Clube Ornitológico de Caldas da Rainha
Fundado em 1982

Rua Narciso de Barros, 14 – 2500-820 Caldas da Rainha

CARTA CIRCULAR
Assunto: XXXII Exposição Ornitológica
Prezado Associado e Criador
O Clube Ornitológico de Caldas da Rainha vai levar a efeito a sua XXXII EXPOAVES, exposição
anual,
Este evento será mais uma vez na EXPOESTE – Centro Empresarial do Oeste, em Caldas da
Rainha, nos dias 22, 23 e 24 de Novembro próximo.
Para que possa participar completamente informado, juntamos toda a documentação necessária.
Os boletins de inscrição deverão ser devidamente preenchidos, e devolvidos até ao dia 13 de
Novembro (Quarta-feira).
As Inscrições podem ser feitas das seguintes formas:
1. Na sede do clube até a data de fim de inscrições
2. Por email (cocr@live.com.pt)
3. Efetuado registo no site da FOP, onde devem efetuar na aplicação GestFop a criação de
conta como criador usando para isso o vosso stam (exemplo: ZZ00-FOP) e inserir uma
palavra-passe a vossa escolha, depois ir a inscrições online, selecionar a exposição
pretendida e inscrever as vossas aves.
Agradecemos o cumprimento rigoroso do prazo indicado, para que nos possamos organizar
atempadamente o evento.
Queremos fazer uma exposição digna dos pergaminhos deste Clube, para isso contamos com a
presença dos nossos associados e de todos que queiram participar.
Paralelamente ira se realizar uma feira de artesanato que ajuda a embelezar o espaço.

Deste modo apelamos também a ajuda de todos vós, a partir do dia 16 e 17
de Novembro por volta das 9.30 na Expoeste para efetuarmos a respetiva
montagem da exposição, podem confirmar como Marco Domingos
(968156998) no dia 20 Novembro apelamos a vossa ajuda para os
julgamentos das aves com início as 9h.
Contamos com a sua presença e participação.
As nossas melhores saudações ornitológicas,
Caldas da Rainha, 08 de Outubro de 2019
O Presidente da Direção
Seténio Santana

