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COMUNICADO Nº 2

NOTA INFORMATIVA DE JANEIRO PARA O MES DE MARÇO
Caro associado neste momento temos cerca de 50 Clubes com a sua situação
regularizada para 2018 num somatório de 800 associados incluindo os Individuais, no
entanto verificamos que ainda temos alguns Clubes atrasados e também sócios em
nome Individual, assim, informamos novamente que o seguro desportivo caducou no
final do ano 2017 e para evitar dissabores voltamos a lembrar os mais distraídos que
devem fazer o mais rápido possível a sua renovação 2018, os procedimentos estão
ainda mais facilitados, pois basta fazer uma transferencia dos valores em vigor em
2018 (consultar a n/página em www.acnorte.pt), enviar-nos os respectivos
comprovativos com os numeros de filiados para o nosso e-mail geral@acnorte.pt e nós
procederemos internamente á actualização de todos os interessados.
De referir que iremos continuar abertos todas as quintas feiras das 21h30m até
as 24.00h até ao proximo mês de Março, após este mês só estaremos
disponíveis pelos contactos normais do Presidente Carlos Veloso 919 413 268
ou do Vice Presidente Antonio Pinheiro 919 413 269.
Voltamos a avisar os n/associados que tenham atenção na reestruturação da nossa
página da Internet com uma maior facilidade de acesso e consulta dos nossos
serviços, neste contexto, também alteramos a nossa caixa de e-mail, assim e já desde
o 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

ACTIVIDADES
10/11 DE MARÇO – CIRCUITO DA AMENDOEIRA EM FLOR
TROFÉU ACN-3
Ao contrario do que estava programado e após reunião da Direcção, decidimos levar a
efeito o Circuito da Flor da Amendoeira em 2018, assim, o Programa segue em anexo
para consulta, de toda a forma descrevemos o essencial.
A saída está programada para as 16.00h do dia 10 de Março Sábado junto á Câmara
Municipal do Mogadouro, com passajem pelas localidades de Castelo Branco,
Lageosa e chegada a Freixo de Espada á Cinta, com alojamento e Jantar nesta
localidade, possibilidade de visita á feira de artesanato local.
No dia 11 de Março, Domingo, a saída será pelas 09h30m junto da Câmara Municipal
de Freixo de Espada á Cinta, com passajem por Barca D”Alva, Escalhão e chegada á
Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo.
As inscrições têm um valor de 37,50€ por pessoa com direito a Jantar, dormida, P
Almoço e possível almoço de Domingo + Lembrança do evento.
Estas estão limitadas a 70 participantes e devem ser feitas até ao dia 5 de Março
para geral@acnorte.pt ou pelo TM 919 413 268.
VIRE S.F.F
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DIA 25 DE MARÇO –1º PASSEIO DA PRIMAVERA - ALDEIAS DO XISTO
PONTE DAS TRES ENTRADAS – OLIVEIRA DO HOSPITAL – ALDEIA DAS DEZ

Este evento é organizado pelo Clube de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital em
parceria com A Associação de cicloturismo do Norte e a Federação Portuguesa de
ciclismo, o mesmo tem a sua saída marcada para as 09h30m da aldeia da Ponte das
tres entradas, seguindo por Oliveira do Hospital e terminando na Aldeia das Dez após
percorrer 40 Km, aqui chegados por volta das 14h30m, haverá local para banho na
Escola local, depois, poderemos assistir á chegada do Grande Premio de ciclismo
Profissional com todas as Equipas do Pelotão Nacional que irá chegar a esta mesma
aldeia por volta das 15h30m, iremos ter a meta de chegada no mesmo local da prova
de competição usufruindo das mesmas estruturas com um Pórtico de meta e ainda um
circuito cronometrado com uma extensão de 4 KM de elevada dificuldade com premios
a distribuir aos tres primeiros classificados que irão receber os mesmos no podium dos
Profissionais. As inscrições podem ser feitas para a ACN geral@acnorte.pt até ao dia
16 de Março, têm um custo de 4€ para socios ACN e federados UVP, para quem
não tem qualquer filiação a inscrição fica por 5€, com direito ao seguro desportivo do
dia.
No final serão distribuídas lembranças de participação a todos os presentes e haverá
um porco assado para degustação.
Para chegar á localidade de partida saindo do Porto, apanha a A1, sai em
Coimbra Norte em direcção ao IP3-Viseu, segue o IC6 e ao KM 167 sai para a
EN.17 até á localidade de Ponte das Tres Entradas, KM 176.

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.

