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COMUNICADO Nº 9

ACTIVIDADES DE OUTUBRO
DIA 20 – OUTUBRO - DOMINGO
PORTO – ALTO DA MAIA – ALFENA – STO TIRSO – TROFA – FAMALICÃO – BRAGA –
CERDEIRINHAS – RIO CALDO – S.BENTO DA PORTA ABERTA – VILA DO GERÊS

Este circuito é da responsabilidade exclusiva da ACN e tem como ponto de partida a
Praça Francisco Sá Carneiro junto ao Estadio do Dragão pelas 08h30m, seguindo por
Areosa, Alto da Maia, Alfena EN105, Agrela EN105, Lamelas EN105,
Couto(S.Miguel)EN105, Santo Tirso EN104, Trofa EN104, Famalicão EN14, Cruz
EN14, Ferreiros EN14, BRAGA, S.Mamede de Este EN103, Pinheiro EN103,
Rendufinho EN103, Cerdeirinhas EN103, Caniçada EN304, Ponte EN304, Rio Caldo
EN304, Parada EN304
Santuário do S.Bento da Porta Aberta – Distância total 102 KM.
As inscrições para este evento têm um custo de 25€ por participante com
almoço + banho + troféu.
Sem almoço com banho + troféu 10€
Os banhos serão na Vila do Gerês e o almoço servido num Restaurante local
com sopa, prato de carne, entradas, bebidas sobremesa e café.
O período de inscrições termina a 15 de Outubro e estas devem ser efectuadas
para a ACN através do e-mail geral@acnorte.pt ou para os contactos habituais
919413268 – 919413269.
OBS – Este circuito só se realizará com um mínimo de 50 participantes e está
aberto a todos os praticantes de ciclismo de lazer.

COMEMORAÇÕES DOS 120 ANOS DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO

Caros associados e demais interessados, a Associação de cicloturismo do Norte, está
a organizar um autocarro com viajem até Lisboa para o proximo dia 30 de Novembro
– Sábado, com saída da nossa Sede cerca das 08.00h com vista á participação dos
interessados nestas comemorações dos 120 anos da Federação, gostaríamos de
marcar presença nesta efeméride com pelo menos 50 associados que é a lotação do
autocarro, para isso juntamos o Programa para que o mesmo possa ser analisado
pelos potenciais interessados nesta viajem que terá um custo de 30€ por pessoa
incluindo viajem de ida e regresso e almoço de confraternização em Lisboa com
velhas glorias do ciclismo nacional, esperamos assim a vossa resposta até ao dia 15
de Novembro contactando o Presidente Carlos Veloso através do TM 919 413 268.
Participem, vai valer a pena, haverá lembrança alusiva á efeméride e são só 120 anos.
De referir que se trata somente de um passeio até Lisboa para assistir ás
comemorações, não é para fazer qualquer passeio de bicicleta.
VIRE S F F

Telefone/Fax: 225 103 641
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RODAS SOLTAS

Caro associado, voltamos a lembrar que para qualquer assunto relacionado com a ACN,
acidentes ou outros, devem contactar com 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

FINAL DE ÉPOCA
Após o mês de Setembro é quase que o terminar da época velocipédica, no entanto
ainda temos um circuito de bicicleta até á bonita Vila do Gerês no dia 20 de Outubro tal
como podem verificar no programa acima, entretanto estamos já a preparar o Jantar de
Encerramento de época que foi alterado para 14 de Dezembro e onde iremos distinguir
os associados e Clubes com 25 anos de filiação entre outras distinções com a presença
de alguns ex ciclistas entre outras personalidades, logo que tenhamos novidades as
divulgaremos.
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