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CHEGÁMOS A 2015! E temos novidades...

A partir de janeiro de 2015, a e-news será remetida com uma periodocidade mensal - assim conseguimos transmitir mais notícias porque 
temos muito para lhe contar!
Também vamos ter algumas mudanças na newsletter trimestral: novas rúbricas e convidados e mais espaço para as iniciativas dos membros do 
CPP - mas essas novidades só vai descobrir em março! 
Esperamos tê-lo ao nosso lado nesta caminhada até aos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016.

Portugal conquista primeira vaga para os Jogos 
Paralímpicos do Rio 2016

Portugal assegurou a primeira vaga 
para os Jogos Paralímpicos - Rio 2016 
através do paraciclismo. De acordo 
com os critérios de qualificação para a 
participação nos Jogos, os 23 melhores 
países da Europa no ranking por nações 
no final de 2014 têm desde já acesso a 
uma vaga para os Jogos Paralímpicos.

NOTÍCIAS

Se quer saber mais sobre o processo de qualificação do 

ciclismo leia aqui

CPP ouvido na Comissão Parlamentar de 
Educação, Ciência e Cultura
O CPP foi ouvido no início deste 
ano na Comissão Parlamentar de 
Educação, Ciência e Cultura no 
âmbito da Resolução da Assembleia 
da República, Aprofundar a proteção 
das crianças, das famílias e promover 
a natalidade.

Saiba mais sobre a resolução da Assembleia da República no 
site do CPP
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AGENDA

SGS Portugal apoia o Projeto de Preparação 
Paralímpica Rio 2016

A SGS Portugal através de um donativo 
entregue ao Comité Paralímpico de 
Portugal apoia o Projeto de Preparação 
Paralímpica Rio 2016. 

Leia aqui o comunicado na íntegra e saiba as razões que levam 
a SGS a apoiar o CPP

Reunião Anual do Programa de Preparação 
Paralímpica Rio 2016
Realizou-se a 17 de janeiro, em Rio 
Maior, a Reunião Anual do Programa 
de Preparação Paralímpica Rio 2016. 
Atletas, treinadores e federações 
estiveram reunidos para debater e 
aprofundar as temáticas relacionadas 
com a preparação para os Jogos 
Paralímpicos - Rio 2016.

Veja algumas fotos e mais informações sobre o evento no site 
do CPP

EM DESTAQUE

Com o Desporto Tens Tudo a Ganhar

Já conhece a campanha publicitária do CPP? Disponível em 
televisão e rede publicitária de exterior (suporte mupis) pode 
ainda ser vista nas redes sociais e no youtube do facebook.

Clique na imagem acima para ver o vídeo ou se preferir aceda 
ao nosso canal youtube, partilhe e comece a fazer desporto!Federação Portuguesa de Orientação

15 fevereiro - Portugal O’ Meeting

Federação Portuguesa de Ciclismo

28 fevereiro - Campeonato Nacional de Pista Paraciclismo - Sangalhos

Federação Portuguesa de Andebol

14-15-21 fevereiro - jornadas ACR 4 Grupo Norte

14 fevereiro - 5ª jornada ACR 7 Grupo Norte

07-13-21-22 fevereiro - jornadas ACR 4 Grupo Sul

07-13-21-22 fevereiro - jornadas ACR 7 Grupo Sul

11 fevereiro - 1ª jornada Campeonato Regional Sul (intelectual)

Associação Nacional de Desporto para Deficientes Visuais

28 fevereiro - 4ª jornada Campeonato Nacional Sénior Goalball

Paralisia Cerebral - Associação Nacional de Desporto

fevereiro - 4ª e 5ª jornada Campeonato Nacional de Futebol 7

Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Motora
07 fevereiro - 1ª Eliminatória Taça de Portugal (basquetebol)

fevereiro - 2ª volta do Campeonato Nacional (basquetebol)

RIO 2016: IPC publica mínimos de qualificação para a nataçãoSaiba quais são aqui

Federação Portuguesa de Natação

7 e 8 fevereiro - Camp. Nacional Inverno para a Def. Intelectual

22 fevereiro - Camp. Nacional Inverno Natação Adaptada

CPP e COP reúnem com vista à preparação da 
Missão Portuguesa aos Jogos Rio 2016
Por convite da Comissão Executiva 
do CPP, o Presidente do COP, Dr. 
José Manuel Constantino deslocou-
se à sede do CPP no dia 21 de janeiro 
para abordar algumas questões 
com vista à preparação da Missão 
Portuguesa aos Jogos Paralímpicos 
e Olímpicos Rio 2016.

Conheça as conclusões da reunião  no site do CPP


