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FUNDADA EM 20/03/1989, D.R. II SÉRIE DE 04/04/1989 

 

Ex.º Srº.  

Utente e utilizador da C B  

 
Tomar 11/04/2014     Nossa Ref. 36/2014  

  

Assunto: ECBF nas comemorações do 25º aniversário da ATCB DX Internacional 

 

São objectivos da Associação Templários C B DX Internacional promover o intercâmbio técnico e 

cultural entre seus membros. Defender o espírito C B e apoiar o desenvolvimento da banda do 

Cidadão. Apoiar as acções de defesa e vigilância, na rodovia, nos rios e nas matas carecendo dos 

seus serviços no perímetro da região dos Templários. Contactar outros grupos que tenham como 

objectivo a utilização das comunicações como ocupação de tempos livres para permuta de 

conhecimentos. Dar a conhecer ao mundo, através da CB as belezas naturais da região dos 

Templários. 

 

Caros colegas, amigos e simpatizantes da ATCB DX  

 

A Direcçao da Associação Templários CB DX Internacional tem o prazer de informar todos os 

utentes e utilizadores da Banda do Cidadão de que recebeu hoje a confirmação de  que a Federação 

Europeia da Banda do Cidadão irá estar presente no 25º aniversário desta instituição de cb.   

 

A  E C B F presetiou-nos com a comfirmação da presensa de trez membros da Federação Europeia 

da Banda do Cidadão respectivamente o Sr Victor Reis, ex-representante da Federação Europeia em 

Portugal, o Sr Oscar Espallargas, Assessor Técnico da Federação Europeia e Assessor Técnico da 

Federação Catalã e o Sr. Vicen Jereño, Secretário-Geral da ECBF. 

 

É para nós motivo de orgulho a presença da Federação Europeia na nossa festa de aniversário, assim 

apelamos a todos os amantes do  CB  que  participem nas nossas actividades que vamos levar a cabo 

nos dias 24, 25, 26 e 27 de Abril e muito em especial no dia 04 de Maio no almoço de aniversário 

desta  Associação CB, contamos com a vossa ajuda e presença para que possamos levar a bom termo 

os objetivos a que nos propomos, comparece e traz um amigo. 

 

Sem outro assunto de momento, enviamos os melhores cumprimentos, 
 

  O Presidente da Direcção   

Fernando Seixo CB Estrela do Nabão 

 

  O Vice-presidente da direcção  

Manuel Pinho CB Zulu 

 

mailto:atcb@sapo.pt
http://www.facebook.com/
http://atcbdx.wix.com/atcbdx-internacional

