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COMUNICADO Nº 7

ACTIVIDADES DE AGOSTO
12 DE AGOSTO DOMINGO – 24º PASSEIO DA A C FIGUEIRÓ – LIXA
Este passeio é da responsabilidade do Clube organizador e contará com o apoio tecnico da
ACN, terá na sua composição um troço de PROVA ABERTA no final do passeio. A saída está
marcada para as 09.00h junto á Via Nacional 15 proximo do Edificio Portas de Santiago
seguindo por, Amarante, Fregim, Vila Meã, R Escola da Mó ( Paragem para abastecimento),
Mancelos, Via da Nora, Edificio Portas de Santiago. Final do passeio. 40Km
O Percurso da PROVA ABERTA tem uma extensão de cerca de 12 KM e sai da Via Nacional
15 em direção a Penafiel percorrendo R da Imaculada Conceição, Igreja, Aldeia Nova, R da
Chamusca, R do Monte, R Serra da Agua e Leite Via Nacional 15 (FINAL)
No final haverá local para banhos para quem o pretenda no Campo de Futebol de Figueiró.
Haverá almoço para todos os participantes na Casa do Povo de Figueiró gratuitamente,
portanto sem qualquer pagamento.
Haverá ainda lembranças de participação no evento e premios para os 3 primeiros
classificados de cada escalão da PROVA ABERTA.
Inscrições até ao dia 10 de Agosto para geral@acnorte.pt ou para cicloturismofigueiro@hotmail.com
25 DE AGOSTO SABADO – 33º PASSEIO DA A R C DO OUTEIRO (ARCO)
Este passeio que estava inicialmente marcado para o dia 11 de Agosto, teve que ser alterado
para a data acima referida por via do calendário da Volta a Portugal 2018 que neste mesmo dia
11 tem a subida marcada para a Senhora da Graça, este passeio, tambem tem a componente
de PROVA ABERTA no final do mesmo, a organização é da responsabilidade deste n/Clube e
conta com o apoio tecnico da ACN, a saída está marcada para as 15.00h do Largo do Outeiro
em Constance seguindo por, Toutosa, Vila Caiz, Louredo, Fregim, Amarante, Folgoso, Cruéis,
S.Martinho, Pontinha, Marco Canaveses (pequena paragem junto ao Estadio Municipal para
abastecimento liquido), Sobretâmega, Agrela, Livração, Sobreira, e chegada final a Outeiro.
Logo de seguida dar-se-á a partida para a PROVA ABERTA.
No final haverá lembrança de particpação para todos os intervenientes no passeio, bem como
Troféus para os 3 primeiros classificados de cada escalão da PROVA ABERTA.
Será taribuído troféu a todas as Equipas com minimo de 5 participantes.
Serão distribuidas lembranças individualmente por todos os participantes.
Aos 3 primeiros classificados de cada escalão da PROVA ABERTA, serão distribuídos troféus.
As inscrições devem ser canalizadas para geral@acnorte.pt até ao dia 20 de Agosto.
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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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