COMUNICADO Nº2
Lisboa, 31 de Janeiro de 2018

Caros Associados/ Família do Pentatlo,
Conforme foi recentemente informado encontra-se já a funcionar o novo Escritório da FPPM
sito em Rua Cidade de Malanje, 1, R/C Porteiro, 1800-101 Lisboa.

O expediente geral é agora assegurado pela Srª. Paula Ferreira, em regime de part-time, cujas
funções entre outras se destacam a área administrativa com ligação ao movimento associativo
e agentes da modalidade em geral, entidades oficiais e assessoria da direcção.

O atendimento presencial passa a estar contemplado, por marcação prévia, incluindo
agendamento com o Presidente, que recebe todas as 3ªs feiras, entre as 14h/16h também por
marcação atempada.

Os contactos são, para todos os efeitos:
- Telefone fixo 211 307 709;

Telemóvel : 91 750 96 95 (Vodafone)

Recordamos ainda parte do teor do Comunicado anterior transcrevendo: “…Federação
Portuguesa do Pentatlo Moderno irá implementar um conjunto de novos procedimentos que
visam por um lado aliviar significativamente a sua carga administrativa, e por outro, estabelecer
canais de comunicação mais fluentes e eficazes no domínio da respectiva actividade interna.

Assim, com o objectivo de valorizar o papel do website da FPPM toda a informação geral
passará a ser veiculada via www.fppm.pt incluindo Convites para Provas Nacionais e
Convocatórias.

Ademais, tudo o que decorre da execução do P.A. deve estar devida e antempadamente
disponível para consulta nomeadamente Calendários, Regulamentos, Resultados e
Classificações, entre outros documentos fundamentais.

Aproveito, entretanto, para recordar os endereços electrónicos activos a que correspondem as
diferentes áreas/assuntos:

- fppm.geral@gmail.com

Expediente Geral FPPM;

- fppm.direxecutivo@gmail.com

Diretor Técnico Nacional;

- fppm.competicoes@gmail.com

Provas Via Olímpica;

- fppm.laser.run@gmail.com
- fppm.biatle@gmail.com
- fppm.formacao@gmail.com

Atividades Laser Run;
Atividades Biatle / Triatle;
Formação RH.

Esperando, com esta medida, objectivar um melhor serviço a prestar à comunidade do pentatlo
moderno, apresento as minhas melhores saudações desportivas.

Manuel Barroso
Presidente
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