ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS DE
CULTURA E DESPORTO DA SEGURANÇA SOCIAL

St.º António em Sintra
Convívio Nacional

Sábado – dia 11 de Junho/2011

Como habitualmente nos últimos anos, a ANCCD e o CCD vão organizar no próximo dia
11 de Junho, o 16º Convívio de Stº. António, na Qtª. dos Plátanos, Serviço Local de Sintra.
O Convívio tem inicio às 12.00 horas, e como sempre, conta com a participação de vários grupos de
animação e música:

-

Ronda dos Quatro Caminhos

-

Septeto Expreso Latino

-

Banda Juvenil Casa Pia

-

Grupo de Gaitas de Foles e Percussão da
Casa Pia

-

Grupo de Cantores do Colégio Maria Pia

O preço por participante é de :

5,00 euros
8.50 euros
15,00 euros

Sócios
Familiares de Sócios
Acompanhantes

São considerados familiares, ascendentes e descendentes de primeiro grau.
Em caso de dúvida, o grau de parentesco deverá ser comprovado pelo sócio.
* Só Para os associados do CCD de Lisboa será efectuado um sorteio para:
Uma viagem a Cabo Verde,
para duas pessoas (1 sócio e 1 acompanhante)
Uma viagem aos Picos da Europa (Espanha), para duas pessoas (1 sócio e 1 acompanhante)
Notas:
•
•
•
•

Cada sócio, poderá inscrever no máximo 6 elementos
Cada sócio, terá direito a uma senha de entrada numerada, para o sorteio.
Para usufruir dos prémios do sorteio, é necessário estar presente no acto do mesmo e
reclamar o prémio no local.
É importante chegar cedo. As portas serão abertas a partir das 10h30m.
A exemplo dos anos anteriores, espera-se a presença de mais de um milhar de participantes.

As inscrições devem ser efectuadas até
Lisboa, 17 de Maio de 2011

06 de Junho.
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