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Caros sócios e amigos da passarada. 

 O clube ornitológico de Famalicão e Clube Ornitológico da Trofa mais uma vez tem o privilégio e responsabilidade de organizar 
a 9ª Expo Aves Regional Portas do Minho. 

 As edições anteriores foram um êxito como todos puderam testemunhar, tanto na qualidade das aves como na quantidade, e 
na organização impecável o que nos deixou cheios de vontade de repetir a façanha, e procurar chegar sempre ao mais longe possível. 

Portanto cá estamos de novo dispostos a levar o Barco a Bom Porto, mas para isso precisamos da vossa ajuda, com muitas e boas  aves. 
Pretendemos como é lógico dar grande amplitude, visibilidade e afirmação á ornitologia da nossa região fazendo deste evento a sua 
montra. 

  O espaço da realização do evento terá lugar num óptimo pavilhão do conhecidíssimo centro comercial lago discount, com 
óptimas condições como provaram as anteriores edições.  

Será mais um desafio ao associativismo de todos os apaixonados da ornitologia. Portanto não deixes as tuas aves em casa vem mostra-las 
e compara-las com outras para assim poderes avaliar a qualidade da tua criação e evoluir no futuro.  

Gostaríamos de alertar os amigos criadores que a Expo Aves Regional Portas do Minho será uma das últimas exposições da 
época antes do Mundial o que será uma boa oportunidade de avaliar ou reavaliar a qualidade das aves que eventualmente tenham atrasado 
a muda e não só. 

Uma vez que este evento prima por ter muita competição com muita qualidade. 

Calendário e horário da exposição  

Inscrição das aves até ao dia 26 de Novembro nos clubes, online dia 24 de Novembro 2019 

Entrega de Aves Sábado 30 de Novembro das 10H as 18H 

Julgamentos 1 a 2 de Dezembro 2019 

Abertura 6 de Dezembro 2019 

Devolução das aves 8 de Dezembro a partir das 17.30H 

Nota: publicidade para catálogo especial expositores  

1/8 De página cores 10.00 euros 

Cientes de que seremos compreendidos e correspondidos, os nossos respeitosos cumprimentos com saudações ornitológicas 

Comissão da organização da 9ª Expo Aves Regional Portas do Minho 
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