Clube Ornitológico de Peniche
Apartado 99 - 2524-909 Peniche

Tel: 933 111 144 / 962 123 589
cop@avespt.com / http://cop.avespt.com

Caro Associado, Expositor, Amigo e Simpatizante,

O Clube Ornitológico de Peniche vem por este meio convidar vossas excelências a participarem na
25ª Expo-Aves e 7º Festival do Canário de Porte 2015 a realizar-se a abertura ao público nos dias 11,12 e 13
de Dezembro do corrente ano, no Pavilhão do Atlético Clube de Geraldes, localidade de Geraldes –
Freguesia de Atouguia da Baleia – Concelho de Peniche, (39º18’89.1”N – 09º19’30.4”W).

Tratando-se do último evento ornitológico do ano, antecedendo o 64º Campeonato Mundial de
Ornitologia, abrangendo todas as secções e classes de aves, será o palco da avaliação ou confirmação de
possíveis aves campeãs mundiais. Informamos que vão estar presentes no local, elementos da COM-P com
a finalidade de aceitarem inscrições de aves para o 64º Campeonato Mundial de Ornitologia, que este ano se
vai realizar em Portugal, mais propriamente em Matosinhos.

Como é apanágio do clube e dos sócios deste, presamos o saudável convívio com a nação
ornitológica, por tal, e por forma a firmar tais laços de amizade e companheirismo, este ano realizamos no
último dia de exposição, dia 13 de Dezembro, o almoço convívio e simultaneamente entrega de prémios nas
instalações do Pavilhão do Atlético Clube de Geraldes. Apelamos a todos para participarem no almoço
convívio para tal deverão aquando a inscrição das aves assinalar no campo próprio existente na ficha de
inscrição de aves anexa à presente missiva.

Sendo o Clube Ornitológico de Peniche um clube que se pauta pela constante evolução da
ornitologia e preservação da natureza, mantendo uma conduta ambiental conscienciosa, será colocado ao
dispor do participante o catálogo em forma digital bem como as fichas de julgamentos colocados numa
“Pendisck”, alusiva ao Clube Ornitológico de Peniche. O modelo tradicional em papel não será feito.

Gostaríamos de vos solicitar uma leitura atenta aos Regulamentos que vos enviamos em anexo.

.

NÃO FALTE E TRAGA UM AMIGO!

P’A Direcção do C.O.P.

Paulo Jorge P. Fernandes

