
FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA PORTUGUESA CULTURAL E DESPORTIVA 
– FOP 

 

 

 

FOP Informa 110 de 2015-04-09 

 

 

Pedidos de Anilhas para 2016 – Novo Impresso/requisição 
atualizado.  

 

 
 

Caros	  Clubes	  Associados,	  

	  

Informam-‐se	   todos	  os	  nossos	  associados	  que	   já	   se	  encontram	  disponiveis	  na	  página	  da	  FOP	  em	  
Clubes	  FOP	   -‐	  Área	  Reservada	   -‐	  Anilhas	  –	   Impresso	  o	  modelo	  atualizado	  da	   requisição	  de	  anilhas	  
para	  2016.	  
	  
Este	   impresso	   já	   contém	  os	  preços	  das	  anilhas	  atualizados	  e	  as	  datas	   limite	  em	  que	  cada	  Clube	  
deve	  aceitar	  os	  pedidos	  aos	  seus	  associados.	  	  
	  
De	  referir	  que	  as	  datas	  dos	  6	  (seis)	  pedidos	  que	  irão	  ocorrer	  em	  2015	  e	  referentes	  às	  anilhas	  para	  
2016,	  estão	  marcadas	  no	  refererido	  impresso,	  com	  cerca	  de	  7	  dias	  de	  antecedência	  em	  relação	  às	  
datas	   limite	   em	   que	   os	   Clubes	   devem	   enviar	   os	   pedidos	   à	   FOP,	   para	   que	   haja	   tempo	   de	  
conferirem,	  corrigirem,	  ou	  aceitar	  ainda	  algum	  pedido	  que	  chegue	  atrasado	  pelo	  correio.	  
	  
Informamos	  os	  responsáveis	  de	  cada	  Clube	  associado,	  que	  as	  datas	  de	  limite	  visíveis	  no	  site	  FOP	  
são	  as	  datas	  que	  cada	  criador	  deve	  pedir	  anilhas	  aos	  seu	  clube.	  
Passando	  apenas	  a	  estar	  visíveis	  aos	  Clubes	  	  a	  data	  limite	  para	  pedir	  a	  FOP	  na	  área	  reservada	  de	  
cada	  um.	  	  
	  
Este	  procedimento	  visa	  evitar	  os	  argumentos	  dos	  associados	  aos	  diretores	  dos	  próprios	  Clubes	  que	  
erradamente	  argumentam	  que	  as	  datas	  do	  site	  são	  as	  de	  limite,	  o	  que	  não	  é	  verdade,	  pois	  as	  datas	  
para	  os	  associados	  são	  as	  que	  constam	  no	  impresso	  que	  o	  próprio	  Clube	  lhes	  forneceu.	  
	  

	  

Melhores	  cumprimentos.	  

Pela	  Direção	  da	  FOP,	  

	  

Marco	  Domingos	  
(Responsável	  pela	  área	  de	  anilhas	  da	  FOP)	  
 
marco.domingos@fop.com.pt 
http://fop.com.pt 


