do que se espera de uma marca com tanto prestígio. A Alfa Romeo está a conquistar os corações 

de uma nova geração e a recuperar o lugar, que lhe compete de pleno direito, como uma das marcas premium mais desejadas do 

mundo. É, de novo, um dos símbolos mais representativos da engenharia e do estilo italianos, um ícone da excelência técnica e do 
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espírito criativo do país. Depois de mais de 30 anos de ausência da Fórmula 1, a marca anunciou, em 2018, o regresso ao desporto 

como Patrocinadora da equipa Sauber F1. 

 

Grupo Sauber:  

O Grupo Sauber é composto por três entidades: Sauber Motorsport AG, que gere a equipa de Fórmula 1; Sauber Engineering AG, 

focalizada no desenvolvimento de protótipos e na produção de aditivos, e Sauber Aerodynamik AG, que efetua ensaios à escala real 

e em modelos no futurista túnel de vento da sua fábrica, inovando o setor da aerodinâmica. Estas empresas colaboram 

estreitamente no quartel-general de Hinwil, na Suíça, para aplicar a todos os projetos internos e externos o know-how dos seus mais 

de 500 empregados. Desde a sua fundação, em 1970, a paixão pela competição sempre esteve no coração da Sauber. 

Há mais de 45 anos que esta inovadora empresa suíça define os padrões de conceção, desenvolvimento e construção de automóveis 

de competição para campeonatos como a Fórmula 1, o DTM e o WEC. Depois da estreia na Fórmula 1, em 1993, a Sauber Motorsport 

AG criou uma das poucas equipas tradicionais privadas neste desporto. Após 25 anos de competição na Fórmula 1, a empresa deu 

início, em 2018, a uma colaboração a longo prazo com a sua Patrocinadora Alfa Romeo, participando no campeonato de 2020 com 

a equipa Alfa Romeo Racing ORLEN. 

 

 

Porto Salvo, 19 de fevereiro de 2020 
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