Nota de Imprensa

Santander Totta patrocina Circuito da Boavista


O Circuito da Boavista inclui o Grande Prémio Histórico do Porto, entre os dias 17
e 19 de Junho, e uma etapa do Campeonato Mundial de Turismo – WTCC, entre
os dias 01 e 03 de Julho.

Lisboa, 21 de Março de 2011 - O Banco Santander Totta vai patrocinar o Circuito da
Boavista, um evento que traz à cidade do Porto o melhor do desporto automóvel, com a
realização de uma das mais importantes provas de competição mundial no segmento de
automóveis de turismo e com momentos históricos do automobilismo mundial.
No primeiro fim-de-semana do Circuito, entre os dias 17 e 19 de Junho, terá lugar o
Grande Prémio Histórico do Porto, onde os amantes dos automóveis poderão assistir a
corridas com carros antigos. Serão realizados também campeonatos nacionais de
clássicos e de clássicos resistência.
O segundo fim-de-semana, entre os dias 01 e 03 de Julho, será marcado pela
velocidade, com a realização de uma etapa do Campeonato Mundial de Turismo –
WTCC. Os adeptos de grandes velocidades poderão assistir ainda a várias competições
com carros modernos, onde acelerar será palavra obrigatória.
O Circuito da Boavista realizou-se pela primeira vez em 2005, ano em que foi galardoado
como o “Melhor Acontecimento do Desporto Automóvel de 2005”. Desde então, o evento,
que se realiza de dois em dois anos, tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos. Em
2009, mais de 200.000 pessoas ocuparam as bancadas para assistir às várias provas
disputadas.
O desporto automóvel, seguindo a linha de actuação do Grupo Santander, tem merecido
uma especial atenção por parte do Banco, que está presente nas mais importantes
competições mundiais, como é o caso da Fórmula 1. O Santander é o patrocinador oficial
da escudaria Ferrari, sendo também o principal patrocinador dos Grandes Prémios de
Inglaterra, Alemanha e Itália.

