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Boas Festas e um ano de 2016 cheio de 
desporto!

Com o ano de 2015 a chegar ao fim, desejamos-lhe uma época 
festiva cheia de felicidade; e para 2016 um ano cheio de desporto!

Mesmo no final de mais um ano ainda temos algumas novidades 
para partilhar. Saiba quais na última e-news de 2015.
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Comité Paralímpico de Portugal no top 6 mundial

Um trabalho do IPC (Comité Paralímpico Internacional) sobre o 
posicionamento dos Comités Nacionais nas redes sociais, revelou que a 
página de facebook do CPP é a sexta a nível global com mais seguidores!

Portugal fica apenas atrás de Austrália, Canadá, Estados Unidos da 
América, Brasil e Grã Bretanha, um resultado que nos enche de orgulho 
e que demonstra que são bastantes os interessados nesta dimensão 
desportiva.

Para 2016 contamos com a vossa ajuda para continuar a subir no ranking. 
Estamos todos de parabéns!

Salsa veste a comitiva nacional aos Jogos Paralímpicos Rio 2016

A marca portuguesa de vestuário Salsa, especialista em trabalhar 
com denim e reconhecida internacionalmente pela produção de 
jeans, juntou-se à Família Paralímpica e será o patrocinador 
oficial dos trajes formais com que a comitiva nacional irá desfilar 
na abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

A parceria que foi recentemente firmada prevê a criação de 
uma linha de vestuário exclusiva que vai evocar as conquistas 
portuguesas como forma de incentivo aos atletas nacionais.

“Termos uma empresa nacional que se associa de forma tão 
forte e envolvida com o Movimento Paralímpico, é para nós um 
motivo de enorme orgulho”, afirma Humberto Santos, Presidente 
do CPP. “Esperamos que seja o início de uma longa parceria de 
sucesso e é com bastante satisfação que recebemos a Salsa na  
Família Paralímpica”

A Salsa desenvolverá também os trajes da comitiva olímpica, 
pelo que mais uma vez ambas as Missões se irão apresentar nos 
Jogos com uma imagem nacional única.


