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COMUNICADO Nº 3

NOTA INFORMATIVA DE MARÇO PARA O MÊS DE ABRIL
Caro associado, tal como foi sendo noticiado através dos Comunicados anteriores, a
Sede da ACN vai voltar ao figurino inicial a partir do próximo mês de Abril, ou seja, só
abrirá na ultima Quinta feira de cada mês das 21h30 ás 24.00h, este horário deve-se
ao facto de já a maioria dos Clubes e associados terem efectuado a sua renovação
para o ano em curso e por isso, já não se justifica estar a Sede aberta a tempo inteiro
todos os dias da semana porquanto como já é sobejamente conhecido a ACN não tem
agora qualquer funcionário no horário normal de expediente, em todo o caso, sendo
necessário algum esclarecimento ou uma visita á Sede 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

ACTIVIDADES
15 DE ABRIL – MAIA – FAMALICÃO – BARCELOS – MAIA – 82 KM
TROFÉU ACN-4
A saida para este circuito será pelas 08h30m do Max Mat (Maia) proximo do Castêlo
da Maia, seguindo por Trofa, Famalicão, Viatodos, Barcelos, regresso pelo mesmo
percurso ao local da saída.
28 DE ABRIL – 1º PASSEIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE REBORDOSA – PAREDES
Este evento é da responsabilidade daquela Associação Humanitária e conta com o
apoio técnico da ACN, realiza-se no dia supracitado, sábado, tendo em vista um
carácter de angariação de fundos para aquela Corporação de Bombeiros, vai valer a
pena a participação, assim, este passeio terá a sua saída pelas 15.00h junto do
Quartel dos Bombeiros em Rebordosa seguindo por, Astromil, Gandra, Recarei,
Parada, Cete, Paredes, Madalena, Besteiros, Cristelo,Vandoma, Duas Igrejas, Vilela,
Lordelo e terminando no memo local da saída após percorrer 50 Km.
No final haverá um lanche com Porco no Espeto para todos os participantes que se
queiram associar ao mesmo, haverá ainda local para banhos e lembranças para todos
os participantes.
As inscrições podem ser efectuadas na ACN até ao dia 25 de Abril e têm um
valor de 8€ com direito a reforço alimentar durante o percurso e no final porco
no espeto.
Consultar folheto em anexo.

VIRE S.F.F

Telefone/Fax: 225 103 641
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RODAS SOLTAS

CIRCUITO DA FLOR DA AMENDOEIRA
Apesar da intempérie que se abateu no noso País no fim de semana deste evento, o
mesmo correu bastante bem, dentro das nossas expectativas, a todos os que
participaram, a Direcção vem agradecer o modo como se respeitaram e se portaram na
estrada e nos diversos locais de alojamento e restauração, a todos um bem hajam e para
o ano lá estaremos mais uma vez naquelas paisagens e gentes maravilhosas.
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.

OUTROS EVENTOS
A não esquecer, no dia 13 de Maio, teremos o CIRCUITO DA CEREJEIRA EM FLOR,
para a bonita região de Resende, logo que nos seja possível, forneceremos mais
informações sobre este Circuito.
Também em Maio teremos no dia 27 o 1º Passeio organizado pela Associação
Recreativa Estrela de Baguim, em Baguim do Monte, Gondomar, no proximo
Comunicado já teremos detalhes destes dois eventos.
CARTÕES DE SOCIO ACN
Chamamos novamente á atenção dos nossos socios, que a partir do inicio deste ano,
para participar nos nossos eventos, terão que ser portadores unicamente do cartão de
socio ACN (Verde) o qual possui um código de barras para leitura e respectivo registo,
pois verificamos que ainda há muitos socios que não trazem consigo aquele documento,
assim como, devem também, trazer sempre consigo a liceça desportiva da UVP para
caso seja necessário em algum acidente para exibir os numeros das apólices de seguro.
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