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Como é de conhecimento da modalidade, o Super Bock Group/Vitalis sempre apoiou a FPO
ao longo dos últimos anos, sendo um dos nossos patrocinadores mais relevantes e que
acompanha a orientação há mais tempo. Nos últimos anos tem apoiado principalmente a
Taça de Portugal Vitalis de Orientação Pedestre e a Taça de Portugal de BTT.
Para 2019, é com apreço que a FPO comunica que o Super Bock Group/Vitalis reforça o apoio
com a extensão às 5 Taças de Portugal, ou seja, a disponibilização de produto passa a incluir:
Taça de Portugal Precisão, Taça de Portugal Rogaine e Taça de Portugal de Sprint. Para além
da Taça de Portugal, também o circuito Portugal City Race passa a usufruir do mesmo
produto Vitalis.
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Sendo este um apoio que a FPO muito reconhece como fundamental e estratégico para toda
a modalidade em si, é absolutamente fulcral a colaboração de todos os Clubes organizadores,
no sentido de retribuir o devido retorno esperado pelo Super Bock Group/Vitalis.
Em concreto, do ponto de vista da implementação, continua a ser requisito obrigatório a
divulgação da marca Vitalis nos vários meios de comunicação usados para comunicação dos
vários eventos, como sejam, a título de exemplo: página web da prova, redes sociais e
colocação do logotipo nos mapas.
Uma vez que o Super Bock Group/Vitalis procedeu recentemente a uma reestruturação da
imagem, a FPO pede que doravante seja usado o logotipo que anexamos, bem como sejam
substituídos todos os logotipos em uso; por exemplo, na comunicação das próximas provas
(e mapas).
Finalmente, a FPO agradece publicamente ao Super Bock Group/Vitalis por este novo
acordo/protocolo.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO

António Amador
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