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CHAMPIONS 2021 AND 2022
CAMPEÕES 2021 E 2022

This year, the AdF-ACR team continued their 
success from last year and once again had a 
year of excellence. The team was once again 
composed of drivers AdF and AlCapone, and 
the duo won the national championships for 
teams and drivers for the second consecutive 
year. Alcapone once again took home the title 
for the national championship of drivers.

In 2023, we promise to continue our success 
and strive for even better quality in our 
performances. We are dedicated to delivering 
the best results in 2023 and are excited to 
see what the future holds. Thank you to all 
of our fans and supporters for your continued 
dedication and enthusiasm. We couldn’t have 
done it without you!

Este ano, a equipa AdF-ACR continuou o 
sucesso do ano passado e mais uma vez teve 
um ano de excelência. A equipa foi novamente 
composta pelos pilotos AdF e AlCapone, e a 
dupla venceu o campeonato nacional por 
equipas e pilotos pela segunda vez consecutiva. 
Alcapone novamente levou para casa o título 
do campeonato nacional de pilotos.

Em 2023, prometemos continuar o nosso 
sucesso e mostrar mais qualidade nas nossas 
performances. Em 2023 estamos decididos a 
triunfar novamente e entregar os melhores 
resultados. E  ecnontramo-nos animados para 
ver o que o futuro reserva. Obrigado a todos 
os nossos fãs e patrocínios pela sua dedicação 
e entusiasmo. Não teríamos conseguido  sem 
vocês!
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LIGHTNING SPEED WITH ADF-ACR
VELOCIDADE DA LUZ COM ADF-ACR

A concept of speed and pleasure. Furious speed, 
pleasure on the asphalt. Like everything in life, 
this team was made from a dream. Two brothers 
of soul who love racing cars and whose union 
is an emblematic formula for victory. AdF-ACR 
are synonymous with impetus and incentive to 
organize events.

Um conceito de velocidade e prazer. Velocidade 
furiosa, prazer pelo asfalto. Como tudo na vida, 
de um sonho se fez esta equipa. Dois irmãos 
de alma que amam carros de corrida e cuja 
união é uma emblemática fórmula de vitória. 
AdF-ACR é um sinónimo de ímpeto e incentivo 
à organização de eventos.





ALCAPONE DRIVER
PILOTO ALCAPONE

Combining a “tech” spirit with a passion and 
“know-how” of sport, he is one of the leaders in 
the potential of new technologies. A champion 
in several fields, his Sketchpixel company is 
one of the world leaders in the application of 
3D effects, CGI, and Virtual Reality. Today he 
leads RTD projects at the University of Minho, 
University of Kyiv, and Polytechnic Institute 
of Tomar. One of the most ambitious projects 
is a new racing simulator, in partnership with 
Formula-E ABB and the Formula 2 Campos 
Racing team.

Aliando um espírito “tech” com uma paixão e 
“know-how” do desporto, é um dos líderes nas 
potencialidades das novas tecnologias. Um 
campeão em diversos campos, sendo a sua 
empresa Sketchpixel uma das líderes mundiais 
na aplicação de efeitos 3D, CGI e Virtual Reality. 
Hoje lidera projetos de IDT das Universidade 
do Minho, Universidade de Kiev e Instituto 
Politécnico de Tomar.  Um dos projetos mais 
ambiciosos é um novo simulador de corridas, 
em parceria com a Formula-E ABB e a equipa 
de Formula 2 Campos Racing.



ADF DRIVER
PILOTO ADF

One of the greatest PR’s in the world and a 
speed lover, Rui Alvim de Faria AdF reinvents 
himself at any time. After being a visionary in 
luxury watchmaking, in the best Douro wines, 
and being seen by the Portuguese press as the 
Luso-African 007, AdF turns the pleasures of life 
into a spectacle, now in this new adventure...

Um dos maiores PR’s do mundo e amante da 
velocidade, Rui Alvim de Faria AdF reinventa-se 
a qualquer momento. Depois de ser visionário 
na relojoaria de luxo, nos melhores vinhos do 
Douro e de ser visto pela imprensa portuguesa 
como o 007 luso-africano, AdF faz dos prazeres 
da vida uma prova de espetáculo, agora nesta 
nova aventura...



