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CEPSA PATROCINA FREIXIEIRO
Acordo prevê apoio à equipa profissional e equipas de formação 

A CEPSA Portuguesa e a Associação Recreativa de Freixieiro assinaram um acordo de patrocínio, 
que visa apoiar as equipas de Futsal profissional e de formação, denominadas Escolinhas, Infantis, 
Iniciados, Juvenis e Juniores, na época desportiva 2009/2010. 

Fundada em 1935 e sediada no Lugar de Freixieiro, Freguesia de Perafita, Concelho de Matosi-
nhos, a Associação Recreativa de Freixieiro é um dos mais antigos clubes nacionais, com um 
importante e fervoroso grupo de adeptos. 
                 
Da sua lista de sucessos desportivos destaca-se a conquista do Campeonato Nacional da 1ª Divi-
são de Futsal na época 2001/2002, a conquista da Super Taça de Futsal no ano de 2002, as 5 
presenças em finais da Taça de Portugal de Futsal e uma presença na UEFA FUTSAL CUP no ano 
de 2002. Ainda nos diversos escalões de formação, a Associação Recreativa de Freixieiro tem 
coleccionados títulos atrás de títulos, sendo de destacar as conquistas da Taça Nacional de Junio-
res “A” nas épocas 2007/2008 e 2008/2009 e as conquistas da Taça Nacional de Juniores “B” nas 
épocas 2003/2004, 2006/2007 e 2007/2008, sendo considerado por inúmeras pessoas ligadas ao 
Futsal, como a melhor escola de Formação do País.

Com este patrocínio, o Clube irá receber um apoio fundamental para o desenvolvimento da modali-
dade, tanto ao nível da equipa profissional, como também para os jovens das equipas em formação. 

Para a CEPSA Portuguesa, este patrocínio reafirma a política de Comunicação, de Responsabilida-
de Social e a sua forte ligação à região de Matosinhos, onde iniciou a sua actividade em Portugal 
no ano de 1963, com a primeira fábrica de emulsões betuminosas do país e um parque de armaze-
nagem de combustíveis e produtos betuminosos, localizado junto ao Porto de Leixões, em Matosi-
nhos, com base na qual abastece uma parte importante do País. 

A CEPSA está presente em Portugal há mais de 40 anos. A sua presença neste mercado foi reforça-
da a partir de 1991, por via da integração na CEPSA da refinaria (La Rábida), em Huelva, que 
permitiu uma maior proximidade geográfica das instalações de produção e das infra-estruturas 
logísticas a este mercado. Actualmente, a CEPSA comercializa em Portugal combustíveis, carbu-
rantes, lubrificantes, gás de petróleo liquefeito (butano e propano), betumes e, mais recentemente, 
deu início à distribuição de combustíveis para marinha e aviação. Dispõe de infra-estruturas de 
abastecimento e armazenamento que incluem a instalação de Matosinhos, localizada perto do 
Porto.

Lisboa, 12 de Janeiro de 2010

CEPSA Portuguesa Petróleos, S.A. – Direcção de Comunicação de Marketing

dir.comunicacao@cepsa.com / Tel: (351) 21 721 76 08 / www.cepsa.pt 


