MO
IS
UR
OT
L
C
CI

Associação de
Cicloturismo
do Norte

Filiada na Federação Portuguesa de Ciclismo

Instituto do Desporto de Portugal, LP.

Fomento e Divulgação do Ciclismo para Todos

www.acnorte.pt | acnorte@portugalmail.pt

COMUNICADO Nº 2
NOTA INFORMATIVA DE FEVEREIRO PARA O MES DE MARÇO
Caro associado neste momento temos cerca de 48 Clubes com a sua situação
regularizada para 2019 num somatório de 700 associados incluindo os Individuais, no
entanto verificamos que ainda temos alguns Clubes atrasados e também sócios em
nome Individual, assim, informamos novamente que o seguro desportivo caducou no
final do ano 2018 e para evitar transtornos no futuro, voltamos a lembrar a
necessidade de efectuar o mais breve possível a renovação da anuidade 2019,os
procedimentos são os mesmos dos anos anteriores, pois basta fazer uma
transferencia dos valores em vigor em 2019, 33€/atleta (consultar a n/página em
www.acnorte.pt), enviar-nos os respectivos comprovativos com os numeros de
filiados para o nosso e-mail geral@acnorte.pt e nós procederemos internamente á
actualização de todos os interessados.
De referir que iremos continuar abertos todas as quintas feiras das 21h30m até
as 24.00h até ao proximo mês de Março, após este mês só estaremos
disponíveis pelos contactos normais do Presidente Carlos Alberto Veloso 919
413 268 ou do Vice Presidente Antonio Pinheiro 919 413 269.

ACTIVIDADES
16/17 DE MARÇO – CIRCUITO DA AMENDOEIRA EM FLOR
TROFÉU ACN-3
A exemplo do passado ano, vai novamente para a estrada este Circuito turistico em
bicicleta sob a responsabilidade absoluta da ACN
A saída está programada para as 15.00h do dia 16 de Março Sábado junto á Câmara
Municipal de Alfândega da Fé, seguindo depois em direcção a Mogadouro percorrendo
cerca de 45 KM, onde chegaremos por volta das 18.00h e onde ficará alojada toda a
caravana com o respectivo serviço de jantar. possibilidade de visita á feira de
artesanato local.
No dia 17 de Março, Domingo, a saída será pelas 09h30m de Carviçais seguindo por
Torre de Moncorvo onde faremos uma paragem para abastecimento liquido e sólido,
seguindo depois para Vila Flor onde terminará o evento após percorrer 45 KM.
Haverá nesta localidade, acesso á Piscina Municipal para tomar banho.
As inscrições têm um valor de 40€ por pessoa com direito a Jantar, dormida, P
Almoço + Lembrança do evento.
Estas estão limitadas a 70 participantes e devem ser feitas até ao dia 14 de Março
para geral@acnorte.pt ou pelo TM 919 413 268.
O Programa segue em anexo mas pode tambérm ser consultado em www.acnorte.pt
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DIA 31 DE MARÇO –3º PASSEIO DE PREPARAÇÃO
TROFÉU ACN-4
V N GAIA – CARVALHOS – GRIJÓ – STA MARIA DA FEIRA – V N GAIA
60 KM
Saída do Largo de Santo Ovidio-V N Gaia, pelas 09.00h, seguindo por Canelas, Carvalhos,
Grijó, Lourosa, e chegada junto ao Castelo de Stª Maria da Feira, com regresso ao mesmo
local da saída.

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 geral@acnorte.pt o
comprovativo da operação efectuada, referindo também o seu nome completo ou o
numero de associado,
LICENÇAS 2019.
Informamos todos os associados que já efectuaram o pagamento da sua anuidade,
Clubes ou socios Individuais, que já se encontram na n/Sede as Licenças UVP relativas
ao ano 2019, os interessados em proceder ao seu levantamento na Sede, só terão que
entrar em contacto com o Presidente C. Alberto para o nº 919 413 268.
EVENTOS 2019.
Estamos já a preparar a clássica Porto-Fatima-Lisboa por forma a que dentro em breve
possamos dar inpormações detalhadas relativas a esta organização, percursos,
alojamentos e valores de Inscrição o Circuito da Flor da Amendoeira, dentro de 3
semanas, é a primeira grande organização do ano, no entanto após o final da mesma,
iremos trabalhar em todas as outras do calendário velocipédico, com destaque para a
que referimos no primeiro parágrafo.
CONTACTOS IMPORTANTES
Como pode ser visualizado na Licença Federativa 2019, a mesma refere um contacto
directo da A C Norte que é o do Presidente C. Alberto, assim em caso de sinistro na
estrada ou em qualquer outra situação, o número que devem imediatamente contactar é
o que lá vem referido que é o oficial da A C Norte 919 413 268.

