
A p o i a m   a   O r i e n t a ç ã o  
 
 

Estrada da Vieira, 4 - Bairro Florestal - Pedreanes - 2430-401 MARINHA GRANDE  *  NIF 503083801 

NIB 0035 0441 0004 2596 9302 7 *  Tel: (+351) 244575074  *  Tlm.: (+351) 919919801 / 912162662  *  geral@fpo.pt  *  www.fpo.pt 

 

 

Parceiros * Partners 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO-FPO 
 

Fundada em 19 de Dezembro de 1990 
Utilidade Pública Desportiva. Despacho 62/95. Diário da República n.º 244, de 21.10.1995 

Utilidade Pública. Despacho 4861/2012. Diário da República n.º 70, de 09.04.2012 

Patrocínios * Sponsors 

Parceiros * Partners 

Exmos/as. Senhores/as 
 

Geral 
 

N/Ref.ª: 015-FPO/2019 

Data:  2019-03-15 

Assunto: Taça de Portugal PMS de Orientação em BTT 

 

 

Exmos. Senhores,  

 

A FPO e a empresa PMS Alumínios PVC vão colaborar nos próximos quatro anos ao nível da 

vertente BTT. 

O acordo passa por um apoio financeiro da empresa nessa vertente sendo que a FPO acordou 

divulgar a PMS Alumínios PVC através de: 

• A TP de BTT passa a ter a designação de Taça de Portugal PMS de Orientação em BTT; 

• Divulgação do logo da empresa em: site da FPO, vários meios de divulgação das 

diversas provas (site, redes sociais, mapas, cartazes, panfletos, etc.) – em anexo 

segue logo que deve ser usado; 

• Lonas publicitarias, colocadas em sítios de boa visibilidade (passam a estar incluídas 

no kit de organização de provas) 

• Frontal com o número a usar obrigatoriamente nas bicicletas em todas as provas da 

TP de O-BTT e CN’s de O-BTT com referência à empresa, será distribuído um frontal 

por atleta no início de cada época; 

 

Sendo que nos dias de hoje não é fácil encontrar quem apoio este desporto deixamos o 

agradecimento à PMS Alumínios PVC pela aposta que faz nesta vertente de BTT que espera 

seja vantajosa para os dois e se possa perlongar no futuro. 

  

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da FPO 
 

 

 

 

António Amador 


