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Data: 2016-03-23 
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Assunto: Pedido de Anilhas 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Caro Sócio: 
 
     Pela presente enviamos-lhe o impresso para requisitar as anilhas de 2017. 
     No site do COFF, http://coff.avespt.com encontram este ficheiro disponível. 
    Chamamos a atenção dos Sócios para o facto de o nº mínimo de anilhas a requisitar por cada 
diâmetro ser de 20 e 10 para as reforçadas e aço, devendo o seu pagamento, sem excepção, ser 
feito no acto da requisição das mesmas, preferencialmente por cheque emitido em nome do 
COFF, poderá efectuar o pedido por e-mail anexando o respectivo comprovativo de 
transferência. Os pedidos só serão considerados, quando no acto da requisição das anilhas as 
quotas estiverem regularizadas. 
     Lembramos a questão de que os sócios deverão pagar a quota federativa anual no 
valor de 5,00 euros uma só vez no ano, e que este ano existem três tipos de anilhas: normais, especiais reforçadas e aço inox (sem cor).          Ao valor das anilhas, 0,40€ as normais, 0,55€ reforçadas e 0,70€ as aço inox acresce 2,50 € 
para despesas de correio., no caso de pretender o envio para a residência.  
    Este ano irá existir o 6º Pedido, que terá um acréscimo de 5€ por pedido.    
     Alertamos ainda para o cumprimento dos prazos propostos para a entrega das requisições: 
     1º Pedido até 8 de Maio de 2016. 
     2º Pedido até 03 de Julho de 2016. 
     3º Pedido até 25 de Setembro de 2016.      4º Pedido até 04 de Dezembro de 2016. 
     5º Pedido até 12 de Fevereiro de 2017. 
     6º Pedido até 27 Março 2017.          Agradecíamos que nos fornecessem o vosso email para coff@sapo.pt , para futuros contactos. 
  
 Continuamos à sua inteira disposição para qualquer esclarecimento que pretenda, através dos 
contactos da Direcção. 
     Esperando que obtenha os maiores êxitos com as criações do ano, subscrevemo-nos com os 
melhores cumprimentos; 
 
                                                                  Atenciosamente 
                                                                       A Direcção 
 
 
 
                                                                        


