
13º 
AniversárioAniversário

1994/2007
FESTA, LANCHE E CONVÍVIO

Sábado,21 Abril, 16:00
Liberdade Atlético Clube

INSCRIÇÕES GRATUITASINSCRIÇÕES GRATUITAS
(ver como neste panfleto)(ver como neste panfleto)

No dia da festa não se esqueça de No dia da festa não se esqueça de 
trazer algo para ajudar ao lanche.trazer algo para ajudar ao lanche.

  Traga também a boa disposição e a Traga também a boa disposição e a 
voz afinada voz afinada 

AnimaçãoAnimação
EncontroEncontro
MúsicaMúsica
FadoFado

KaraokeKaraoke
LancheLanche
CulturaCultura
PoesiaPoesia

MemóriaMemória
ConvívioConvívio

APOIAR 
Bairro da Liberdade, Rua C,
Lt. 10, Lj 1.10, piso 1
1070-023 Lisboa
Tel. 213808000
Tlm. 961956963

Liberdade Atlético Clube:
Rua B, 83 B
Bairro da Liberdade 
1070-017

(MAPA NO INTERIOR)

13º
AniversárioAniversário

APOIARAPOIAR

13º Aniversário APOIAR

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome ________________________

Nº Sócio _______

Morada ________________________ 

______________________________

Local. /Cód. Postal______________ 

Tel. __________________________

E-Mail ________________________

A inscrição é gratuita mas este ano 
contamos com o seu apoio. No 
verso desta ficha de inscrição 
estão várias opções onde nos pode 
indicar qual a natureza da sua 
contribuição. Toda a ajuda será 
bem-vinda.



A APOIAR festeja o seu 13º 
aniversário e convida todos os 
seus amigos e associados a 
juntarem-se ao convívio que irá 
assinalar a efeméride no Sábado, 
dia 21 de Abril de 2007 às 16 
horas, nas instalações do 
Liberdade Atlético Clube, bem 
perto da APOIAR.

Este ano a festa será mais 
interactiva. Apelamos aos 
associados, além de 
participarem, a colaborarem 
directamente na organização da 
mesma. Toda a ajuda será bem 
vinda. 

Tragam comida, bebidas, uma 
guitarra, a voz e a música.
Venham e tragam as vossas 
mulheres, maridos, filhos
ou amigos.

Ao inscreverem-se, no formulário 
anexo a este panfleto, indiquem 
por favor o tipo de colaboração 
que irão disponibilizar para que 
possamos organizar tudo 
antecipadamente.

Vamos fazer da festa deste ano 
uma festa diferente, onde todos 
participam.

Comida e bebida é importante, 
ajuda na organização também, mas 
qualquer outra ideia que pretendam 
partilhar para fazer a festa deste 
ano diferente e animada será bem-
vinda.

VENHAM PARTICIPAR NA 
FESTA!

INDIQUE AQUI A SUA 
COLABORAÇÃO

ALIMENTAÇÃO:ALIMENTAÇÃO:

PãoPão □□
SandwichesSandwiches □□
SalgadosSalgados □□
FrangoFrango □□
BolosBolos □□
BiscoitosBiscoitos □□
SobremesasSobremesas □□
OutrosOutros □  O quê_____________□  O quê_____________

BEBIDAS:BEBIDAS:

SumosSumos □□
ÁguasÁguas □□

(Não é permitida a entrada de bebidas (Não é permitida a entrada de bebidas 
alcoólicas)alcoólicas)

OUTRA COLABORAÇÃO:OUTRA COLABORAÇÃO:

CantarCantar □□
MúsicaMúsica □□
OutrosOutros □  O quê_____________□  O quê_____________

SUGESTÕES:SUGESTÕES:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

A colaboração é facultativa mas apelamos à A colaboração é facultativa mas apelamos à 
ajuda de todos.ajuda de todos.

( Alguns momentos do 12º Aniversário. 
Não se esqueça de se inscrever para este ano)

Estação Comboio 
de Campolide 

Autocarros: 2, 71 

 

Estação de Metro  
    de Sete Rios 

Galerias 
Twin Towers 

 

(O Liberdade Atlético Clube fica entre a APOIAR e 
a Estação Ferroviária de Campolide)


