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Caldas da Rainha, 1 de Junho de 2020 
 

Assuntos:  Anilhas 2021 
 

Prezado(a) Associado(a) 
 
Na sequencia da pandemia informamos que a sede continuará encerrada, pelo todos assuntos devem ser 
tratados por telefone, carta ou email. Pagamentos devem ser efectuados por transferência bancaria, cheque ou 
em dinheiro( por carta não devem enviar dinheiro). 
Neste momento sem previsão de quando poderemos abrir na sede, a assembleia anual fica em suspenso, assim 
como as datas  em que a sede está aberta para receber os pedidos de anilhas. 

 
Enviamos deste modo o  formulário para pedir as suas anilhas referentes a 2021, a nossa Federação 
mantem os três fornecedores do anos anteriores, assim sendo as datas limites     são: 

1º Pedido até 01 de Julho de 2020 
 

2º Pedido até 01 de Setembro de 2020 
 

3º Pedido até 01 Novembro de de 2020 
 

4º Pedido até 15 de Dezembro de 2020 
 

5º Pedido até 01 de Fevereiro de 2021 ( FORNECEDOR ESPANHA) 

 
6º Pedido até 01 de Abril de 2021– Extraordinário* 
( FORNECEDOR ESPANHA) 

 
• Este “6º Pedido” é acrescido de uma taxa de 5,00€, conforme nota que consta no 

respectivoimpresso. 
 

Informamos que as anilhas tem, 3 Fornecedores, devem consultar no formulário,  caixa em cinzento são 
as medidas que os fornecedores não tem disponiveis. O Fornecedor Espanholas anilhas de 3,8mm a 
5mm são reforçadas, como o valor de custo é igual ás anilhas normais a zona de pedido é na coluna 
dasnormais. 
Os pedidos só serão aceites após o pagamento do mesmo, podendo ser feito por correio, por email ou 

nas datas acima referidas na sede do clube. Pedimos a vossa compreensão que, os pedidos só serão 
aceites, após as quotas estarem em dia. 

 
  Com os cumprimentos 
 

                                                                                               O presidente direção 
Seténio Gonçalves Santana 

 


