
Comemoração do 50.º Aniversário do Regresso da Guiné
Quartel do RAC (Oeiras) e Quartel do RAA1 (Queluz)

11 de Novembro de 2017

1967 – 2017
Caro amigo:

É com grande alegria que nos preparamos para realizar mais uma reunião anual, desta vez, a
reunião comemorativa dos 50 anos do nosso regresso da Guiné.

É  sinal  da  nossa  vitalidade  e  vontade  em  nos  continuarmos  a  reunir  anualmente  enquanto
pudermos e formos tendo saúde e capacidade de o fazer.

Este  ano  o  local  para  realizar  o  nosso  almoço  de  confraternização  vai  ser  no  Quartel  do
Regimento  de  Artilharia  Anti-Aérea  nº1(RAA1),  em  Queluz,  onde  seremos  convidados  do
Comando desta Unidade, convite este que muito nos honra e comove.

Junto segue além do Programa da Reunião, o mapa de localização e as direções para o Quartel
do RAC em Oeiras. As direções para o RAA1 a partir do Quartel de Oeiras serão entregues no
próprio dia à saída do RAC.

À semelhança de anos anteriores convidamos os Falcões que residem no eixo Braga – Porto -
Mealhada (Coimbra) a utilizar um autocarro, a alugar especialmente para o efeito,  se o número
de interessados o justificar. (Informar com urgência). O horário do autocarro para aqueles que
estiverem interessados será comunicado posteriormente.

Ficamos  aguardar a confirmação da tua presença e, como fazemos todos os anos, solicitamos-te
que até ao próximo dia 30 de Outubro envies por correio o destacável ou contactes pelo telefone
ou por e-mail:

Adrião Mateus,  Rua Miguel Torga Lt.5-B, nº120-2º-Fte, 3030-165 Coimbra,

Telefone: 239 717 698      Telemóvel: 919 755 073

Manuel Caridade Freitas - Rua  Alexandre Ferreira, 57-2º-Dtº, 1700 Lisboa,

Telefone: 217 585 304       Telemóvel: 918 337 721

E-mail – Diretamente da página de entrada do nosso site  www.cart1525.com

Contamos  contigo  e  com  a  presença  dos  teus  familiares  e  amigos  para  que  a  reunião
Comemorativa dos 50 anos do Regresso da Guiné seja mais uma Reunião memorável.  Lá te
esperamos encontrar e dar-te um grande abraço.

A Comissão Organizadora

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  (ver programa  no verso)

Cupão de inscrição
Enviar por Correio para o Adrião Mateus, Rua Miguel Torga Lt 5-B, nº120-2º-Fte., 3030-165 COIMBRA

Nome:_________________________________________________________________________

Nº total de presenças: _____    Adultos_____   Crianças até 3 anos ____     dos 3 aos 10 anos____ 
Autocarro: _____(SIM / NÃO)  Se SIM, quantos lugares____ e o N.º teu Telemóvel _____________
Local de embarque:_________________         Assinatura:___________________________ 


	Cupão de inscrição
	Enviar por Correio para o Adrião Mateus, Rua Miguel Torga Lt 5-B, nº120-2º-Fte., 3030-165 COIMBRA

