Tema: “Fuzileiros em missão”
08:00h

-

Concentração na EF

08:30h

-

Missa na Capela

09:30h

-

Cerimónia Militar (Junto ao Monumento do Fuzileiro)

10:10h

-

Demonstração de Saltos em Paraquedas (Parada)

10:15h

-

Lançamento do Livro “Os Fuzileiros em África 1961-74” (Museu)

10:30h

-

Abertura e início das atividades ao público
- Passeios de LARC e botes
- Passeios de Botes
- Pistas de Lodo e Combate
- Tenda Airsoft
- Torre de Escalada
- Slide da Torre Anfíbia
- Recinto de Alimentação/Convívio

11:00h

Visitas ao Museu do Fuzileiro

11:15h

-

Inauguração do Vitral alusivo aos Militares Condecorados em
Campanha (Museu)
Demonstração de Ação Direta (Campo Futebol)
Demonstração de Ordem Unida
Encerramento das atividades aquáticas e das Pistas de Lodo e de
Combate

11:30h

-

12:45h

-

20:30h

-

Encerramento de todas as atividades

21:00h

-

Encerramento geral do recinto e fim das festividades do Dia do
Fuzileiro 2018

CONVITE
O Corpo de Fuzileiros e a Associação Nacional de Fuzileiros convidam todos os fuzileiros, sócios da AFZ e respetivas famílias, a
estarem presentes nas cerimónias do “Dia do Fuzileiro” que, conjuntamente organizam.

INSCRIÇÕES
Agradece-se a todos quantos desejem estar presentes nas comemorações que efetuem a sua inscrição, até ao dia 02 de Julho de 2018,
pelas seguintes formas:
- Todos os interessados em participar, deverão contactar a equipa de Protocolo da EFZ através do e-mail: M8A22651@marinha.pt, ou dos seguintes
contactos: Telef.: 210927288 / FAX: 211938542, ou para a Sede da Associação Nacional de Fuzileiros através do e-mail:
afuzileiros@gmail.com, ou dos seguintes contactos: Telef.: 212 060 079 / Telem: 927 979 461;
- A título experimental, este ano, o recinto de alimentação e convívio estará aberto e disponível a todos os visitantes que nele poderão encontrar
uma oferta variada de refeições e snacks, cujos encargos serão suportados por cada um à medida das suas necessidades / interesses.

CONTACTOS
Escola de Fuzileiros
Email: m8a22651@marinha.pt
Telef.: 210927288 FAX: 211938542 (Secção do Protocolo - Escola de Fuzileiros)
Associação Nacional de Fuzileiros
Secretariado Nacional
Rua Miguel Paes, n.º25 – 2830-356 Barreiro
Email: afuzileiros@gmail.com;
Telef.: 212 060 079 – Telem: 927 979 461

