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COMUNICADO Nº 7

ACTIVIDADES DE AGOSTO
11 DE AGOSTO DOMINGO – 25º PASSEIO DA A C FIGUEIRÓ – LIXA
Este passeio é da responsabilidade do Clube organizador e contará com o apoio tecnico da
ACN, terá na sua composição um troço de PROVA ABERTA no final do passeio. A saída está
marcada para as 09.00h junto á Via Nacional 15 proximo do Edificio Portas de Santiago
seguindo por, Amarante, Fregim, Vila Meã, R Escola da Mó ( Paragem para abastecimento),
Mancelos, Via da Nora, Edificio Portas de Santiago. Final do passeio. 40Km
O Percurso da PROVA ABERTA tem uma extensão de cerca de 12 KM e sai da Via Nacional
15 em direção a Penafiel percorrendo R da Imaculada Conceição, Igreja, Aldeia Nova, R da
Chamusca, R do Monte, R Serra da Agua e Leite Via Nacional 15 (FINAL)
No final haverá local para banhos para quem o pretenda no Campo de Futebol de Figueiró.
Haverá almoço para todos os participantes na Casa do Povo de Figueiró gratuitamente,
portanto sem qualquer pagamento.
Haverá ainda lembranças de participação no evento e premios para os 3 primeiros
classificados de cada escalão da PROVA ABERTA.
Inscrições até ao dia 4 de Agosto para geral@acnorte.pt ou para cicloturismofigueiro@hotmail.com

RODAS SOLTAS
INFORMAÇÃO
Para resolução de algum problema o contacto é o nº 919 413 268 Carlos
Alberto, este contacto servirá sempre em caso de acidente na estrada, ou outra
situação a resolver, pois a nenhum local mais, o associado terá que se dirigir
senão contactar o Presidente da ACN.
O mês de Agosto é como sabemos um período de férias para a maioria dos
Portugueses, como tal lamentamos só ter um evento calendarizado, mas por
força das circunstancias referidas, temos que compreender e cada praticante
faz o seu percurso livremente ao final de semana se o entender, o mês de
Setembro já nos reserva o Passeio da Groz Beckert Portuguesa logo no dia 1 e
o Passeio do Clube cicloturismo de Campanhã no dia 8, depois veremos como
terminamos a época 2019.
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