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COMUNICADO Nº 9

ACTIVIDADES DE OUTUBRO
DIA 14 – OUTUBRO - DOMINGO
PORTO – ALTO DA MAIA – ALFENA – STO TIRSO – TROFA – FAMALICÃO – BRAGA –
CERDEIRINHAS – RIO CALDO – S.BENTO DA PORTA ABERTA – VILA DO GERÊS

Este circuito é da responsabilidade exclusiva da ACN e tem como ponto de partida a
Praça Francisco Sá Carneiro junto ao Estadio do Dragão pelas 08h30m, seguindo por
Areosa, Alto da Maia, Alfena EN105, Agrela EN105, Lamelas EN105,
Couto(S.Miguel)EN105, Santo Tirso EN104, Trofa EN104, Famalicão EN14, Cruz
EN14, Ferreiros EN14, BRAGA, S.Mamede de Este EN103, Pinheiro EN103,
Rendufinho EN103, Cerdeirinhas EN103, Caniçada EN304, Ponte EN304, Rio Caldo
EN304, Parada EN304
Santuário do S.Bento da Porta Aberta – Distância total 102 KM.
As inscrições para este evento têm um custo de 25€ por participante com
almoço + banho + troféu.
Sem almoço com banho + troféu 10€
Os banhos serão na Vila do Gerês e o almoço servido num Restaurante local
com sopa, prato de carne, entradas, bebidas sobremesa e café.
O período de inscrições termina a 10 de Outubro e estas devem ser efectuadas
para a ACN através do e-mail geral@acnorte.pt ou para os contactos habituais
919413268 – 919413269.
OBS – Este circuito só se realizará com um mínimo de 50 participantes e está
aberto a todos os praticantes de ciclismo de lazer.
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RODAS SOLTAS

ENCERRAMENTO DA ÉPOCA 2018
Estamos a tentar levar a efeito o encerramento da época 2018 com alguma qualidade e
dentro das nossas possibilidades tal como aconteceu outrora, porém também pedimos a
colaboração de todos os nossos associados quer em nome Individual quer em
representação dos Clubes, continuamos também abertos a negociações com Clubes ou
outros que queiram levar a efeito o evento em parceria com a ACN, vamos estudar o
processo e aguardar alguma proposta para que possamos terminar a época velocipédica
2018 em 18 ou 25 de Novembro, portanto até final de Outubro inicio de Novembro,
daremos mais informações acerca deste evento.
Caro associado, relembramos que a Sede ACN, só está aberta na ultima quinta feira de
cada mês das 21h30m ás 24.00h para receber os seus associados, assim, para tratar de
algum assunto, basta que contactem o Presidente Carlos Veloso para o TM 919 413 268
ou o Vice Presidente Antonio Pinheiro para o TM 919 413 269 e logo estaremos prontos
para solucionar o que quer que seja, os restantes canais de contacto continuam os
mesmos quer pelo facebook quer para o geral@acnorte.pt

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,

Telefone/Fax: 225 103 641

