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COMUNICADO Nº 1

NOTA INFORMATIVA DE JANEIRO PARA O MES DE FEVEREIRO
Caro associado nunca será de mais lembrar que o seguro desportivo terminou no dia
31 de Dezembro de 2017, assim, alertamos os mais distraídos que devem regularizar
a sua situação relativa ao ano 2018, junto dos nossos serviços administrativos que se
encontram regularmente a funcionar nas horas normais de expediente por conta do
seu Presidente Carlos Veloso, cajo não encontrem este Dirigente na Sede, só têm que
contactar o mesmo através do Tm - 919 413 268, nesta altura estão já regularizados
700 associados em representação de 42 Clubes, portanto para quem ainda não
renovou, fica o alerta afim de não provocar danos maiores no futuro.
Como referimos no Comunicado de Dezembro, reestruturamos a nossa página da
Internet dando-lhe mais frescura e uma maior facilidade de acesso e consulta dos
nossos serviços, neste contexto, também alteramos a nossa caixa de e-mail, assim a
partir do dia 1 de Fevereiro, temos duas caixas de correio eletronico onde os nossos
associados se podem dirigir aos n/serviços, a saber; geral@acnorte.pt e
presidencia@acnorte.pt, deixando assim de funcionar o acnorte@portugalmail.pt

DIA 4 DE FEVEREIRO DOMINGO – 9ª EDIÇÃO DA BENÇÃO DAS BICICLETAS
TERREIRO DA SÉ CATEDRAL DO PORTO
TROFÉU ACN (1)
Concentração dos participantes pelas 09.00h junto á Sé Catedral do Porto seguindose a Benção das bicicletas e cicloturistas cerimónia Presidida pelo Padre Amadeu
pelas 09h30m, finda a efeméride, iremos percorrer algumas arterias da cidade do
Porto ladeando o rio e o mar numa extensão de 40KM com final novamente no
Terreiro da Sé.
DE REFERIR QUE COMO DISSEMOS NO COMUNICADO DE DEZEMBRO, A PARTIR
DESTA ÉPOCA 2018, OS ASSOCIADOS TERÃO QUE SER PORTADORES DO CARTÃO
DE SOCIO ACN EM TODOS OS EVENTOS DA RESPONSABILIDADE DA ACN, AFIM DE
SEREM REGISTADOS ATRAVÉS DE UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, CÓDIGO
ESTE QUE SE ENCONTRA NO VERSO DO CARTÃO DE SÓCIO.

Após reunião de Direcção no passado dia 9 de Janeiro e contrariamente ao que
inicialmente tinhamos definido, tomamos a decisão de realizar alguns eventos de
preparação da época 2018 a exemplo do que vinha acontecendo há uns anos a esta
parte, assim a periodicidade será de 15 dias entre eles, neste contexo descrevemos
na página sguinte um para o mês de Fevereiro, após a realização da Benção.
VIRE S.F.F
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DIA 18 DE FEVEREIRO DOMINGO – CIRCUITO MATINAL
TROFÉU ACN (2)
PORTO- ENTRE-OS-RIOS – TERMAS S.VICENTE – PAREDES- BALTAR - PORTO
Saída por Equipas ás 09.00h do Porto, junto do Museu da Imprensa no Freixo, seguindo por,
Foz do Sousa, Melres, Sebolido, Entre-os-Rios, Termas de S.Vicente, Paredes, Baltar,
Valongo, Rio Tinto, e chegada á Rotunda do Freixo. 80 KM
RODAS SOLTAS

PAGAMENTOS DE COTAS OU OUTROS
Para efeitos de qualquer pagamento dirigido á ACN por transferência bancária o NIB
continua o mesmo BPI – 0010 0000 5000 9530 00121, de referir que em
qualquer situação o associado terá sempre que nos enviar via E-mail o comprovativo da
operação efectuada, referindo também o seu nome completo ou o numero de associado,
continuamos a receber renovações para 2018 no nosso extracto bancário, sem
qualquer referência de quem se trata e assim é impossível detetarmos o nome ou
numero de socio e obviamente o associado fica sem o seguro até quando seja
resolvida a situação, tenham muita atenção nas operações efectuadas.
CONTACTOS PARA SERVIÇOS ACN
Como vem sendo referido nos Comunicados anteriores, a ACN já não tem o funcionário a
tempo inteiro a desempenhar a sua actividade, no entanto para qualquer assunto
relacionado com a vida associativa, o Presidente Carlos Alberto Veloso ou o Vice
Presidente Antonio Pinheiro, estarão sempre contactáveis para a abertura da Sede em
qualquer altura que os associados pretendam, neste sentido, a Sede da Associação,
estará também aberta todas as Quintas feiras das 21h30m até ás 24.00h e até ao
fim do mês de Março para efeito de Renovações e/ou novas inscrições, durante os
outros dias se necessário for a deslocação diurna ás n/instalações, só terão que entrar
em contacto com o Presidente Carlos Alberto Veloso para o nº 919 413 268 a combinar a
hora mais propicia para tratar de assuntos.
Relativamente ás licenças da UVP/FPC para 2018, a primeira fase terá a entrega na
Benção das Bicicletas e as restantes virão por outras fases, de referir entretanto que
todos os associados que já actualizaram a sua situação para o ano em curso, estão
todos com o Seguro activo faltando somente a entrega do documento físico, caso tenham
entretanto algum sinistro, os números das apólices continuam os mesmos de 2017, terão
no entanto que entrar em contacto com o responsável da ACN C Veloso 919 413 268.
Uma outra informação importante que queremos desde já deixar, é que no nosso Plano
de actividades que anexamos já actualizado em relação ao primeiro enviado, é que
anulamos o Circuito da Amendoeira em Flor e em sua substituição estará o 1º Passeio
Aldeias do Xisto em Oliveira do Hospital o qual se compõe de carácter humanamente
solidário para com as populações que foram fustigadas pelos incendios do passado
verão, assim muito brevemente daremos informações detalhadas sobre este evento que
vai ter lugar no dia 25 de Março em comunhão com as Equipas profissionais do pelotão
nacional que vão competir nesse mesmo dia e nos mesmo local, e onde iremos utilizar as
mesmas estruturas da chegada dessa Prova profissional. Compareçam.

