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Marcação de exposições para 2012
Caros,
Conforme aconteceu no ano passado com os processos das anilhas e STAMs, a marcação de
exposições, a partir deste ano, vai passar a estar informatizada, através do site da FOP.
Assim, a marcação de exposições já se encontra disponível do site da FOP na área reservada dos
clubes, na rubrica de exposições.
A marcação vai ser feita através do preenchimento de um formulário existente no menu. Nesse
formulário estão inseridos vários quadros onde se devem registar o nome e local da exposição, os
clubes organizadores, as datas de receção, julgamento e abertura da exposição, os contactos dos
responsáveis pela exposição e as aves previstas na exposição por secção. No quadro onde se insere
o nome e local da exposição, deve-se ter em atenção que o nome deve ser colocado de modo a
identificar inequivocamente a exposição. O local deve indicar o pavilhão e localidade onde se vai
realizar o evento. No caso do local ainda não estar definido, deve-se colocar a indicação de «local a
designar». No quadro onde se colocam as datas, as mesmas são validadas e restringidas ao ano em
curso. A datas de julgamento são obrigatoriamente iguais ou superiores às datas de receção das
aves e as datas de abertura são, também, iguais ou superiores às datas de julgamento. Estas datas
podem ser coincidentes, contemplando o caso de exposições de curta duração. O quadro com a
previsão de aves expostas por secção será a base para a nomeação dos juízes e deverá ser uma
previsão o mais realista possível. O formulário só poderá ser registado quando todos os dados do
formulário estiverem preenchidos. O quadro das previsões de aves por secção terá de estar
preenchido em pelo menos numa das secções.
Cada utilizador poderá marcar várias exposições organizadas pelo clube a que está associado. No
caso da exposição ser organizada por vários clubes, o utilizador que criar o registo deverá indicar
os outros clubes que também organizam o evento.

Estão disponíveis instruções pormenorizadas no formulário, bastando pressionar o botão de
informações.
O formulário é de fácil preenchimento mas estarei sempre ao dispor para os esclarecimentos que
acharem necessários.
Eventuais pedidos feitos anteriormente por métodos utilizados em anos anteriores serão
ignorados pela Direção, pelo que, os clubes os deverão registar através desta ferramenta.
As marcações das exposições ficam sujeitas à aprovação do Diretor responsável, após a qual, irão
aparecer no site da FOP, na rubrica de exposições, com acesso a todos os visitantes do site. O
Diretor responsável pelas exposições é António Ferrão cujos contactos estão indicados no site da
FOP.
Melhores cumprimentos.
Pela Direção da FOP,
José Paulo Correia
(Secretário Geral da FOP)
j.p.correia@fop.com.pt
http://fop.com.pt

