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COMUNICADO Nº 11
DEZEMBRO 2018

Senhores associados, Clubes e demais interessados no movimento associativo desta
Instituição, a Direcção da ACN tomou a decisão em reunião levada a cabo par o efeito, de
para o ano 2019, assumir os valores decretados pela Federação Portuguesa de ciclismo a
nível nacional para todos os seus associados quer sejam inscrições pela primeira vez ou
renovações isto, visando o acordo estabelecido entre a Estrutura Federada e todas as
Associações suas filiadas quer sejam de ciclismo para todos (cicloturismo) quer sejam de
ciclismo, vamos fazer um enorme esforço financeiro para manter esta Associação com a
estabilidade que todos os nossos socios merecem, ficando obrigados a manter uma gestão
cuidada e criteriosa por forma a não ter preocupações futuras, esperamos a compreensão
de todos os nossos associados os que estão inscritos e os que se afastaram por via do
valor mais alto de inscrição que praticavamos e estamos cientes de que os mesmos
voltarão a esta casa que é por direito próprio a sua casa no que concerne ao ciclismo de
lazer, oferecendo um vasto Plano de actividades o qual poderá ainda ser melhorado com
outros eventos que estão na calha, pois com toda a certeza facilmente os que nos
deixaram puderam observar que, estando integrados numa Associação de ciclismo, estas,
não têm sequer qualquer passeio, ou outro evento de estrada nos seus Planos mas sim
unicamente virados para a competição, limitam-se a solicitar o registo de licença desportiva
á Estrutura Federada, tirando os mesmos dividendos do que esta casa tira com todo o seu
envolvimento para com o ciclismo de lazer, que é o que nos move e nos faz perder imenso
tempo na preparação desses mesmos eventos para que os praticantes desta vertente do
ciclismo tenham sempre actividades programadas nos seus fins de semana.
Neste contexto, esperamos obter um crescimento em matéria de inscrições e renovações
de licença desportiva para o ano 2019, que nos permitirá encarar o risco que estamos a
correr com optimismo por forma a poder oferecer mais e melhor a todos aqueles que nos
procuram com o intuito unicamente de dar umas pedaladas pelo prazer da bicicleta.
Assim, a Tabela em vigor para 2019, seguirá em anexo a este Comunicado, o período de
Inscrições e renovações abre no proximo dia 13 de Dezembro (quinta feira) este processo
pode ser efectuado on line na n/página em www.acnorte.pt onde poderão encontrar os
diversos formulários em INSCRIÇÕES ON LINE enviando posteriormente cópia do C
Cidadão ou B I e uma foto digitalizada para emissão do cartão ACN, (somente para
inscrições 1ª vez) relativamente ás renovações, estas, podem também ser feitas através
do e-mail geral@acnorte.pt sendo necessário unicamente que nos refiram o numero e
nome dos atletas a renovar, procedendo ao referido pagamento através do n/NIB, sendo
obrigatório o envio do comprovativo da operação de pagamento para o referido e-mail, afim
de registarmos o Clube e seus atletas, sem essa formalidade, não nos é possível chegar á
informação correta na n/base de dados.
Todos so Clubes que tenham ou venham a inscrever mais de 15 associados, a
anuidade do Clube será gratuíta.
VIRE S.F.F

Telefone/Fax: 225 103 641
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No que diz respeito ao Plano de Actividades para 2019,
que segue também em anexo a este Comunicado, está já bem preenchido com alguns
eventos da responsabilidade da ACN com ênfase para a visita novamente oa Nordeste
Transmontano para o Circuito da Flor da Amendoeira, para a reedição da Clássica PortoLisboa, para uma visita á bonita cidade de Viriato numa outra clássica que está já arredada
há anos, concretamente o Porto-Vouzela-Viseu e ainda um outro evento a levar a efeito
pela primeira vez que será Vila Real-Chaves-Bragança, a ver vamos o que nos esperam
estas realizações mas estamos confiantes no seu sucesso, assim tenhamos a colaboração
dos nossos associados.

RODAS SOLTAS
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Senhor associado, sempre que sair para a estrada, não esqueça nunca os seus documentos,
o nosso cartão de associado e a licença desportiva UVP/FPC, pois em caso de sinistro estes
documentos são importantes
MARCAÇÃO DE PASSEIOS PARA 2019.
Para além dos passeios que estão já calendarizados, os Clubes que o pretendam fazer, podem
solicitar á Direcção da ACN a su pretensão a partir do dia 13 de Dezembro para o e-mail
geral@acnorte.pt mantendo-se as mesmas Taxas de 2018 – 100€, sendo liquidados 50% no acto
da marcação, 50€ , e os restantes 50%--50€, 8 dias antes da realização do evento.
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.
CONTACTOS PARA SERVIÇOS ACN
A exemplo do que aconteceu no ano que está a terminar, a Sede da ACN para efeitos de
renovações e inscrições para 2019, estará aberta todas as Quintas feiras a partir do dia 13 de
Dezembro das 21h30m ás 24.00h e até ao fim do mês de Março de 2019, durante o dia o
Presidente manter-se-á pela Sede, em caso de ausência ou para marcar o dia mais conveniente de
visita ás Instalações para o efeito, só terão que entrar em contacto com o mesmo para o nº 919 413
268.
Por fim, queremos desejar um óptimo período Natalicio a todos os nossos associados,
patrocinadores e colaboradores na companhia das rspectivas familias e que o ano 2019 vos traga
tudo de bom especialmente muita saúde, paz e harmonia.
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