
 
 

 
Comunicado de Imprensa  

 

Kartódromo Internacional de Leiria acolhe Evento com Pilotos e Clientes da Marca 

 

CEPSA REÚNE FAMÍLIA DESPORTIVA  

NO “CHALLENGE KARTING 2010” 

 

A CEPSA Portuguesa organizou a 10 de Outubro, Domingo, no 

Kartódromo Internacional de Leiria, o “Challenge Karting 2010”, 

evento de confraternização cheio de adrenalina que somou este 

ano 12 edições. 

 

A acção comemorativa de sponsor reuniu Clientes de 

Lubrificantes das marcas CEPSA, TOTAL e ELF, bem como toda a família de Pilotos 

patrocinados pelas três marcas e adeptos de karts convidados. Diversão e convívio foram as 

palavras de ordem do “Challenge Karting 2010”, que contemplou para isso várias acções de 

animação que, nesta edição, contaram com a presença do conhecido apresentador de 

televisão João Manzarra. No decorrer destas animadas actividades o destaque foi para as 

corridas de Karts. 

 

No final das actividades, alguns dos melhores Pilotos patrocinados e restantes convidados 

puderam “competir” lado a lado, tendo sido organizadas mangas exclusivas para o efeito. 

 

O Challenge Karting 2010, que reuniu a família desportiva da CEPSA Portuguesa, visou 

celebrar a solidez e a notoriedade dos patrocínios desportivos da Empresa. Esta acção 

comemorativa constituiu ainda a reafirmação da política de Comunicação da marca e de 

Responsabilidade Social para com a área desportiva. 

 

A CEPSA está presente em Portugal há mais de 40 anos. A sua presença neste mercado foi reforçada 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, carburantes, 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. 
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