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Comunicado de Imprensa 

 
CEPSA DISPONIBILIZA BILHETES PARA FINAL DA TAÇA DA 

LIGA EM COIMBRA  
 

 
 

A CEPSA Portuguesa  acaba de disponibilizar em 

exclusivo na região de Coimbra, mais de 1.500 

bilhetes para a final da Taça da Liga,  a ser disputada 

já no próximo dia 23 de Abril, entre o Sport Lisboa e 

Benfica e o Futebol Clube Paços de Ferreira, naquela 

cidade. 

Para usufruir dos bilhetes, no âmbito desta promoção, 

apenas terá de abastecer um mínimo de 25 litros de 

combustível num dos 4 Postos CEPSA aderentes da 

cidade de Coimbra* e realizar o pagamento de 12,50€ 

por cada bilhete adquirido. A compra de cada bilhete  

contempla ainda a oferta de um gift especial para o dia 

do jogo. 

Na base desta promoção está o patrocínio da CEPSA 

Portuguesa  à Taça da Liga, uma das mais 

carismáticas competições de Futebol. 

Não perca esta oportunidade exclusiva e garanta já o 

seu lugar! 

* Postos CEPSA aderentes a esta campanha promociona l (Coimbra):  
Coimbra Solum | Avenida General Humberto Delgado  
Coimbra I | Guarda Inglesa  
Coimbra II | Praceta Carlos A. Mota Pinto  
Coimbra Sta Clara | Avenida Inês de Castro, Santa C lara  
 
A CEPSA está presente em Portugal há 48 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, tendo dado 
início também 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, 11 de Abril de 2010 
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