NUNO ABREU

PAULO CHORINCA

MANEL PEREIRA

RENATO FERREIRA

TEAM PRINCIPAL

COMPUTER ENGINEER

RACE ENGINEER

COMMUNICATION DIRECTOR

CHEFE DE EQUIPA

ENGENHEIRO INFORMÁTICO

ENGENHEIRO DE CORRIDAS

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO

When everything accelerates to the maximum, 
it’s up to him to keep the pieces of the team 
working in harmony for a single purpose… 
Victory in all fields.

Paulo creates software that allows us to go 
further, with the production of digital content 
that improves the performance of the team as 
a whole.

With a Master’s Degree in Motorsport Engineer, 
Manel is the fundamental element of the team, 
maintaining and improving the performance of 
our fleet.

Responsible for visual communication, using 
experience in design and marketing. He 
promotes the brand of the racing team and 
creates advertising campaigns.

Quando tudo acelera ao máximo, cabe-lhe 
manter as peças da equipa trabalhar em 
harmonia para um fim único… a Vitória em 
todos os campos.

Paulo cria software que nos permite ir mais 
além, com a produção de conteúdos digitais 
que melhoram o desempenho da equipa como 
um todo.

Com mestrado em Motorsport Engineer, Manel 
é o elemento fundamental da equipa, mantendo 
e melhorando a performance da nossa frota.

Reponsável pela comunicação visual da AdF-
ACR, usa a experiência em design e marketing, 
para promover a marca da equipa e cria 
campanhas publicitárias.





FORMULA RENAULT 2.0
FORMULA RENAULT 2.0

The Formula Renault Euro Cup is a Formula 
Renault car racing championship. The Euro 
Cup is played only on European circuits.

It served as a support category for the Formula 
Renault 3.5 Series as part of the World Series 
by Renault from 2005 to 2015. Renault Sport 
offered a prize of 500,000 euros to the winner 
of the competition until 2015. 

This will be the Car used at special events, and 
corporate events.

• Carbon Fiber Monocoque
• Weight – 490 kg
• Power - 210 HP
• Sadev gearbox - 6 speed.
• Control with paddles on the steering wheel
• 0-100 km/h 3 sec.
• 200 km/h – 0 4.60 sec

A Eurocopa de Fórmula Renault é um campeonato 
de corridas de automóveis de Fórmula Renault. 
A Eurocopa é disputada apenas em circuitos 
europeus.

Serviu como uma categoria de apoio à Fórmula 
Renault 3.5 Series como parte das World 
Series by Renault de 2005 a 2015. A Renault 
Sport ofereceu um prêmio de 500 mil euros ao 
vencedor da prova até 2015.

Este será o Carro usado nos eventos especiais, 
e eventos corporativos.

• Monocoque em Fibra de Carbono
• Peso – 490 Kg
• Potência – 210 Cv
• Cx de velocidades Sadev - 6 vel.
• Comando com patilhas no volante
• 0-100 km/h 3 seg.
• 200 km/h – 0 4.60 seg







CARAMULO MOTORFESTIVAL
CARAMULO MOTORFESTIVAL

Organized by the Museu do Caramulo with the 
Automóvel Club de Portugal, the Caramulo 
Motorfestival is the largest motorized festival 
in Portugal, based on an event dedicated to 
classic and sports cars and motorcycles, which 
combines the competition part with a set of 
playful works and touristic.

Organizado pelo Museu do Caramulo com 
o Automóvel Club de Portugal, o Caramulo 
Motorfestival é o maior festival motorizado em 
Portugal, tendo por base um evento dedicado 
aos automóveis e motociclos clássicos e 
desportivos, que combina a parte de competição 
com um conjunto de acções lúdicas e turísticas. 





CARAMULO MOTORFESTIVAL

35,000 VISITORS

2021

35 MIL VISITANTES

On the 3rd, 4th and 5th of September of 2021, 
around 35 thousand people headed to Serra do 
Caramulo to vibrate with the beauty of classics 
and the adrenaline of motor sport.

With the special participation, this was the 
first time of Formula 2.0 outside the circuits, 
having stood out for its presence, and for 
its result, having Miguel Abreu obtained the 
3rd Classification and the Best Ascent of the 
Historic Michelin Ramp.

