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Associação de Criadores Suffolk 

A Associação de Criadores Suffolk (ACS) tem como missão salvaguardar os objetivos de seleção 

e melhoramento da raça Suffolk em Portugal, apoiando os criadores associados com toda a 

informação associada à raça e aos seus animais. Em simultâneo pretende robustecer a sua 

divulgação e conhecimento, através de publicações de qualidade, um site especializado, 

exposições, concursos e leilões.  

Conforme definido estatutariamente a ACS tem como objetivo a representação dos seus 

associados e a defesa dos seus interesses, quando estes não conflituarem com a defesa da raça 

Suffolk em Portugal. 

Admissão de associados 

Na ACS pode associar-se pessoas singulares ou coletivas, desde que legitimas proprietárias de 

animais de raça Suffolk. A admissão de novos associados é da competência da Direção, mediante 

o envio da documentação necessária e o pagamento da joia de inscrição em vigor (250€), a qual 

é paga apenas uma vez no ato da entrada como sócio. 

Direitos dos associados  

Como definido nos Estatutos cada associado tem direito a participar nas Assembleias Gerais, 

eleger e ser eleito para qualquer um dos cargos sociais, frequentar a sede e as suas 

dependências, utilizar os serviços da ACS, participar em exposições, concursos, leilões e outros 

eventos organizados pela ACS, solicitar a intervenção da ACS na defesa dos seus interesses, 

participar e receber as publicações editadas pela ACS, beneficiar das regalias e descontos 

previstos para sócios.  

Documentação a enviar 

Para inscrição como sócio deverá ser enviada a cópia legível do cartão do cidadão do 

responsável, cópia dos certificados SUFFOLK dos animais de que é proprietário (pelo menos de 

um deles) e o comprovativo da transferência do valor da joia de inscrição em vigor para o NIB 

da APCORS (PT50 0045 6390 4032 7993 93971). 

  



 
Ficha de inscrição na Associação Portuguesa de Criadores de Ovinos de Raça Suffolk 

 

NOME: __________________________________________________________ 

NIF: _________________________________ 

E-MAIL: _________________________________________________________ 

TELEFONE: ___________________________ 

MORADA PARA CORRESPONDÊNCIA:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

MORADA DA EXPLORAÇÃO: ____________________________________________________ 

MARCA DE EXPLORAÇÃO: _________________________ 

NÚMERO DE ANIMAIS SUFFOLK: ___________ (fêmeas) / ___________ (machos) 

Tenho interesse em integrar a APCORS como sócio, com os respetivos direitos e deveres:  

 

Assinatura: 

Nota: Autorizo a utilização dos meus dados para a inscrição e comunicação com a APCORS.  
A ficha preenchida poderá ser enviada por email ou por correio 
E-mail: apcorsuffolk@gmail.com  
Morada: APCORS - Parque de Leilões, 7050-020 Montemor-o-Novo  


