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COMUNICADO Nº 5

ACTIVIDADES PARA O MES DE JUNHO
DIA 9 DE JUNHO DOMINGO – 30º PASSEIO DO GRUPO CICLOT DE AVANCA
Concentração em Avanca junto ao Cruzeiro pelas 08h30m, com saída ás 09.00h,
seguindo por, Pardilhó, Estarreja, Avanca, Válega, Ovar, Torreira, (paragem para
abastecimento), Ponte da Varela, Murtosa, Veiros, Estarreja (paragem junto á C
Municipal) e chegada a Avanca ao mesmo local da saída.
No final haverá almoço no mercado Julio Neves enquanto que o banho será nas
Piscinas de Avanca
Lembrança para todos os participantes no evento e ainda a todas as equipas
com 5 ou mais elementos
Inscrições para geral@acnorte.pt ou para – 919 413 268 ou 934 125 030.
DIAS 15/16 DE JUNHO SABADO E DOMINGO
CLÁSSICA – PORTO – FÁTIMA – LISBOA 241 KM
TROFÉU ACN-9
Este evento vai ter lugar nos dias 15 e 16 de Junho e cujo folheto promocional foi já
enviado no comunicado anterior e também se encontra na n/página para consulta em
www.acnorte.pt, a saída está marcada para as 07h30m de sábado 15 de Junho junto
da Escola Antonio Sergio em V N Gaia com chegada a Figueira da Foz cerca das 13h
para almoço, da parte da tarde a saída será pelas 15h30m da Escola da Guia com
chegada a Fatima cerca das 18h30m. Alojamento, jantar e visita ao Santuário.
Domingo dia 16 a saída será de Santarem (CNEMA) pelas 09h30m com chegada a
Vila Franca de Xira cerca das 12h30m, da parte da tarde a saída será de Vila Franca
pelas 15h com chegada ao Quartel dos B V Sacavém cerca das 17h. Banhos
distribuição de lembranças e final do evento.
As inscrições têm um valor de 45€ por pessoa com jantar, dormida, P almoço mais
lembrança e podem ser feitas até ao dia 31 de Maio para geral@acnorte.pt ou para o
TM 919 413 268.
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.
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22 JUNHO – 2º PASSEIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTARIOS DE REBORDOSA – PAREDES
Este evento é da responsabilidade daquela Associação Humanitária e conta com o
apoio técnico da ACN, realiza-se no dia supracitado, sábado, tendo em vista um
carácter de angariação de fundos para aquela Corporação de Bombeiros, vai valer a
pena a participação, assim, este passeio terá a sua saída pelas 15.00h junto do
Quartel dos Bombeiros em Rebordosa e vai percorrer algumas localidades do
Concelho de Paredes
No final haverá um lanche com Porco no Espeto para todos os participantes que se
queiram associar ao mesmo, haverá ainda local para banhos e lembranças para todos
os participantes.
As inscrições podem ser efectuadas para geral@acnorte.pt e têm um valor de
10€ com direito a reforço alimentar durante o percurso, lembrança alusiva ao
evento e no final porco no espeto.

30 JUNHO DOMINGO – 5º PASSEIO DO AIRAES A PEDALAR ASSOCIAÇÃO
(SOTRAVEL)
Este passeio é da responsabilidade do Clube organizador e tem apoio técnico da ACN,
tem ainda a componente de PROVA ABERTA no final do evento, a saída está
marcada para as 09.00h junto da Igreja de Airaes em Felgueiras e irá percorrer várias
estradas do Concelho num percurso total de 40 KM, no final do passeio, dar-se-á a
partida para a Prova Aberta e cujos participantes terão que fazer as suas inscrições no
Secretariado entre as 08h e as 08h30m.
Em relação ao Passeio, haverá lembranças para todos os participantes.
Em relação á Prova Aberta esta terá um percurso de 13KM, e um custo de 2€ por
participante, haverá troféus para os 3 primeiros classificados de cada escalão em
Prova ou seja Elite, Master A, Master B e Master C, os 5 primeiros da Geral serão
distinguidos com premios monetários, 100P, 75P, 50P, 25P, 15P.
Inscrições para geral@acnorte.pt
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