Nos dias 3, 4 e 5 de Setembro, cerca 35 mil 
pessoas rumaram à Serra do Caramulo para 
vibrar com a beleza dos clássicos e a adrenalina 
do desporto automóvel.

Com a participação especial, esta foi a primeira 
vez do Formula 2.0 fora dos circuitos tendo-
se destacado pela sua presença, e pelo seu 
resultado, tendo o Miguel Abreu obtido a 3ª 
Classificação e a Melhor Subida da Histórica 
Rampa Michelin.



CARAMULO MOTORFESTIVAL
2022

The second time at the Caramulo Motorfestival 
was even better than the first. The unique 
and relaxed atmosphere was filled with car 
enthusiasts, all eager to see the beautiful cars 
on display.

This year, over 42 thousand people made their 
way to the Serra do Caramulo to witness the 
beauty of the classics and the adrenaline of 
motor sports. The event was a true spectacle, 
with a variety of cars from different eras 
on display, as well as exciting races and 
competitions.

A segunda vez no Caramulo Motorfestival foi 
ainda melhor do que a primeira. O clima único 
e descontraído estava cheio de entusiastas de 
carros, todos ansiosos para ver os belos carros 
expostos.

Este ano, mais de 42 mil pessoas se dirigiram à 
Serra do Caramulo para testemunhar a beleza 
dos clássicos e a adrenalina dos desportos 
motorizados. O evento foi um verdadeiro 
espetáculo, com uma variedade de carros 
de diferentes épocas em exibição, além de 
emocionantes corridas e competições.

42,000 VISITORS
42 MIL VISITANTES



SINGLE SEATER SERIES
SINGLE SEATER SERIES

The Single Seater Series is the only single-seater 
competition in Portugal. Organized by Motor 
Sponsor, the event is a unique opportunity to 
see iconic formula cars pushing the limits on 
Portuguese circuits.

The success of the competition is the result 
of Motor Sponsor’s collective work, providing 
a memorable experience to the thousands of 
visitors who attend the race tracks. With a 
dynamic range of activities, the Single Seater 
Series is an excellent national speed event that 
exceeds all expectations.

A Single Seater Series é a única competição 
de monolugares em Portugal. Organizada pela 
Motor Sponsor, o evento é uma oportunidade 
única de ver os icônicos fórmulas desafiando 
os limites nos circuitos portugueses.

O sucesso da competição é resultado do 
trabalho coletivo da Motor Sponsor, que tem 
proporcionado uma experiência memorável aos 
milhares de visitantes que marcam presença 
nos autódromos. Com um leque dinâmico 
de atividades, a Single Seater Series é um 
excelente evento de velocidade nacional que 
supera todas as expectativas.



SINGLE SEATER SERIES
2021

The Estoril Circuit was the perfect venue for 
the debut of the AdF-ACR Team in the Single 
Seater Series. It was a historic moment for 
the team, as we took first place in both races 
and secured the top spot for teams. Our riders 
also achieved their first individual “first place” 
finishes.

After the success of the first race at the Estoril 
Circuit, attendance at the next event was 
mandatory. We were excited to return to the 
track and repeat our performance. And that’s 
exactly what we did, as Alcapone took first 
place in both races and became the champion 
of the 2021 Single Seater Series. The team also 
brought home the Team Champions trophy, 
cementing our dominance in the sport.

It was a proud moment for everyone on the 
AdF-ACR Team, and we are looking forward to 
continuing our success in future races.

O Circuito Estoril foi o local perfeito para a 
estreia da AdF-ACR Team no Single Seater 
Series. Foi um momento histórico para a equipa, 
pois obtemos o primeiro lugar em ambas as 
corridas e garantimos o primeiro lugar para 
a equipa. Nossos pilotos também alcançaram 
seus primeiros lugares individuais.

Depois do sucesso da primeira corrida no 
Circuito Estoril, a presença na próxima etapa 
era obrigatória.

Estávamos animados para retornar à pista e 
repetir nosso desempenho. E foi exatamente 
o que fizemos, já que o piloto Alcapone levou 
o primeiro lugar em ambas as corridas e se 
tornou campeão do Single Seater Series 2021. 
A equipa também trouxe para casa o Troféu de 
Campeões por Equipas, consolidando a nossa 
dominação na categoria.

