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COMUNICADO Nº 4

NOTA INFORMATIVA DE ABRIL PARA MAIO
Caro associado, tal como foi sendo noticiado através dos Comunicados anteriores, a
Sede da ACN, desde o inicio deste mês de Abril até Novembro, 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

ACTIVIDADES
5 DE MAIO – DOMINGO
PORTO – ALPENDURADA – PORTO
TROFÉU ACN-7
A saida para este circuito será pelas 08h30m junto do Museu da Imprensa no Freixo,
seguindo por, Gramido EN108, Foz do Sousa EN-108, Melres EN-108, Sebolido EN108, Entre-os-Rios EN108, Alpendurada, aqui chegados, o percurso de regresso ao
Porto será o mesmo da ida pela EN 108. – ida e regresso 88 Km
12 DE MAIO – DOMINGO
PORTO – TROFA - FAMALICÃO - BRAGA
TROFÉU ACN-8
A saida para este circuito será pelas 08h30m junto da loja Max Mat Maia EN14,
seguindo por Trofa EN14, Ribeirão EN14, V N Famalicão EN14, Celeirós EN14 e
chegada á entrada da subida para o Bom Jesus. – ida e regresso 100KM
26 DE MAIO – 2º PASSEIO DA A.C.R. ESTRELA DE BAGUIM
Este evento é da responsabilidade do Clube organizador e conta com o apoio técnico
da ACN, realiza-se no dia supracitado, Domingo e tem a sua saída marcada para as
09.00h das Instalações do Clube sita á Rua D.Antonio Castro Meireles em Baguim do
Monte perto do Pacheco dos Leitões, percorrendo varias artérias do Concelho de
Gondomar com um percurso de cerca de 40 KM e chegada ao mesmo local da saída
cerca das 11h30m.
As inscrições para este passeio são gratuitas, sendo que no final, todos os
participantes terão direito á lembrança do evento e ainda uma sande de Porco no
espeto e uma bebida, integrados num convivio de franca confraternização.
Estas devem ser feitas para a Sede da ACN para o e-mail geral@acnorte.pt até ao
dia 24 de Maio.

VIRE S.F.F

Telefone/Fax: 225 103 641
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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,
CLÁSSICA – PORTO – FÁTIMA – LISBOA 241 KM
TROFÉU ACN-9
Segue em anexo, Programa detalhado deste evento que vai para a estrada nos dias 15 e
16 de Junho, será um reedição deste passeio que há muito era solicitado pelos nossos
associados, as inscrições estão limitadas a 80 participantes e têm como prazo
impreterível o dia 31 de Maio, o valor de inscrição de 45€ por pessoa com direito a
Jantar, Dormida e pequeno almoço e mais a lembrança alusiva ao evento foi aquele que
nos foi permitido através dos alojamentos em oferta na cidade de Fátima, assim
esperamos que leiam o folheto promocional que segue junto a este comunicado ou que
consultem o mesmo a n/página em www.acnorte.pt façam a inscrição do v/Clube
atempadamente por forma a podermos agilizar este passeio que só será levado a efeito
se tivermos um minimo de 50 participantes, caso contrário o mesmo ficará sem efeito.
Esta longa distância a ligar as duas maiores cidades do País, será feito totalmente
em regime livre e será pela primeira vez cronometrada entre os Clubes por forma a
saber qual a Equipa que fará em menos tempo estes 241 KM, sendo que em todas
as chegadas nas 4 etapas do percurso, será contabilizado o tempo somente no 3º
elemento da Equipa em cada uma dessas chegadas.

A Direcção
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