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Alteração às habituais datas dos pedidos de anilhas 
preços a vigorar a partir de

 
Caros Clubes Associados, 
 

Informamos todos os clubes associados que 

entre 13 de Maio de 2015 e 30 de Março de 2016.

pedido em data anterior (Maio), o qual passará a ser o 1º pedido, mantendo

outros 5 pedidos habituais. A taxa adicional de 5 

apenas ao 6º pedido e último. Assim sendo as datas a praticar serão as seguintes:

DATAS LIMITE PARA A REQUISIÇÃO DE ANILHAS 
 

1º PEDIDO - 13 de Maio de 2015
 
3º PEDIDO - 30 de Setembro de 2015
 
5º PEDIDO - 17 de Fevereiro de 2016

 

Estas datas serão as datas a vigorar no Site da FOP

impreterivelmente os pedidos aos seus Clubes

pelo menos 1 semana no prazo a cumprir pelos 

 

Em função do aumento da matéria

aumento das anilhas. Na altura as 2 Federações ”suportaram” esse 

isso não será possível. Informamos também que foi possível 

das anilhas reforçadas e de inox. Informamos de seguida os novos preços que serão praticados nas 

novas requisições a vigorar para as anilhas de 2016

- Anilhas normais – Aumentam de 0,35 

- Anilhas reforçadas – Baixam de 0,65 

- Anilhas de inox – Baixam de 0,85 

 

Mais informamos que todos os assuntos

ao diretor Marco Domingos atrav

 

email: marco.domingos@fop.com.pt

telemovel: 96 815 69 98  

 

Ao dispor para qualquer esclarecimento 

28.03.2015 no Entroncamento. 

  

Melhores cumprimentos.   

 

Carlos Delgado         

Presidente da Direção 

EDERAÇÃO ORNITOLÓGICA PORTUGU
E DESPORTIVA – FOP 

formação FOP informa 109  de 03-0

 

 

atas dos pedidos de anilhas FOP para 2016 e aos 
preços a vigorar a partir de 01 de Maio de 2015.

os clubes associados que os pedidos das anilhas FOP para 2016, 

entre 13 de Maio de 2015 e 30 de Março de 2016. Mais informamos que foi criado 

), o qual passará a ser o 1º pedido, mantendo

outros 5 pedidos habituais. A taxa adicional de 5 €, continuará a ser aplicada, como habitualmente,  

ao 6º pedido e último. Assim sendo as datas a praticar serão as seguintes:

LIMITE PARA A REQUISIÇÃO DE ANILHAS PARA 2016 NA FEDERAÇÃO 

13 de Maio de 2015            -         2º PEDIDO -  08 de Julho de 2015

30 de Setembro de 2015    -        4º PEDIDO  - 09 de Dezembro de 2015

eiro de 2016     -        6º PEDIDO - 30 de Março de 2016

Estas datas serão as datas a vigorar no Site da FOP, como a data limite em que a FOP fechará 

impreterivelmente os pedidos aos seus Clubes. No entanto aconselhamos os Clubes a 

a cumprir pelos seus associados na requisição das anilhas ao Clube.

Em função do aumento da matéria-prima na origem, o fornecedor já há 2 anos tinha feito um 

aumento das anilhas. Na altura as 2 Federações ”suportaram” esse aumento, no entanto 

Informamos também que foi possível negociar um acerto para 

as anilhas reforçadas e de inox. Informamos de seguida os novos preços que serão praticados nas 

a as anilhas de 2016: 

de 0,35 € para 0,40 €. 

de 0,65 € para 0,55 €. 

de 0,85 € para 0,70 €. 

informamos que todos os assuntos relacionados com o tema “anilhas” 

avés dos seguintes contatos:  

marco.domingos@fop.com.pt    

Ao dispor para qualquer esclarecimento julgado conveniente, na próxima 

 

UESA CULTURAL 

03-2015 

FOP para 2016 e aos 
01 de Maio de 2015. 

das anilhas FOP para 2016, terão lugar 

Mais informamos que foi criado um novo 

), o qual passará a ser o 1º pedido, mantendo-se no entanto os 

€, continuará a ser aplicada, como habitualmente,  

ao 6º pedido e último. Assim sendo as datas a praticar serão as seguintes: 

NA FEDERAÇÃO  

08 de Julho de 2015 

de Dezembro de 2015 

30 de Março de 2016  

como a data limite em que a FOP fechará 

os Clubes a anteciparem 

na requisição das anilhas ao Clube.    

prima na origem, o fornecedor já há 2 anos tinha feito um 

aumento, no entanto este ano 

um acerto para reduzir o preço 

as anilhas reforçadas e de inox. Informamos de seguida os novos preços que serão praticados nas 

 devem ser endereçados 

na próxima Assembleia da FOP de 


