
Exmo. Senhor
«NOME»
«RUA»
«LOCALIDADE»
«CODIGO_POS»

1967 – 2007
No próximo dia 10 de Novembro faz 40 anos que regressámos da Guiné.

Para comemorar esta data vamo-nos reunir no próximo dia 10 de Novembro, um
sábado, no Quartel que nos viu partir e chegar – o RAC em Oeiras.
Estamos a preparar o programa e a tua ajuda é importante para que a nossa reunião
venha a ser um sucesso e a ficar na memória de todos os Falcões e seus familiares.
Pedimos a tua colaboração respondendo às perguntas na 2ª página para que
possamos, sempre que possível, atender às tuas pretensões e necessidades a fim de
garantirmos a tua presença e a dos teus familiares.
Coloca a tua resposta no envelope que segue junto e deposita-o em qualquer caixa do
Correio. Não precisa de selo.
Queremos reunir um número recorde de Falcões nesta comemoração dos 40 anos.

Contamos contigo. Participa e passa a palavra.

Um grande abraço
A Comissão Organizadora

PROGRAMA PROVISÓRIO
06:00 – Saída do(s) autocarro(s) de Braga
06:45 – Recolha de Falcões no Porto
08:00 -  Recolha de Falcões em Coimbra

11:00 – Concentração na Parada do Quartel
11:30 – Missa na Capela do Quartel
12:15 – Romagem ao Monumento aos Mortos em Combate da Unidade

  Apresentação do Guião da CART 1525 com a Fanfarra Militar
  13:00 – Momento Solene – Homenagem e Lembrança

   Chamada dos camaradas já falecidos
   Descerramento de uma placa alusiva na parada do Quartel

14:00 – Almoço no refeitório do Quartel
19:00 – Regresso do(s) autocarro(s)



REUNIÃO COMEMORATIVA DOS 40 ANOS

DO REGRESSO DA GUINÉ

Esta é a resposta do Falcão: «NOME»

1 – Confirmação/Actualização de dados:
       (Não fazer nada se os dados estiverem correctos. Emendar e/ou acrescentar se necessário no espaço em branco)

Rua: «RUA»
Localidade: «LOCALIDADE»

Código postal: «CODIGO_POS»
Telefone de Casa: «TEL_CASA»

Outro telefone: «TEL_TRABALMOVEL»
E-mail: «E_MAIL»

2 – Participação da Reunião de 10 de Novembro
      (Coloca uma cruz na tua resposta e/ou preenche o espaço em branco)

Vou estar presente e levo adultos e crianças comigo
Vou fazer tudo para estar presente. Confirmo mais tarde
Infelizmente não vou poder estar presente

3 – Autocarro – Custo estimado p/pessoa: €25,00 – Programa semelhante ao de 2002  - Mais de 22 pessoas preço reduz-se
      (Se vives no Eixo Braga-Lisboa e tencionas vir à reunião escolhe uma das hipoteses. Coloca uma cruz na tua resposta e/ou  preenche o espaço em branco)

Vou utilizar o nosso autocarro. Entro em Braga no Porto em Coimbra (Mealhada)
Se o autocarro puder parar em eu vou de autocarro. (Limitado ao eixo Braga-Lisboa)
Vou pelos meus próprios meios

4 – O almoço de confraternização no Refeitório do Quartel
      (Se tencionas vir à reunião dá-nos a tua opinião e escolhe uma das hipóteses. Coloca uma cruz na tua resposta e/ou preenche  o espaço em branco)

Refeição servida por uma firma especializada (catering). O preço ronda os € 20,00 por adulto
Cada um traz os “comes e bebes”  e juntamos tudo para um grande piquenique com a ajuda
de três empregados de mesa contratados. Preço estimado a rondar os € 5,00 por adulto.

5 – Medalha Comemorativa dos 40 Anos -  Custo Estimado  € 15,00 ( Estojo € 3,00) – Mais de 100 medalhas preço reduz-se.
     (Escolhe uma das hipóteses. Coloca uma cruz na tua resposta e/ou preenche o espaço em branco)

Quero encomendar medalha(s) com estojo sem estojo
Levanto a(s) medalha(s) na nossa reunião
Enviem-me a(s) medalha(s) à cobrança pelos CTT para o meu endereço. €5,00 extras para o envio
Não desejo encomendar nenhuma medalha

6 – Uma palavra sobre outros Falcões

Durante o ano mantenho contacto regular com:

Segue o contacto de um Falcão que não tem aparecido nas nossas reuniões:

7 – As novas Tecnologias

Já visitei, na Internet, o site dos Falcões em http://www.cart1525.com
Ainda não visitei o nosso site na Internet MAS tenciono fazê-lo por mim ou por intermédio de familiares
Não tenho acesso à Internet nem  possibilidade de visitar o nosso site.

8 – Sugestões para esta Reunião
Ajuda-nos com as tuas sugestões a fazer desta reunião uma reunião Memorável

E AGORA DOBRA ESTA FOLHA, METE-A NO ENVELOPE JUNTO E DEITA-O NUMA QUALQUER CAIXA DE CORREIO.
NÃO PRECISA DE SELO.

MESMO QUE NÃO POSSAS VIR NÃO DEIXES DE PARTICIPAR - CONTAMOS CONTIGO



A MEDALHA COMEMORATIVA

DOS 40 ANOS DO REGRESSO DA GUINÉ

À semelhança do que tem acontecido no passado o José Portela ofereceu-se uma vez
mais para graciosamente criar e esculpir a “Medalha Comemorativa dos 40 anos do
Regresso da Cuiné”.

O preço da medalha é estimado em €15,00 por unidade para uma tiragem de 100
unidades. Este valor dá para cobrir os custos dos moldes originais, dos cunhos e da
cunhagem em metal.

Este custo reduz-se significativamente se a tiragem aumentar. Por isso solicitamos a tua
resposta atempadamente.

Segue o esboço da medalha sugerida pelo Portela para tua apreciação.

OS NOSSOS CONTACTOS

Se precisares de nos contactar pode fazê-lo da seguinte forma:

E-mail: geral@cart1525.com

Adrião Mateus                  R. Miguel Torga 120 2º Frente – 3030-165 COIMBRA
                                      Telef./Fax: 239 717 698             Telem. 919 755 073
Manuel Caridade Freitas    R. Alexandre Ferreira 57 2º Dto – 1750-010 LISBOA
                                      Telef.: 217 585 304                   Telem. 918 337 721