Foi um momento de orgulho para todos na AdF-
ACR Team e estamos ansiosos para continuar 
o nosso sucesso em futuras corridas.





SINGLE SEATER SERIES
2022

The Estoril Circuit is an iconic track in Portugal, 
and after last year’s success, Alcapone starts 
the Single Seat Series in 2022 with his best 
performance to date, securing another win for 
the ADF-ACR team.

Having won the first race of the series, the 
ADF-ACR team once again proves its worth at 
the Algarve International Circuit, winning the 
first place once again.

With a strong history of victories, Alcapone 
continues this trend and secures another win in 
the third race, maintaining his title of National 
Champion by Driver in 2022 of F. R. 2.0.

In the final race at the Estoril Circuit the ADF-
ACR team once again demonstrates their skill 
and becomes the two-time champion of the 
Single Seat Series. It is clear that the team 
is a force to be reckoned with in the world of 
single-seater racing.

O Circuito do Estoril é uma pista icônica em 
Portugal, e depois do sucesso do ano passado, 
Alcapone começa a Single Seat Series em 
2022 com sua melhor performance até agora, 
garantindo outra vitória para a ADF-ACR Team.

Depois de ganhar a primeira corrida da série, 
a ADF-ACR Team prova novamente o seu valor 
no Circuito Internacional do Algarve, obtendo 
novamente o primeiro lugar. 

Com uma forte história de vitórias,  na terceira 
prova da série, Alcapone mantém essa 
tendência e garante outra vitória, mantendo o 
seu título de Campeão Nacional por Pilotos em 
2022 de F. R. 2.0.

Na última corrida no Circuito do Estoril, a equipa 
ADF-ACR mostra novamente a sua habilidade 
e se torna o bicampeão da Série de Assentos 
Únicos. É evidente que a equipa é uma força 
a ser considerada no mundo das corridas de 
assentos únicos.







WHAT’S NEXT?
O QUE SE SEGUE?

As the AdF-ACR team looks towards the new year, the team is determined to continue its winning 
streak and strive for even greater success in 2023. With drivers AdF and AlCapone at the helm, the 
team is dedicated to delivering top-quality performances and going for international titles.

In the coming year, the team will continue to work hard and train diligently in order to maintain 
their status as one of the top racing teams in Portugal. With their commitment to excellence and 
their passion for the sport, the AdF-ACR team is poised to have another successful year in 2023.

As we look ahead to the challenges and opportunities that the new year will bring, the AdF-ACR 
team remains focused on achieving our goals and continuing to make our mark on the racing world. 
We are excited to see what the future holds, and we are ready to take on whatever comes our way.

Will be another successful year for the AdF-ACR team in 2023!

A equipa AdF-ACR olha para o novo ano com determinação a continuar a sua série de vitórias 
e buscar ainda mais sucesso em 2023. Com os pilotos AdF e AlCapone no comando, a equipa 
está comprometida em entregar performances de alta qualidade e partir em busca de títulos 
internacionais.

No próximo ano, a equipa continuará trabalhando arduamente e a treinar diligentemente para 
manter seu status como uma das principais equipas de corrida em Portugal. Com seu compromisso 
com a excelência e sua paixão pelo desporto, a equipa AdF-ACR está pronta para ter outro ano de 
sucesso em 2023.

À medida que olhamos para os desafios e oportunidades que o novo ano trará, a equipa AdF-ACR 
mantém o foco em alcançar os seus objetivos e continuar a marcar o mundo das corridas. Estamos 
animados para ver o que o futuro reserva e prontos para encarar qualquer desafio que venha pela 
frente.

Será outro ano de sucesso para a equipa AdF-ACR em 2023!



E-SPORTS 
E-SPORTS

The Sim Racing National Championships, 
organized by the Portuguese Federation of 
Automobile and Karting (FPAK), the Automobile 
Clube de Portugal (ACP), and Sports&You, have 
the status of a federated modality and are 
recognized and supported by the International 
Automobile Federation (FIA). 

