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COMUNICADO Nº 1

NOTA INFORMATIVA DE JANEIRO PARA O MES DE FEVEREIRO

Caro associado como é do conhecimento geral, o seguro desportivo terminou no dia
31 de Dezembro de 2018, cobrindo o ano civil de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro,
assim, alertamos todos aqueles que ainda não o fizeram, devem regularizar a sua
situação relativa ao ano 2019 junto dos nossos serviços administrativos que se
encontram regularmente a funcionar nas horas normais de expediente por conta do
seu Presidente Carlos Veloso, cajo não encontrem este Dirigente na Sede, só têm que
contactar o mesmo através do Tm - 919 413 268, nesta altura estão já regularizados
500 associados em representação de 22 Clubes, portanto para quem ainda não
renovou, fica o alerta afim de não provocar danos maiores no futuro, de referir que a
partir deste ano e por força da lei em vigor no País que se prende com a proteção de
dados, é obrigatório fornecerem-nos de cada atleta no acto da renovação, a data de
validade do cartão de cidadão ou BI assim como o seu numero correto de
identificação.

EVENTOS
DIA 10 DE FEVEREIRO DOMINGO – 10ª EDIÇÃO DA BENÇÃO DAS BICICLETAS
TERREIRO DA SÉ CATEDRAL DO PORTO
TROFÉU ACN (1)
Como já é habitual, a ACN vai levar a efeito esta efeméride no proximo mês de
Fevereiro no local do costume a emblemática Sé Catedral do Porto, assim a
concentração dos participantes far-se-á pelas 09.00h junto ao Terreiro da Sé
seguindo-se a Benção das bicicletas e cicloturistas cerimónia Presidida pelo Padre
Amadeu pelas 09h30m, finda a efeméride, iremos percorrer algumas arterias da
cidade do Porto ladeando o rio e o mar numa extensão de 50KM com final novamente
no Terreiro da Sé.
DE REFERIR QUE A EXEMPLO DO INICIADO NO PASSADO ANO, IREMOS CONTINUAR
COM A LEITURA OPTICA DOS CARTÕES DE SOCIO ACN PRA CONTROLAR AS
INSCRIÇÕES, ESTE PROCEDIMENTO IRÁ VIGORAR TODO O ANO NOS EVENTOS COM

TROFEU ACN

A DESIGNAÇÃO DO
, ASSIM É DE TODO CONVENIENTE QUE NOS
EVENTOS COM ESTA DESIGNAÇÃO, TODOS OS SOCIOS SEJAM PORTADORES DO
SEU CARTÃO DE ASSOCIADO PARA APRESENTAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DA SUA
PRESENÇA, AFIM DE OS PONTUARMOS PARA O REFERIDO TROFÉU NO FINAL DA
ÉPOCA.

VIRE S.F.F
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DIA 24 DE FEVEREIRO DOMINGO – CIRCUITO MATINAL
TROFÉU ACN (2)
VALONGO – BALTAR – PAREDES – PENAFIEL - VALONGO
Saída por Equipas ás 09.00h De Valongo, junto da Câmara Municipal, seguindo por, Campo,
Baltar, Paredes, Penafiel, controlo no Jardim Municipal junto á GNR, regresso pelo mesmo
percurso em direcção a Valongo. 50 KM

RODAS SOLTAS

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 2019 no nosso extracto bancário, sem
qualquer referência de quem se trata e também transferencias em nome de
senhoras que não detetamos qualquer ligação familiar aos associados e assim é
impossível chegar ao nome ou numero de socio e obviamente o associado fica
sem o seguro até que a indefinição se resolva, tenham muita atenção nas
operações efectuadas.
CONTACTOS PARA SERVIÇOS ACN
Como referimos no passado ano por varias vezes, a ACN já não tem o funcionário a
tempo inteiro a desempenhar a sua actividade, no entanto para qualquer assunto
relacionado com a vida associativa, o Presidente Carlos Alberto Veloso ou o Vice
Presidente Antonio Pinheiro, estarão sempre contactáveis para a abertura da Sede em
qualquer altura que os associados pretendam, neste sentido, a Sede da Associação,
estará também aberta todas as Quintas feiras das 21h30m até ás 24.00h de Janeiro
e até ao fim do mês de Março para efeito de Renovações e/ou novas inscrições,
durante os outros dias se necessário for a deslocação diurna ás n/instalações, só terão
que entrar em contacto com o Presidente Carlos Alberto Veloso para o nº 919 413 268 a
combinar a hora mais propicia para tratar de assuntos, embora este se encontre quase
todos os dias de manhã ou de tarde na Sede.
Em relação aos primeiros 500 associados que já regularizaram a sua situação junto dos
n/serviços administrativos, por via da lei de Proteção de dados a UVP/FPC está com
maior dificuldade na emissão das licenças, logo que estas nos sejam entregues, as
remeteremos para os associados, no entanto se algum problema surgir, só terão que
entrar em contacto como nº 919413268 Carlos Alberto, este contacto servirá
sempre em caso de acidente na estrada, pois a nehum local mais o associado terá
que se dirigir senão contactar o Presidente da ACN.
No que concerne ao Plano de Actividades para 2019, este é vasto novamente e terá
algumas novidades como podem ser constatadas no documento que segue em anexo,
nomeadamente a reedição do Porto-Lisboa, a realização do Porto-Vouzela-Viseu e de
Vila Real – Chaves – Bragança isto para além do já tradicional Circuito da Flor da
Amendoeira já no mês de Março, consultem e programem as vossas participações.

