Clube Ornitófilo Ribatejano
Sediado na Cidade de Entroncamento
Estrada da Meia Via

O plano de actividades do da Direcção do Clube Ornitófilo Ribatejano para o
biénio 2017 / 2019, é o seguinte:

Apesar da conjuntura actual, é da Direcção do Clube Ornitófilo Ribatejano a
responsabilidade de encontrar a maneira prática, segura e objectiva de dirigir
e expandir o clube. É óbvio que as restrições no apoio financeiro institucional e
privado aumentam as dificuldades, funcionando desta forma como um travão
para projectos arrojados.

Na procura da consolidação administrativa, competitiva e representativa,
cabe-nos a todos fazer uma gestão cuidada e rigorosa, assente numa eficácia
conscienciosa.

Tendo como base a sustentabilidade e crescimento do Clube, defendemos um
tratamento semelhante para todas as colectividades desta Cidade e a
compreensão por parte do Executivo da Camara Municipal do Entroncamento,
que nestes últimos anos se tem afastado um pouco do Clube.

Esta Direcção, pretende consolidar o trabalho desenvolvido pelo Clube que
constitui na Ornitologia Nacional uma referência, contribuindo para isso a
própria sede da Federação Ornitológica Portuguesa Cultural e Desportiva (FOP)
estar sediada na morada do Clube.

Manter um espirito de abertura e diálogo com todos os intervenientes na vida
do clube, sócios, entidades privadas, Câmara Municipal do Entroncamento e
mais recentemente com a Câmara Municipal de Tomar na solicitação de
apoios financeiros para iniciativas do Clube e cedência de espaços para a
realização de expo aves.

Estes são os OBJECTIVOS PRINCIPAIS desta Direcção para o biénio 2017 / 2019:

Ø Comemoração do Aniversário do Clube: a Direcção pretende promover
um colóquio debate, com temas de interesse dos criadores, tais como,
produtos para aves, doenças, como inscrever aves nas respectivas
secções e classe, convidando para o efeito, juízes, veterinários e outros
oradores de interesse. O dia de Aniversário terminará assim com o já
habitual jantar para os sócios, não sócios e respectivas famílias, jantar
este que servirá para a entrega dos prémios das Expo Aves e
homenagem aos sócios que em representação do Clube sejam
campeões Nacionais ou Mundiais.

Ø Criação de um novo cartão de sócio;
Ø Efectuar obras na sede do COR: estas obras passam pela construção de
um alpendre anexo à sede para as diversas necessidades do clube, bem
como pelo restauro e pintura tanto exterior como interior da sede e do
armazém

adjacente.

Pretende-se

também

efectuar

alguns

melhoramentos (impermeabilização) da placa que serve de telhado, e
das rampas das janelas, uma vez que à água da chuva se infiltra no
interior da Sede.

Ø Dinamizar a página de Internet do Clube: onde se encontrará toda a
informação afecta ao clube, desta forma pretende-se reduzir na
correspondência enviada em formato papel, bem como nos custos a
esta inerentes;

Ø Requisição de anilhas: requisição e fornecimento de anilhas oficiais
Federativas para os seus associados. São pedidas pelos criadores através
do Clube cerca de 3000 (três mil) anilhas anuais;

Ø Transporte de aves às diversas competições: o Clube assegura o
transporte das aves (ida e volta) às respectivas exposições, bem como
aos campeonatos Nacional e Mundial, sendo os custos suportados pelo
clube, uma vez que pretendemos ter sempre o máximo de participantes,
em representação do Clube Ornitófilo Ribatejano;

Ø Organização de excursões ao Campeonato Nacional e Mundial.

Calendário de Eventos para 2017, organizados pelo Clube ou com a
participação do mesmo:

Mês
A Definir

Data
A Definir

Setembro
Outubro

A Definir
A Definir

Novembro
Novembro
Novembro
Novembro

A Definir
A Definir
A Definir
A Definir

Dezembro

A Definir

Janeiro/2018

A Definir

Designação
Feiras de Aves
(*)
Internacional Cidade do Sado
2ª Expo Aves Cidade dos
Templários
(*)
AVIXIRA
Expo Aves
Expo Aves da Beira Interior
26ª Expo Aves
(*)
71ª Campeonato Nacional de
ornitologia
65ª Campeonato Mundial de
Ornitologia

Local
Sede do COR
Setúbal
Tomar

Vila Franca Xira
Riachos
Covilhã
Entroncamento
A Designar
A Designar

(*) - Eventos organizadas pelo Clube Ornitológico Ribatejano.

Entroncamento, ____ de _____________ de 2017
A Direcção
_______________________________
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