As the popularity of sim racing continues 
to grow, so does the global game simulator 
market, which is expected to generate €18 
billion in revenue by 2026. 

These championships provide a unique 
opportunity for talented sim racers to showcase 
their skills on the world stage and compete for 
the title of national champion.

Os Campeonatos Nacionais de Sim Racing, 
organizados pela Federação Portuguesa de 
Automóvel e Karting (FPAK), pelo Automóvel 
Clube de Portugal (ACP) e por Sports&You, 
têm o estatuto de modalidade federada e 
são reconhecidos e apoiados pela Federação 
Internacional de Automóvel (FIA).

À medida que a popularidade do sim racing 
continua a crescer, também o mercado global 
de simuladores de jogo está previsto gerar 18 
bilhões de euros em receita até 2026.

Estes campeonatos oferecem uma oportunidade 
única para os talentosos sim racers mostrarem 
suas habilidades no palco mundial e competirem 
pelo título de campeão nacional.





WHAT WE CAN OFFER
O QUE PODEMOS OFERECER

VEHICLE BRANDING
A SUA MARCA NO VEÍCULO

APPAREL BRANDING
A SUA MARCA NO VESTUÁRIO

SOCIAL MEDIA PROMOTION
PROMOÇÃO NAS REDES SOCIAIS

SPECIAL EVENTS
EVENTOS ESPECIAIS

Sponsoring a racing team offers many benefits 
beyond simply purchasing space for a logo on a 
car or driver’s suit. It allows a brand to enter a 
fast-paced world where technology, reliability, 
speed, and excitement are at the forefront. 

By sponsoring a team, a brand has the 
opportunity to be associated with these values 
and can attend events to extend their network 
of contacts and potentially open up new 
business opportunities. In addition, sponsoring 
a team can provide unique and unforgettable 
experiences. Overall, sponsoring a racing team 
offers a multitude of benefits and can be a 
valuable investment for a brand.

Patrocinar uma equipa de corrida oferece muitos 
benefícios além de simplesmente comprar 
espaço para um logotipo em um carro ou na 
roupa do piloto. É a possibilidade da sua marca 
entrar em um novo mundo de alta velocidade 
onde tecnologia, confiabilidade, velocidade e 
emoção estão no topo.

Ao patrocinar uma equipa, uma marca tem a 
oportunidade de ser associada a esses valores 
e poder comparecer a eventos, para estender 
a sua rede de contatos e potencialmente abrir 
novas oportunidades de negócios. Além disso, 
patrocinar uma equipa pode proporcionar 
experiências únicas e inesquecíveis. No geral, 
patrocinar uma equipa de corrida oferece uma 
multiplicidade de benefícios e pode ser um 
investimento valioso para a sua marca.



PUSHING FORWARD THE BOUNDARY BETWEEN REALITY AND SIMULATION
REDUZINDO A FRONTEIRA ENTRE A REALIDADE E SIMULAÇÃO

The BREUCA project is focused on creating a 
high-precision Virtual Reality simulator that can 
be used in a gaming environment. The goal of 
this simulator is to allow users to compete in 
real-time against racers on the track, providing 
an immersive experience that feels as close to 
real life as possible. 

With this technology, users will be able to 
virtually compete on tracks located anywhere 
in the world, all from the comfort of their own 
home. 

The BREUCA project aims to revolutionize the 
world of sim racing and provide an unparalleled 
gaming experience.

O projeto BREUCA está focado em criar um 
simulador de Realidade Virtual de alta precisão 
que pode ser usado em um ambiente de jogo. 
O objetivo desse simulador é permitir que os 
usuários competam em tempo real contra os 
pilotos na pista, fornecendo uma experiência 
imersiva que seja o mais próximo possível da 
vida real. 

Com esta tecnologia, os usuários vão poderão 
competir  de forma virtual em pistas localizadas 
em qualquer lugar do mundo, tudo a partir da 
comodidade de sua própria casa. 

O projeto BREUCA visa revolucionar o mundo 
do SIM Racing e oferecer uma experiência de 
jogo sem igual.

