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Caros Dirigentes dos Clubes Associados,

Passado cerca de 1 ano após a eleição da atual Direção da FOP a que tenho a honra de presidir,  

dirijo-me a todos fazendo um balanço do mandato, enaltecendo as coisas boas que se fizeram, e 

assumir de peito aberto as que penosamente não aconteceram. Procuramos assentar as diretrizes 

de gestão basicamente nos Clubes e para os Clubes. Esta nova realidade, temos noção, beneficiou 

em particular os Clubes associados e no geral a Ornitologia Portuguesa.

Das promessas que fizemos (por altura das eleições) só não foi cumprida, com muita pena nossa, a  

rede social  FOP de telemóveis. Pergunto: Porque nenhum dos 33 clubes associados no ativo, se 

interessou minimamente em pedir informações? Quando a pusemos ou tentamos pôr em prática,  

tínhamos noção que a mesma daria um benefício muito grande para os criadores, principalmente nas 

chamadas gratuitas entre si. 

Financeiramente estável,  hoje  a  FOP tem à disposição dos  seus  Clubes  associados,  uma página 

eletrónica eficaz, onde se podem marcar exposições, pedir anilhas, gerir os ficheiros dos próprios 

associados, em resumo, gerir todo o tipo de informação relacionada com os Clubes e com os seus 

criadores. 

Passamos a disponibilizar aos clubes, cartão para as gaiolas descartáveis a preços muito atrativos.  

Estamos neste momento em  negociações com algumas entidades especializadas,  para podermos 

disponibilizar testes de sexagem de aves a preços reduzidos, e está também em fase conclusiva na 

Direção  Geral  de  Veterinária,  o  processo  de  viabilização  do  número  de  emissor/recetor,  para 
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podermos disponibilizar em tempo útil os documentos veterinários necessários ao acompanhamento 

das  aves  dos  criadores  nacionais  federados  que  expõem  ou  pretendam  expor  em  eventos 

internacionais.  Por último,  foi  distribuído gratuitamente a  vários Clubes  um programa fiável  da 

gestão de exposições, e o mesmo continua disponível para os que o quiserem adotar. 

Os processos de pedidos de anilhas, correram num âmbito geral, relativamente bem, sendo que a 

qualidade das anilhas especiais ficou um pouco aquém da inicialmente proposta pelo fornecedor, o  

que  nos  acarretou  alguns  problemas,  aos  nossos  criadores  e  às  suas  aves.  Já  foram  por  nós 

(Direção), na última AG de Março, assumidas todas as responsabilidades inerentes. Esclarecemos 

que esse problema para 2013 vai deixar de existir visto ter sido aprovado pelas duas Federações a 

adoção (a partir da medida de 4 mm) das anilhas em aço inox.

Neste contexto,  achamos que deveríamos ter por  parte de todos  os  Clubes sem exceção,  uma 

resposta idêntica, uma contrapartida fácil de cumprir, a qual, no mínimo, seria uma presença na 

Assembleia Geral Anual, local próprio onde se devem os seus dirigentes reunir e participar, com as  

suas queixas, reclamações e principalmente ideias para solucionar os seus problemas associativos e,  

por inerência, federativos.

Gostaria  para  finalizar,  de  dizer  que  tudo  faremos  para  continuar  a  servir  os  Clubes. 

Inequivocamente, vamos apoiar e defender aqueles que participam e ter uma atenção especial a 

todos  os que,  não tendo atividade,  se limitam a ser “clientes”  de anilhas.  Vamos numa 1ª  fase 

sensibilizar para que melhorem a sua vida associativa,  numa 2ª fase,  pugnar para que cumpram 

minimamente os regulamentos e que tornem assim a vida associativa de todos mais justa.
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Gostaria de deixar um agradecimento a todos os elementos que compõem os Órgãos Sociais da atual 

estrutura federativa. A todos eles se deve este sucesso. A todos os Clubes e aos seus associados  

quero desejar os melhores sucessos para o que falta de 2012.

Carlos Delgado

Presidente da Direção da FOP

23-05-2012
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