ASSOCIAÇÃO ORNITOLÓGICA DE BARCELOS
Praceta Correio-Mor | Edifício Galo cx. 1503 | 4750-134 Arcozelo
Email aobarcelos@gmail.com | Site: www.aobarcelos.pt

Barcelos, 01 de Março de 2017

Estimado associado,
Serve esta circular para divulgar informações importantes para os sócios e sobre a
atividade do seu clube.


Os pedidos de anilhas para 2018 já se encontram abertos com as seguintes datas,
(previstas), (ver no site www.aobarcelos.pt)
Pedido
1º Pedido
2º Pedido
3º Pedido
4º Pedido
5º Pedido
6º Pedido






Data Limite do Pedido
Data prevista para entrega
05 de Maio de 2017
06 de Outubro de 2017
30 de Junho de 2017
01 de Dezembro de 2017
22 de Setembro de 2017
26 de Janeiro de 2018
01 de Dezembro de 2017
16 de Março de 2018
09 de Fevereiro de 2018
27 de Abril de 2018
23 de Março de 2017
18 de Maio de 2018
Nota: O 6º pedido está sujeito a uma sobretaxa de 5.00 euros

Existem três tipos de anilhas: normais; especiais reforçadas e aço inox (sem
cor), com os custos e quantidades mínimas por pedido a seguir indicados:
Peça as anilhas atempadamente.

Tipo
Normal
Especial Reforçada
Aço Inox (sem cor)

Nº mínimo por pedido
20
10
10

Preço
0,40€
0,55€
0,70€

(a ficha de requisição encontra-se disponível no site www.aobarcelos.pt e na sede)


Pode enviar o pedido de anilhas para endereço de correio eletrónico
aobarcelos@gmail.com, juntamente com o comprovativo de transferência
bancária para a conta nº PT50 0010 0000 3704 9640 0014 1.



Pode ainda solicitar o envio das anilhas para a sua morada, tendo um custo
adicional de 2 € para portes em correio azul. Deverá assinalar esta solicitação na
ficha de requisição. A AOB não se responsabiliza por eventuais extravios de
correio.



No primeiro pedido deverá também ser paga a cota da Associação no montante
de 12€ e a cota federativa no valor de 5€, além do custo das anilhas.
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Lista de atividade prevista para a época desportiva de 2017.
Junho - Aniversário da Associação
A AOB tem o prazer de o convidar a si e à sua família a estarem presentes no Convívio
de Aniversário que terá lugar no dia 17 a partir das 10 horas, na Quinta da Peneda, em
Vila Frescainha S. Martinho.
A participação é gratuita para os sócios, mas terá um custo de 3 euros para acompanhantes.
A refeição inclui CHURRASCO E SARDINHADA.
Confirmações até ao dia 14 de Junho para os nºs:
Sede da Associação – pessoalmente ou pelo telefone 253467828 nas horas de abertura;
Amadeu Gomes – 932305687;
José Romão – 938983888.
Julho - Festa da Juventude
Solicita-se desde já a colaboração de todos os associados com a oferta de uma ave para
angariação de fundos.
Outubro
Campeonato Internacional C.O.M. do Atlântico.
Novembro
3ª Expoaves Cidade de Barcelos - calendário a definir.
Dezembro
Em apoio aos sócios, disponibilizar transporte de aves ao Campeonato Nacional.
Continuação da feirinha de aves ao Domingo de manhã.
Estamos sempre disponíveis para apoiar os sócios em qualquer exposição, requisição de
anilhas, ligação dos sócios à FONP, ou qualquer outro tipo de apoio, sempre que
possível.
Manter a abertura da sede todas as sextas.
A direção incentiva todos os sócios a procederem à atualização dos seus dados pessoais,
como endereço, telefone e e-mail, assim como a manterem as cotas em dia.
Para mais informações contacte-nos pelo e-mail aobarcelos@gmail.com, pelo telefone
nº 253 467 828 nos horários de abertura da sede, ou pessoalmente nas nossas
instalações.
Saudações ornitológicas
O Presidente da direção