MIX REALITY
REALIDADE MISTA

REAL TIME TRACK / SIMULATED
REAL TIME PISTA / SIMULADO

SIMULATION RELIABILITY
FIABILIDADE DA SIMULAÇÃO





COOPERATIVE EVENTS
EVENTOS COOPERATIVOS

If you are looking to host a unique and exclusive 
event that will leave a lasting impression on 
your guests, consider contacting AdF-ACR. We 
offer the unique opportunity for your guests 
to test out a professional racing simulator, 
typically only accessible to top Formula drivers, 
or even take a few laps behind the wheel of 
one of the fastest cars on Portuguese circuits. 
Additionally, we can arrange for the presence of 
motorsport legends such as Emerson Fittipaldi 
at your event. 

Don’t miss out on the chance to create an 
unforgettable experience for your guests.

Se deseja organizar um evento único e 
exclusivo, onde a adrenalina está no seu 
máximo e ficará para sempre na memória 
de seus convidados, entre em contato com 
a equipa AdF-ACR. A possibilidade única de 
testar um simulador profissional, acessível 
apenas aos melhores pilotos de Formulas, ou 
até mesmo tentar algumas voltas ao volante 
de um dos carros mais rápidos nos circuitos 
em Portugal.

Também podemos organizar a presença de 
verdadeiras lendas do automobilismo em seus 
eventos, como Emerson Fittipaldi.

UNIQUE EVENTS, FOR EXCLUSIVE PEOPLE.
EVENTOS ÚNICOS, PARA PESSOAS EXCLUSIVAS







HUBLOT – A DIFFERENT WAY TO PROGRESS
HUBLOT – UMA MANEIRA DIFERENTE DE PROGREDIR

Say those who know this unique Swiss watch 
company, where each and every moment moves 
forward to create the future at breathtaking 
speed. It’s a dream become reality initiated 
and developed by Jean-Claude Biver, Hublot’ 
Chairman with Ricardo Guadalupe, Hublot CEO, 
those men responsible for turning this brand 
into a genuine success story – faithful to its 
“Wow!” approach in the world of watchmaking. 
Hublot’s partnership with AdF-ACR emphasizes 
the concept of the Art of Fusion – of passion, 
craftsmanship, vision and innovation. If we can 
expect one thing of the alliance of these two 
brands on the long and opened road ahead, it’s 
the unexpected. To celebrate this union, Hublot 
has launched the AEROFUSION FORMULA AdF-
ACR, a piece designed by Hublot to celebrate 
the passion for speed and exclusivity.

Hublot is the Official Watch of the AdF-ACR.

Diz quem conhece esta empresa relojoeira 
suíça única, que cada momento avança 
para criar o futuro a uma velocidade de 
tirar o fôlego. É um sonho tornado realidade 
iniciado e desenvolvido por Jean-Claude Biver, 
presidente da Hublot, com Ricardo Guadalupe, 
CEO da Hublot, os homens responsáveis por 
transformar esta marca em uma verdadeira 
história de sucesso – fiel à sua abordagem 
“Uau!” no mundo da relojoaria. A parceria da 
Hublot com a AdF-ACR enfatiza o conceito da 
Arte da Fusão – de paixão, habilidade, visão 
e inovação. Se podemos esperar uma coisa 
da aliança dessas duas marcas no longo e 
aberto caminho pela frente, é o inesperado. 
Para celebrar esta união, a Hublot lançou a 
AEROFUSION FÓRMULA AdF-ACR, uma peça 
desenhada pela Hublot para celebrar a paixão 
pela velocidade e exclusividade.

Hublot é o Relógio Oficial da AdF-ACR.



CLASSIC FUSION AEROFUSION45MM FÓRMULA ADF-ACR
CLASSIC FUSION AEROFUSION 45MM FÓRMULA ADF-ACR

Thickness 13.45mm
Water Resistant 50m
Special Edition of 10 Pieces

CASE & BEZEL:
Satin-finished and polished black ceramic case
Frosted Carbon Bezel
6 H-shaped black-plated Titanium Screws
Saphir Dial with Black, red and gold colors printed Minuteries
Gold 5N colors hands, counters and indexes
Red Lacquered Second Chronograph hand
Case-back with Gold 5N color printed logo

MOVEMENT:
Self-winding Skeleton Chronograph Movement
Black Plated Main plate
Window date at 6.00
Oscillating Weight Hublot Design
Power Reserve 42 Hours

