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N/Ref.ª:  002-FPO/2021 
Data:       2021-01-20 
Assunto: Desvinculação e contratação de funcionário da FPO 
 

Exmos. Senhores, 

 

Vimos, por este meio, informar que face à solicitação de desvinculação contratual 

recentemente apresentada pela nossa funcionária Patrícia Casalinho, aceitou a Direção da FPO 

o pedido em causa, embora com alguma tristeza. 

A Patrícia desempenhou as suas funções, ao longo dos anos que prestou serviço na FPO, de 

forma exemplar, com inquestionável zelo e dedicação. A sua disponibilidade foi sempre para 

além do contratado institucionalmente, contribuindo e fomentando o próprio 

desenvolvimento da modalidade. 

A Direção entende os motivos que a levaram a optar por outro rumo profissional, desejando-

lhe as maiores felicidades e sucesso no seu novo projeto.  

A quem sempre viveu e esteve na Orientação com alma, agradecemos o seu contributo e 

dedicamos-lhe o nosso sincero Bem hajas, Patrícia! 

Mantemo-nos ainda ao dispor para lhe prestar todo o apoio que esteja ao nosso alcance. 

 

No seguimento desta situação, de modo a assegurar-se, com celeridade, o desempenho das 

funções até à data exercidas pela Patrícia, procedeu-se à contratação da Cristiana Maranhão.   

Tendo estado, num passado recente, integrada nos serviços da FPO e tendo-se mantido ligada 

à modalidade, a título desportivo e profissional, a Cristiana afigura-se como um elemento que 

nos assegura uma transição tranquila no desempenho das funções em causa.  

Assim sendo, apresentamos-lhe, de novo, as nossas boas vindas. 

 

 Informamos que o email patricia@fpo.pt será descontinuado após o dia 1 de fevereiro de 

2021, sendo criado o email cristiana@fpo.pt, para os devidos efeitos. 

 

Agradecemos a todos os clubes e atletas, a melhor compreensão no consequente processo de 
reorganização dos nossos serviços. 

Com os melhores cumprimentos, 
O Presidente da FPO, 

 
 

Fernando Feijão 
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