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COMUNICADO Nº 6

ACTIVIDADES DE JULHO
1 DE JULHO DOMINGO – 8º PASSEIO DO G D CASA CARVALHO – LEÇA DA PALMEIRA.
S.JOÃO SOBRE RODAS 2018
Este passeio é da responsabilidade do Clube organizador e conta com o apoio tecnico da ACN,
a concentração está marcada para as 08h30m e a saída está marcada para as 09.00h da Junta
de Freguesia de Leça da Palmeira e chegada ao mesmo local após percorrer várias artérias
do Concelho de Matosinhos
A meio do percurso, haverá uma paragem nos transportes SARDÃO para abastecimento
liquido e sólido.
No final serão distribuidas lembranças a todos os participantes.
Inscrições até ao dia 28 de Junho para geral@acnorte.pt
DIA 8 JULHO DOMINGO – 5º PASSEIO DA A R JUVENTUDE DO TELHEIRO
Este passeio é da responsabilidade do Clube organizador e conta com o apoio tecnico da ACN,
a saída está marcada para as 09.00h junto da Sede da A R J Telheiro em S.Mamede Infesta
percorrendo várias arterias do Concelho de Matosinhos, a chegada será junto da Sede da
Junta de Freguesia de S.Mamede Infesta. No final haverá lembranças para todos os
participanrtes. Inscrições até ao dia 3 de Julho para geral@acnorte.pt
DIA 14 DE JULHO SABADO – 13º PASSEIO DO CLUBE CICLOTURISMO DO MARCO
Este passeio é da responsabilidade do Clube organizador e tem o apoio tecnico da ACN, a
saída está aprazada para as 15.00h junto do Estadio Municipal do Marco de Canaveses
seguindo por, Av Dr Melo Castro, Av Gago Coutinho, Av Dr Franc Sa Carneiro, Av F C Porto,
Marco, Feira Nova, S.Lourenço do Douro, Penha Longa, Montedeiras, Freixo, Marco, Av F C
Porto, Av Franc Sa Carneiro, Rua 1º de Maio, Rua 5 Outubro, Av M Pereira Soares, Av Gago
Coutinho, Av Dr Melo Castro. Após a conclusão do Passeio, dar-se-á inicio á PROVA
ABERTA, para quem faça a sua inscrição para a mesma antes do inicio do Passeio.
No final haverá lembranças para todas as Equipas com mais de 5 participantes, na PROVA
ABERTA, serão classificados os 3 primeiros de cada escalão sendo distinguidos com os
respectivos Troféus. Posto isto haverá ainda lugar a um lanche gratuíto para todos os
participantes. As inscrições são totalmente gratuitas e podem ser feitas para a Sede da
ACN para o e-mail geral@acnorte.pt até ao dia 11 de Julho.
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DIA 21 DE JULHO SABADO – 10º PASSEIO DA A R TUÍAS
Mais um passeio de bicicleta com a vertente de PROVA ABERTA, desta feita a
responsabilidade deste evento é da A R Tuías e conta com o apoio tecnico da ACN, a saída
está marcada para as 15.00h junto das Instalações do Clube na Av Jorge N Pinto da Costa no
M Canaveses seguindo por, Av F C Porto, Paredes de Viadores, Paços de Gaiolo, Penha
Longa, Sande, Sao Lourenço do Douro, Bem Viver (pequena paragem para abastecimento),
Vila Boa do Bispo, Avessadas, Rosém e Marco de Canaveses. A 2 Km do final estará
assinalada uma meta volante na qual serão classificados os 3 primeiros da classificação
geral.
O circuito de PROVA ABERTA terá uma extensão de 6 KM, sendo classificados os 5
primeiros de cada escalão.
As inscrições devem ser feitas para a Sede da ACN para o e-mail geral@acnorte.pt até ao
dia 19 de Julho, estas são gratuítas para quem participar no passeio com direito a lembrança,
para os que pretendam participar na PROVA ABERTA, e disfrutar de lanche/convivio terão que
pagar 5€ por participante.

RODAS SOLTAS

Caro associado, voltamos a lembrar 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,
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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