STRAPS & CLASP:
Black rubber with Black calf leather Straps and red stitching
Satin-finished and Polished Black-plated stainless Steel Buckle Clasp

Espessura 13,45 mm
Resistente à água 50m
Edição especial de 10 peças

CAIXA E BEZEL:
Caixa de cerâmica preta acetinada e polida
Bezel de carbono fosco
6 parafusos de titânio banhados a preto em forma de H
Mostrador de safira com minutaria impressa em preto, vermelho e dourado
Mãos, contadores e índices dourados na cor 5N
Segunda mão cronógrafa vermelha laqueada
Fundo da caixa com logo impresso na cor dourada 5N

MOVIMENTO:
Movimento cronógrafo esqueleto automático
Placa principal banhada a preto
Janela de data às 6h00
Peso oscilante com design Hublot
Reserva de marcha de 42 horas

Pulseiras e fivela:
Pulseira de borracha preta com couro de bezerro preto e costura vermelha
Fivela de aço inoxidável preta acetinada e polida





THE 2023 CARS
OS CARROS DE 2023



MAIN SPONSOR
PATROCINADOR PRINCIPAL

• Featured brand on the car and driver’s suit;

• Featured on social media in all publications;

• Featured in the game / professional simulator 
of BREUCA;

• Pilot will be a brand ambassador and will 
be available for events (depends on the 
agenda);

• Access to the racing paddock for 5 guests, 
with access to the team pits and catering;

• Possibility of using the cars as a Show Car at 
brand events;

• Training RACE DAY - An exclusive day on the 
Vasco Sameiro circuit, where up to 2 people 
will be trained in sports driving and each 
will have the opportunity to do 3 rounds in 
Formula 2.0;

• Marca em destaque no carro e fato do piloto;

• Destaque nas redes sociais em todas as 
publicações;

• Destaque no jogo / simulador profissional do 
BREUCA;

• Piloto será embaixador da marca e ficará 
disponivel para eventos (fica dependente da 
agenda);

• Acesso ao Paddock das corridas para 5 
convidados, com acesso às boxes da equipa 
e catering

• Possibilidade de usar os carros como Show 
Car em eventos da marca

• Training RACE DAY - Um dia em exclusivo 
no circuito Vasco Sameiro, onde será 
dada formação até 2 pessoas de condução 
desportiva e cada um terá oportunidade de 
fazer 3 Voltas no Formula 2.0

MAX 2 SPONSORSHIPS 
MAX 2 PATROCINIOS



VIP SPONSOR
PATROCINADOR VIP 

• Featured v2 branding on the car and driver’s 
suit

• Featured on social networks v2 in all 
publications

• Featured in the game / professional simulator 
of BREUCA

• Pilot will be brand ambassador

• Access to the racing paddock for 2 guests, 
with access to the team pits and catering

• Training RACE DAY - A day for 1 person on 
the Vasco Sameiro circuit, where driving 
training will be given sport and will have the 
opportunity to make 3 rounds in Formula 2.0

• Marca em destaque v2 no carro e fato do 
piloto

• Destaque nas redes sociais v2 em todas as 
publicações

• Destaque no jogo / simulador profissional do 
BREUCA

• Piloto será embaixador da marca

• Acesso ao Paddock das corridas para 2 
convidados, com acesso às boxes da equipa 
e catering

• Training RACE DAY - Um dia para 1 pessoa 
no circuito Vasco Sameiro, onde será dada 
formação de condução desportiva e terá 
oportunidade de fazer 3 Voltas no Formula 
2.0

MAX 4 SPONSORSHIPS 
MAX 4 PATROCINIOS 



SPONSOR
PATROCINADOR

• Brand on the car and driver’s suit

• News on social media

• Access to the races and visit to the team’s 
Paddock and boxes for 5 guests

• Experience days - special conditions for 
accessing Experience days.

• Marca no carro e fato do piloto

• Noticias nas redes sociais

• Acesso às corridas e visita ao Paddock e 
boxes da equipa para 5 convidados

• Experience days - condições especiais no 
acesso aos Experience days.



https://adf-acr.com/https://www.instagram.com/adf.acr/https://www.facebook.com/RacingPixel
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