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Geral
N/Ref.ª: 001-FPO/2018
Data:
2018-16-04
Assunto: Entrada em funções de novo Órgão de Gestão
Caros Amigos,
Como é do vosso conhecimento no passado sábado houve eleições e tomou posse um novo
Órgão de Gestão da FPO. Este inicio de ano teve várias implicações no regular funcionamento
dos serviços provocando dificuldades a vários níveis que serão prioritários regularizar e para
o qual solicitamos a vossa melhor compreensão.
Apesar de algumas limitações dos serviços - somente em julho normalizará com o regresso
de licença de maternidade da Patricia Casalinho - é objetivo dar resposta a todas as
solicitações que serão colocadas dentro dos prazos normais de resolução e recuperar as
várias situações que desde o inico do ano possam ter ficado sem resposta/resolução.
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Em termos de futuro as nossas linhas prioritárias, de forma resumida, passam por:
•

Normalizar e modernizar o funcionamento para evitar dependências no futuro;

•

Regularizar os compromissos com as várias entidades com que nos relacionamos
principalmente as da tutela;

•

Rever o protocolo com o Desporto Escolar, um dos pilares fundamentais da nossa
modalidade;

•

Manter a prática de organização de grandes eventos internacionais;

•

Debate, definição e implementação de ações para reverter a atual situação da
modalidade, principalmente, em termos de participação nas várias vertentes;

Sendo que iremos funcionar como equipa há áreas que serão direcionadas para elementos
específicos embora qualquer assunto que nos chegue, independente do canal por que vier,
será encaminhado e tratado por quem de direito.
A constituição, contactos e área de atuação são:
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Presidente: António Amador / email: presidente(at)fpo.pt / móvel: 925739332
Diretor Executivo: Rui Mora / email: 2236.mora.fpo(at)gmail.com
Diretor Financeiro: Rui Morais / email: rui.murais(at)gmail.com
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Secretário: Sandra Rodrigues / email: sandrajunior(at)live.com.pt foco na envolvente do OriPatrocínios * Sponsors

Trail/Rogaine, Corridas de Aventura e Formação
Vogal: José Fernandes / email: josefernandes0048(at)gmail.com foco na envolvente pedestre
Vogal: João Lavado / email: joao.lavado(at)sapo.pt foco na envolvente da BTT
Vogal: Pedro Dias / email: pedrodias.ori(at)gmail.com foco na envolvente de relacionamento
com várias entidades nomeadamente da tutela mas não só
Serviços: André Mora: geral(at)fpo.pt e Patricia Casalinho: info(at)fpo.pt – após julho com
uma definição e atribuição de tarefas será comunicado o funcionamento destes mails, para
já é indiferente o envio para qualquer dos mails (terão o tratamento necessário);
Por último, e por nós considerado como o mais importante, a modalidade será o que os seus
agentes, principalmente Clubes, Dirigentes e Atletas, pretenderem, entendemos como
fundamental o papel que cada um de nós, que gostamos desta nossa modalidade, terá no
seu futuro. Sem o envolvimento e contributo de todos o caminho será muito mais difícil.
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Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO

António Amador
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