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COMUNICADO Nº 12

NOTA INFORMATIVA PARA JANEIRO 2018
Caros consócios, está a desenrolar-se a bom ritmo o processo de Renovações de
Seguro e cotas para 2018, neste momento entraram já nos nossos serviços de
Secretaria, cerca de 200 pedidos de licença desportiva e ainda não chegamos ao final
do ano 2017, neste contexto, somos a informar que é de todo conveniente que se
apressem para efectuar as renovações porquanto o seguro termina no dia 31 de
Dezembro final do ano civil.
Como referimos no Comunicado de Novembro para Dezembro, no ano 2018 a
Federação de ciclismo decidiu não emitir a licença desportiva fisicamente, enviando
simplesmente uma folha A4 com fotografia da mesma, no entanto a ACN vai assumir o
custo desta e vai solicitar a licença para todos os seus associados, daí mantermos os
mesmos valores de Renovação do ano 2017 (37,50€) enquanto que tivemos que
aumentar o valor para os Novos Associados para 40€ por via da emissão do cartão
de socio ACN + a chapa para a bicicleta.
Queremos levar ao conhecimento dos nossos socios que reestruturamos a nossa
página da Internet dando-lhe mais frescura e uma maior facilidade de acesso e
consulta dos nossos serviços, estamos ainda a ultimar outros pormenores que possam
ser úteis para todos aqueles que quiserem estar por dentro da vida desta Instituição,
por aqui, brevemente para além da Inscrição para NOVO SÓCIO EM INSCRIÇÕES
ON LINE, os nossos filiados vão poder também efectuar as suas renovações com
mais comodidade, continuamos no entanto a solicitar que todas as operações que
sejam efectuadas através de transferências bancárias ou outras para pagamento de
cotas, nos seja dada a informação mais pormenorizada possível a quem pertencem
nomeadamente, numero de sócio e nome completo para o nosso E-mail
acnorte@portugalmail.pt sob pena de não sabermos a quem pertencem os valores
transferidos e daí o incómodo do seguro não ficar activo em tempo útil.
Decidimos também encerrar o segundo endereço de E-mail que a associação
tinha mais concretamente o aciclotnort@gmail.com ficando somente com o
endereço oficial da ACN acnorte@portugalmail.pt agradecemos não se enganem na
informação que nos fornecem e não esqueçam que este ano 2017 atribuímos novos
numeros aos associados por via da actualização da base de dados com a
consequente renumeração.
No que concerne aos eventos para 2018, já temos alguns calendarizados,
continuamos no entanto a aguardar marcações dos nossos Clubes para depois
fazermos sair a informação mais completa.
Relativamente ao inicio da época, este vai ser como dos anos anteriores com a
realização da Bênção das bicicletas e atletas na Sé do Porto no dia 4 de Fevereiro
como pode ser visualizado na folha seguinte
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DIA 4 DE FEVEREIRO DOMINGO – 9ª EDIÇÃO DA BENÇÃO DAS BICICLETAS
TERREIRO DA SÉ CATEDRAL DO PORTO
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 das cidades do
Porto e Matosinhos 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 DA
ÉPOCA 2018, OS ASSOCIADOS TERÃO QUE SER PORTADORES DO CARTÃO DE SOCIO
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.

Uma nova versão para o ano 2018 é cada um dos nossos associados e Clubes
fazerem a preparação que entendam mais adequada, com locais á escolha de cada
um, quando a ACN tiver os seus Eventos, os divulgará para a participação dos seus
associados, verificamos que a participação nos circuitos de preparação da época 2017
era muito baixa, assim os Clubes ficam á vontade para decidirem o que fazer na
preparação dos seus atletas.
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.
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 partir do mês de
Dezembro e até ao fim do mês de Março e para efeitos de Renovações de cota e/ou
Inscrições, a Sede estará aberta aos seus associados todas as Quintas feiras das
21h30m ás 24.00h, 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 efectuar as v/renovações
para 2018.
Embora não haja funcionário, o processo de Renovações e Inscrições, irá desenrolar-se
da mesma forma como até então, podendo estar os nossos associados tranquilos quanto
a esta matéria, a tempo e horas receberão a sua licença desportiva comprovativa do
seguro 2018 bem como as etiquetas da cota ACN 2018.

