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CONFEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA MUNDIAL - PORTUGAL
Ref.131/2017

Exmos. Srs.
Clubes associados
Criadores nacionais

Póvoa de Varzim, 8 de Dezembro de 2017
Caros colegas
Estamos já a organizar a participação de Portugal no próximo Campeonato Mundial 2018,
que se realizará em Cesena, Itália no próximo mês de Janeiro.
O prazo para inscrição termina no próximo dia 17 de Dezembro, domingo, para entrega da ficha
em papel e a 18 de Dezembro segunda-feira para entrega via email ou através do sistema
online.
A inscrição será possível através das seguintes formas:
1-envio da ficha de inscrição por email para fonp2017@gmail.com ou para
carlos.delgado@fop.com.pt acompanhada do comprovativo de pagamento para a conta
da COM-P com o IBAN PT50.0033.0000.03180204852.96, até segunda-feira 18 de
Dezembro
2-entrega da ficha de inscrição no stand da COM-P/FOP/FONP em Famaicão no local de
realização do Nacional, durante os dias de Sexta-feira 15, Sábado 16 e Domingo 17 de
Dezembro de 2017
3- Inscrição online através do site www.conforni.com/fonpadmin (ACONSELHADO) E
POSTERIOR ENVIO DO COMPROVATIVO DO PAGAMENTO POR EMAIL, até ao dia 18 de
Dezembro de 2017, segunda-feira.
Os valores de inscrição e são os seguintes:
Inscrição de cada pássaro: 15,00 euros
Catálogo obrigatório: 12,00 euros
Jantar de gala (opcional) : 55,00 euros
Mais se informa que no ato de inscrição é obrigatória a indicação se o criador tem mala
transportadora adequada ou se pretende usar a federativa e de qual o local de entrega
escolhido:
No caso de utilizar a sua mala de transporte própria, esta deve ser entregue com os pássaros
identificados e com agua e alimentação disponível para a totalidade da viagem.
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Uma copia da ficha de inscrição com a identificação das anilhas deve acompanhar cada mala de
transporte. As malas de transporte devem ainda conter a identificação de cada criador, no
exterior e de fácil visibilidade.

CENTROS DE RECOLHA DE PÁSSAROS
(localizações ainda provisórias, os criadores inscritos serão informados
posteriormente dos locais e horários disponíveis)
-PÓVOA DE VARZIM: SEDE DA FONP, Rua Manuel Silva Ferreira e Sá, 154,
4570-012 Balasar, Póvoa de Varzim, CONTACTO: Carlos Ramôa 969011071
fonp2017@hotmail.com
-FIGUEIRA DA FOZ: Rua Coimbra, 62, 3090-399 Caceiras de Cima, Alhadas, Contacto:
Antonino Soares 964324490
-ENTRONCAMENTO: Rua d. Pedro V, 41, 2330-125 Entroncamento, Contacto: João
Lopes 964696096
-CASTANHEIRA DO RIBATEJO, Quinta da Imaculada Conceição, Castanheira do
Ribatejo, Contacto Rui Belchior 917890391
-ALMADA, Sede do Clube Orn. Almadense, rua Ferreira Soares, 2810-296 Almada, Contacto
Vítor Palmela 968996409
-ALGARVE – Local a anunciar, Contacto Paulo Fernandes 934207842
A recolha das aves terá lugar, em principio, no dia 10 de Janeiro, quarta–feira em horários
ainda não fixados.
A responsabilidade de obtenção da Certificação Veterinária Internacional ficará a cargo da COMP pelo que somente se solicita aos criadores expositores que forneçam cópia dos certificados
CITES das aves a concurso, se for o caso.
Todos os expositores serão contactados por email ou SMS com os pormenores relativos à sua
participação, pelo que se solicita que indiquem o seu email ou numero de telemóvel na ficha de
inscrição. Para qualquer esclarecimento adicional contactar os responsáveis locais ou os sites
das federações ou ainda os emails acima indicados.
Pela Direção da COM-P

