Clube Ornitológico de Peniche
Apartado 99

2524-909 Peniche

Tel: 933 111 144 / 962 123 589

clubeornitologicopeniche@gmail.com / http://cop.avespt.com
Assunto: Requisição de anilhas para 2017
Data: 11 de Maio de 2017
Caro Associado
Venho em meu nome pessoal e em nome da direcção do COP, endereçar-vos os melhores cumprimentos e
desejar-vos que tenham corrido bem as criações, ou que ainda estejam a correr bem.
Serve a presente, essencialmente, para preparar a próxima aquisição de anilhas, referente ao ano de 2018,
para o que vos pedimos a vossa especial atenção, na particularidade deste ano, novo formulário, onde cada criador
pode optar pelo fornecedor que entender.

1 – Pedidos de Anilhas para 2018 – Datas limite (de chegada dos v/ Pedidos aos serviços do COP):







1º Pedido – 01 de Julho de 2017
2º Pedido – 01 de Setembro de 2017
3º Pedido – 01 de Novembro de 2017
4º Pedido – 15 de Dezembro de 2017
5º Pedido – 01 de Fevereiro de 2018
6º Pedido Extraordinário – 15 de Março de 2018 (*) (acrescido de 5,00€ por pedido)

(*) Este “6º Pedido Extraordinário” apenas será efectuado para eventuais correcções de erros anteriores
provenientes de justificação devidamente contextualizada, bem como para novos sócios surgidos em datas
posteriores à data do 5º Pedido.
2 – Solicito, agora, que tenham muita ATENÇÃO ao seguinte:
A – Vários associados já experimentaram as dificuldades que normalmente surgem com os prazos de
entrega das anilhas. Por isso, insistimos, como medida de boa PRUDÊNCIA, fazer já nos 1ºs Pedidos a
v/ requisição de anilhas.
B – A direcção do COP só dará seguimento aos pedidos que vierem acompanhados da respectiva
importância e cujo associado tenha as suas quotas em dia.
3 – Gostaríamos ainda de vos transmitir algumas informações úteis, as quais solicitamos a todos vós, que
para estas obterem o seu sucesso, a vossa comparência e participação nas mesmas. Brevemente serão vos enviados
os dados referentes a estes eventos:
 O Campeonato Internacional COM – 7º AVIXIRA 2017 o qual vai ser realizado com a nossa
colaboração, mais uma vez em parceria com o C O Vialonga, desenrolar-se-á durante os dias 03 a
07 de Novembro (abertura ao publico), no novo Pavilhão Multiusos em Vila Franca de Xira.
 A nossa Exposição anual será a 27ª Expo-Aves de Peniche 2017 e 9º Festival do Canário de
Porte, que será mais uma vez realizada em conjunto com o CORO, a exemplo do ano anterior,
durante os dias 01 a 03 de Dezembro.
Gostaríamos de vos enviar um sentimento de ÂNIMO: estamos cá para responder com entusiasmo às
solicitações que este ano, nos são pedidas. Mais uma vez, são muitas mas gratificantes!
Com as nossas melhores saudações,
a Direcção
Paulo Fernandes

Clube Ornitológico de Peniche
Apartado 99 2524-909 Peniche
Tel: 933 111 144 / 962 123 589
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Assunto: Assembleia Geral Ordinária
Data: 11 de Maio de 2017

CONVOCATÓRIA

De acordo com as normas legais em vigor, nomeadamente nos artigos 170 e 179 do Código Civil
e artigos 12º - nº2 e 21º - n.º 2 do Regulamento Interno desta Associação, convoco os associados do
Clube Ornitológico de Peniche a participarem na Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 10 de
Junho de 2017, pelas 18h30, na sede do Clube – Travessa do Galhalház, n.º 13 - Cave B, em Peniche –
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Apreciação e votação do Relatório de contas Relativas ao exercício do ano de 2016.
2. Nomeação dos representantes para a escritura da sede.
3. Informação aos associados sobre as atividades para 2017.
4. Assuntos Diversos.
Nota: Se à hora marcada nesta Convocatória não estiver presente o número de associados
legalmente estipulado para o funcionamento da Assembleia Geral, a mesma terá lugar, em 2ª
convocatória, meia hora depois (19h00), com qualquer número de associados.

Peniche, 11 de Maio de 2017

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

___________________________________
Viriato Guilherme Martins

