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Alfa Romeo volta a pôr-se à prova com nova “ronda” de test drives 

 

• Entre 21 de Setembro e 19 de Outubro, toda a gama Alfa Romeo está disponível para 

a realização de test drives ao lado de pilotos profissionais. 

• A fantástica adesão do público, com perto de meio milhar de test drives e mais de 

600 inscrições, na primeira “ronda” desta iniciativa, motivou o regresso a esta 

fórmula privilegiada de dar a conhecer os modelos Alfa Romeo. 

• Iniciativa decorre nas regiões Norte e Centro do país, com acções programadas em 

Braga, Vila Real, Alfragide e Almada. 

• Concessionários envolvidos oferecem condições comerciais mais vantajosas na 

aquisição de um Alfa Romeo. 

 

Entre 11 de Maio e 15 de Junho, a cada sábado dessas seis semanas, vários concessionários da 

Alfa Romeo ofereceram aos seus clientes a possibilidade de se sentarem ao volante e de 

experimentarem “la meccanica delle emozioni”. O desafio foi lançado e mais do que superou 

as expectativas, pois no saldo final contabilizaram-se mais de 600 inscritos e cerca de 500 test 

drives realizados. 

 

O feedback positivo dos clientes levou a que, depois de Loures, Leiria, Maia, Estoril, Canelas e 

Coimbra, os modelos da Alfa Romeo prossigam o seu périplo pelo país. Quatro concessionários 

preparam-se para abrir as suas portas ao público e franquear-lhe o acesso a toda a gama da 

marca. O possante Stelvio, o multipremiado Giulia, o desportivo 4C e o familiar versátil 

Giulietta concorrem, num conjunto de sete viaturas disponíveis, para mostrar o quão 

apaixonante pode ser conduzir um Alfa Romeo, ao lado de um dos cinco pilotos profissionais 

que apoiam esta acção. 

 

O arranque da nova “ronda” de provas acontece já no próximo sábado, 21 de Setembro, na 

cidade de Vila Real. Segue-se Almada (28 de Setembro), Alfragide (12 de Outubro) e Braga (19 

de Outubro). Fruto do elevado interesse registado anteriormente, a participação requer a 

inscrição online em http://www.alfaromeo.pt, com a indicação do período em que o test drive 

deverá ser realizado. É possível escolher entre manhã ou tarde, qualquer uma elas limitada a 

um máximo de 70 slots. 
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No âmbito desta acção, a Alfa Romeo oferece aos seus clientes condições comerciais 

particularmente atractivas e ofertas exclusivas que passam por condições de financiamento a 

taxa reduzida, oferta de equipamento e soluções Renting competitivas, entre outras.  

 

DATAS E LOCAIS DAS ACÇÕES: 

21 de Setembro 

MCoutinho Douro - Comércio de Automóveis, S.A.  

Rua Vila de Oeiras, Edifício MCoutinho  

5000-557 Vila Real 

 

28 de Setembro 

SGS Car - Sociedade de Comércio de Automóveis, Lda.  

Rua Joaquim Pires Jorge, 31-31A  

2810-083 Almada  

 

12 de Outubro 

Motor Village Portugal, S.A.  

Estrada Nacional nº 117, Km 2,4  

2720-412 Alfragide 

 

19 de Outubro 

S. C. Automóveis e Componentes, S.A.  

Edifício Stock-Car, Lugar de Cabanas - Dume  

4700-048 Braga  

 

 

Porto Salvo, 19 de Setembro de 2019 

 

 

Para mais informações, contactar: 

 

Sara Bravo 

Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep & Fiat Professional 

Public Relations Director 

Office: +351 21 412 55 33 

Mobile: +351 91 878 35 62 

Email: sara.bravo@fcagroup.com 


