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Caros,
É com muita satisfação que me dirijo a todos os membros da FOP através desta publicação, não
podendo deixar de enaltecer o excelente trabalho feito pelo meu antecessor, Júlio Pedrosa.
Foi constatado por esta Direção que a atribuição de STAMs, ao longo do tempo, não tem sido feita
corretamente, havendo necessidade de corrigir algumas situações, ainda antes de se fazerem os
novos pedidos de anilhas ao fornecedor.
Sendo assim, estou a informar, que por decisão da Direção, todos os clubes vão ter de enviar à FOP,
através deste email, os seus ficheiros de sócios em formato excel, contendo, pelo menos, o nº de
sócio, nome, BI e STAM, até 30‐06‐2011, sob pena de não serem aceites os pedidos de anilhas do
1º pedido para 2012. Aos clubes que o desejaram, posso enviar um ficheiro tipo, para poderem
preencher, mas podem enviar qualquer um em formato excel com a informação que é exigida. Se
tiver informação a mais, não é problema e pode ajudar‐vos brevemente. Estão dispensados desta
apresentação, por o terem feito de forma correta e recentemente, os clubes, Associação Amiaves
de Vale Figueira, Associação dos Avicultores de Portugal, Associação Ornitológica do Baixo
Alentejo, Associação Ornitológica Montemorense, Clube Ornitológico da Beira Interior, Clube
Ornitológico de Peniche, Clube Ornitológico de Setúbal, Clube Ornitológico de Vialonga, Clube
Ornitológico do Concelho de Arronches, Clube Português de Canários de Canto, Núcleo
Ornitológico Telheirense e Secção Ornitológica Câmara Cadaval Clube. Se houve algum clube que
não está aqui mencionado e que tenha enviado o ficheiro recentemente, peço que verifique se no
ficheiro tem todos os dados exigíveis e que mo envie novamente.
É, também, necessário que todos os clubes me enviem por email, quais os sócios, com a indicação
do número de sócio, nome e email, que irão ter acesso à área reservada e que poderão consultar
todos os dados relativos ao seu clube através do site da FOP. Essa senha só será atribuída quando
existirem em nosso poder os ficheiros de sócios do clube em questão.
Informa‐se, também, que estão suspensas todas as atribuições de STAMs, mesmos que aos vossos

clubes lhe tenham sido atribuídas gamas de STAM. Até nova informação, não aceitaremos pedidos
para novos STAMs. Brevemente enviaremos informação sobre o modo como os clubes irão fazer
esses pedidos.
Salienta‐se, também, a necessidade dos clubes terem de cumprir com os prazos estipulados para a
entrega dos pedidos das anilhas e respectivos comprovativos de pagamento. Note‐se, também,
que só os clubes com as quotas pagas, poderão requisitar anilhas.
Por fim, cabe‐me informar, para aqueles que ainda não tenham visto, que o site da FOP foi
totalmente reformulado e que se encontra ainda em fase de implementação de informação.
Quero, por isso, perdi‐vos que analisem a informação apresentada, especialmente a que diz
respeito ao vosso clube e que, caso haja alguma coisa a corrigir, que me informem. Claro que
também conto convosco, para darem a vossas opiniões e sugestões. Peço a todos os clubes com
cartazes de exposição já elaborados que mos enviem para serem publicados no site.

Melhores cumprimentos,
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