CONVITE
50 ANOS. 75 ANOS.

A Nossa Barca fará em 2012 cinquenta anos sob Bandeira Portuguesa e setenta e cinco anos de vida. Foram cinquenta anos preenchidos, com
inúmeras missões que levaram a SAGRES, a Marinha e Portugal aos quatro cantos
do Mundo. Missões que foram cumpridas com brio, profissionalismo e orgulho de
todos os que pela Nossa Barca passaram.

Jantar-Convívio
BASE NAVAL DE LISBOA
MESSE DE PRAÇAS
24-FEV-2012: 19H

Ao longo destes anos muitos foram os Marinheiros que contribuíram para que
a SAGRES tenha cumprido as suas duas principais funções:
Participação na Formação de CADETES da Escola Naval, futuros Oficiais da Armada, além de enriquecimento das competências técnicas, sociais e humanas de
todos os Marinheiros das várias guarnições;
Representação da Marinha e de Portugal no Mundo tendo demonstrado consecutivamente, no terreno, a importância da barca na política externa portuguesa.
Cinquenta anos têm muitas histórias para contar. O evento que propomos servirá também para recordar e reviver muitas histórias de pessoas, de Marinheiros
que somos da SAGRES.

SAGRES Aberto a Visitas
No dia 24FEV2012, dia do evento,
o navio estará aberto a visitas
entre as 14:00h e as 18:30h.
Será uma excelente oportunidade para todos recordarem a
bordo as emoções vividas em
outros tempos, mas sempre
com a mesma intensidade que
nos caracteriza.
EFECTIVE A SUA RESERVA

A SUA RESERVA TORNA-SE EFECTIVA DEPOIS DE EFECTUAR A
TOTALIDADE DO PAGAMENTO:
- Junto de um dos elementos da
Comissão Organizadora;
Comissão Organizadora:
SAR M CARMO MEIRELES

carmo.meireles@marinha.pt

SAR HE ALDEIAS MARTINS

aldeias.martins@marinha.pt

SAR A ROBERTO GONZAGA

roberto.gonzaga@marinha.pt

SAR L ALMEIDA GONÇALVES

almeida.goncalves@marinha.pt

SAR M CAMPOS DA COSTA

campos.costa@marinha.pt

SAR M BARROS DA COSTA

barros.costa@marinha.pt

SAR M MARQUES MOREIRA

marques.moreira@marinha.pt

CABO M AFONSO LOPES

afonso.lopes@marinha.pt

CABO M HENRIQUES BARRETO

henriques.barreto@marinha.pt

Siga-nos em: www.facebook/ANossaBarca.com

- Efectuando Transferência
Bancária para o seguinte NIB:
0018 0003 27955095020 84
Se efectuar pagamento por
Transferência Bancária é obrigatório enviar comprovativo da
transferência para:
ANossaBarca@hotmail.com,
indicando o seu NII, Posto, Nome
Unidade (se no activo) e Contactos (morada e telefones).

Lembrar e Motivar

Exposição Fotográfica

Contamos neste momento com uma lista de cerca de 2500 Marinheiros que já
passaram pela Nossa Barca. Acreditando que não temos a lista completa, e sendo difícil chegar a todos sem um empenhamento global, apelamos assim para
que também divulgue o evento por todos os que saiba terem feito parte das
guarnições da SAGRES.

Estará patente no local do jantar convívio uma Exposição Fotográfica do fotografo Guta de
Carvalho que tem acompanhado
a SAGRES nas mais diversas
ocasiões.

Pretende-se que o evento seja um encontro de gerações, uma oportunidade única de rever Amigos e reviver memórias de histórias únicas próprias de Marinheiros da SAGRES.
Quer consiga estar presente ou não no evento actualize os seus dados (NII, Posto, Nome, Morada e Contactos) para o nosso e-mail:
ANossaBarca@hotmail.com. Os dados fornecidos são confidenciais e serão
usados exclusivamente para contacto de futuros eventos da SAGRES.

EMENTA
Aperitivos líquidos
Moscatel
Gin Tónico
Sumos, Coca-cola, Ice-tea
Aperitivos sólidos
Croquetes, Rissóis, Pastéis de Bacalhau
Tapas
Entrada
Crepe Maravilha

Relógio SAGRES
Estará disponível no local do
jantar convívio para aquisição o
relógio da SAGRES com condições a consultar junto da Comissão Organizadora.*

Sopa
Creme de Alho Francês
Prato Principal
Medalhões com Molho de Cogumelos
Frutas diversas
Sobremesa
Pudim, Arroz Doce e Mousse de Chocolate
Bolo Alusivo ao Evento
Café e Digestivos Vários
*Encomendas até 06JAN2012

20 Euros
RESERVAS até 10-FEVEREIRO-2012
Siga-nos em: www.facebook/ANossaBarca.com

Telemóvel NRP SAGRES: 91 722 8222
E-mail do Evento:
ANossaBarca@hotmail.com

