À “família” da Arbitragem do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Aveiro
Os Vogais do Conselho de Arbitragem da A. F. AVEIRO, em colaboração
com o Conselho de Arbitragem, têm o prazer de convidar toda a
“FAMILIA” da arbitragem aveirense para estarem presentes no tradicional
almoço de fim de época. Este ano será realizado no próximo dia 20 de
Junho no restaurante PAPATUDO em Águeda com a ementa que abaixo se
junta (início previsto para as 13 horas).
No almoço serão entregues as lembranças aos árbitros/observadores que
ascendam na carreira assim como os prémios a atribuir pelas rifas vendidas.
“Para abrir o apetite”, haverá na parte da manhã (10h), os tradicionais
jogos de Futebol de 11 no Estádio Municipal de Águeda e de Futsal no
Pavilhão de Travassô.
Inscreve-te e traz a família para confraternizares até porque HAVERÁ
MÚSICA AO VIVO, MUITA ANIMAÇÃO, SORTEIO DAS RIFAS COM
ENTREGA DOS VÁRIOS PRÉMIOS E MUITOOOOOO MAIIIIIIIIIIIS.
INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA 17 JUNHO –
FAVOR CONTACTAR:
Obs: As inscrições para os jogos de futebol e futsal
deverão também ser feitas para os mesmos contactos.
Cada um trás o seu equipamento…

Rui Patrício Tlm 966184082; EMAIL: rmicaelo@hotmail.com
Carmo Fernandes Tlm 965346092;EMAIL: manuelcarmofernandes@hotmail.com
Jorge Neves Tlm (C.A) 234310069; EMAIL: arbitragem@afaveiro.pt
EMENTA (BUFFET):
ENTRADAS variadas
SOPAS variadas
PRATOS DE PEIXE:

bacalhau frito
bacalhau no forno com azeite
bacalhau com natas
bacalhau de punheta
bacalhau aloirado
bacalhau com migas
filetes de panca
polvo panado
polvo cozido
polvo assado no forno com azeite
PRATOS DE CARNE:
cabrito de caldeirada
cabrito assado
lombo assado
cozido à portuguesa
vitela assada
amêijoa
leitão à Bairrada
SOBREMESAS

mousse de frutas
cheese cake
pudim
gelatina
frutas laminadas
doce da casa
semi frios
BEBIDAS:
refrigerantes, águas, vinho tinto,
vinho branco, vinho verde, espumante, café

Preço por Pessoa: 15€
Crianças: Até aos 4 anos - Grátis
Crianças: dos 5 aos 11 anos 7,5€

