
 

PORTARIA NÚMERO 02/2015 

CONFRATERNIZAÇÃO  DA  ABCD – 10/12/2015  

         A ABCD realizará sua festa de CONFRATERNIZAÇÃO no dia 10 de dezembro 

próximo, na ASBAC (mesmo local do ano passado), no horário de 19:00h às 

24:00h. Este ano teremos presenças ilustres, como a do Ministro do Esporte 

(George Hilton) e do Presidente da ABRACE (Aderson Maia), dentre outras, 

prestigiando nosso evento. 

P R O G R A M A Ç Ã O 

1. ESPORTIVA – De 19:00h às 21:00h, será realizado o aguardado clássico 

dos craques da crônica esportiva candanga, no campo oficial da ASBAC , 

com trio de arbitragem escalado pelo Diretor de Arbitragem da Federação 

Brasiliense de Futebol, Geufran Oliveira.  

Até o momento, a TV Nilton Moura e a Rádio Redentor confirmaram que 

pretendem transmitir a partida ao vivo. Os demais veículos que queiram 

também transmitir, estão autorizados a fazê-lo.  

Os técnicos que comandarão as duas equipes são Roberto Cavalcanti 

(sócio fundador e ex-presidente) e Raimundo Nonato (fotógrafo).  

As inscrições dos cronistas atletas deverão ser feitas de 10 a 20 de 

novembro, em modelo disponível no nosso site. Todo o material 

necessário (camisas, calções e meiões), será fornecido pela ABCD, exceto 

chuteiras. Troféu Ailton Dias será entregue ao time vencedor. 

 

2. SOCIAL – Escolhido por unanimidade pela Diretoria, o excelente Daniele 

Buffet será o responsável pelo serviço de alimentação no aconchegante 

Espaço Gourmet da ASBAC.  



A partir de 19:00h começarão a ser servidas as entradas (frias, salgados 

assados, salgados fritos, especiais de camarões e cremes), acompanhadas 

de bebidas (sucos, refrigerantes, cervejas, águas e coquetéis).  

Às 21:30h será servido o jantar (carne vermelha, carne branca, massa, 

salada e acompanhamentos).  

Em seguida, farta variedade de sobremesas (frutas laminadas, torta doce, 

profiteroles) complementará a noitada gastronômica.  

Na saída, uma mesa de café, com amanteigados, petit fours, café, 

cappuccino, chás e licor italiano. 

3. INSCRIÇÕES – os associados da ABCD que desejam participar da festa de 

confraternização, deverão preencher o formulário colocado no nosso site 

para esse fim, no prazo de 10 a 20 de novembro, impreterivelmente. 

Inscrições fora desse prazo não serão aceitas. 

 

4. IMPORTANTE – Cada associado terá direito a uma companhia adulta e 

filhos, sem qualquer custo. No dia 26 de novembro, das 8h às 12h e das 

14h às 17h, o associado inscrito retirará o(s) ingresso(s) de acesso à 

confraternização, na sede 1 da ABCD, no Setor Bancário Norte, Edifício 

Central Brasília, sala 901. Acompanhante fora do contexto familiar descrito 

pagará R$60,00. 

ATENÇÃO: O associado que retirar seu ingresso e não comparecer à 

confraternização, pagará o preço de R$60,00 (sessenta reais) por 

ingresso retirado e não utilizado, preço este que a ABCD está pagando 

individualmente pelo seu associado. 

 

5. Qualquer outro esclarecimento poderá ser solicitado ao nosso e-mail: 

abcdesportes@gmail.com.  Compareça e prestigie nossa confraternização! 
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