
 

 

Comunicado N.º 4 

 

1. Exposição 2009 

A Associação de Canaricultores de Vila do Conde vai realizar o “2.º Grande Prémio 
Costa Verde – Cidade de Vila do Conde” nos dias 13, 14 e 15 de Novembro de 
2008. 

Este evento estará aberto à participação de todos os clubes inscritos na FONP pese 
embora a inscrição de aves tenha o seu limite nos 1200 exemplares. 

O nosso patrocinador este ano é a Câmara Municipal de Vila do Conde que em 
parceria com a nossa Associação irá promover e referido evento. 

O Regulamento da exposição/concurso acompanha este comunicado assim como 
toda a restante documentação. 

Aproveitamos para solicitar a todos os sócios que participem com as suas aves na 
nossa exposição pois essa será uma forma de nos ajudar a ultrapassar todas as 
dificuldades com que nos deparamos que são do vosso conhecimento. 
Agradecemos também a vossa participação na montagem e desmontagem do 
certame. 

 

2. Reestruturação da Direcção 

Em virtude de alguns elementos eleitos para os Corpos Sociais, e após a sua 
eleição, a sua vida profissional e particular ter modificado no sentido de uma 
ocupação em pleno do seu tempo livre para dedicar à Associação, a Direcção 
depois de ouvidos os referidos elementos decidiu fazer a seguinte reestruturação: 

- O 1.º Secretário António Mário Sousa Padrão foi substituído pelo 2.º Secretário 
José Manuel Vieira Ramos. 

- Foi nomeado para o lugar de 2.º Secretário o vogal José Joaquim Martins Fonseca. 

- O Tesoureiro Carlos Manuel Vale dos Santos foi substituído pelo vogal João 
Manuel Carvalho Pereira.  

 



3. Quotização 

A Direcção decidiu levar a efeito uma ampla auscultação aos sócios com as quotas 
em atraso no sentido de recuperar todos os associados para uma participação activa 
no desenvolvimento da Associação. Para tal foi estabelecido um critério que cada 
caso é um caso e nesse sentido estabelecer um encontro ou uma comunicação no 
sentido de resolver o problema. 

Estamos abertos a esse diálogo e gostaríamos que mesmo aqueles que decidiram 
abandonar a Associação que nos comunicassem para refazermos os nossos 
arquivos. Contamos com a colaboração de todos os associados que sabendo que 
um seu amigo ou conhecido tem as quotas em atraso falassem com esse sócio e 
nos informassem do resultado obtido com essa abordagem. Todos juntos faremos 
uma Associação ainda mais forte.  

Finalmente aconselhamos os nossos associados para obterem uma informação 
mais detalhada da vida da Associação a visita ao nosso Blogue 
http://canariosacvc.tripod.com 

Podem contactar a Associação através do nosso E-mail canarivilaconde@gmail.com 

ou pelos telefones dos dirigentes da Associação. 

 

 

 

                                                                          A Direcção  


