
A Área de Lazer dos Subtenentes e Sargentos da Vila Militar (ALSSVM) foi criada pelo Excelentíssimo 
Senhor General de Divisão José Alberto da Costa Abreu, Comandante da 1ª Divisão de Exército em 
consonância com o que preconiza a Portaria nº 739, de 27 de novembro de 2003, do Comandante do Exército e 
demais Leis vigentes no País afetas à matéria e foi inaugurada no dia 25 de outubro de 2013.  A ALSSVM é 
vinculada e subordinada diretamente ao Comandante da 1ª Divisão de Exército.

A ALSSVM é um grande complexo esportivo, cultural, social e familiar e de entretenimento localizado na 
guarnição da Vila Militar, contando com piscinas, (adulta e infantil), sauna, salão de festas, campos de futebol 
society e profissional, quadra de futsal, parque infantil, áreas de churrasqueiras, bar, restaurante e 
estacionamento para propiciar o melhor para os associados e visitantes.  Contudo, sabemos que a ALSSVM 
precisa ampliar seus horizontes, e você, no ato de se associar, está contribuindo para o progresso da ALSSVM.

A finalidade da ALSSVM é de ser uma grande família. Contando com pessoas que se divertem juntas, 
confraternizam, praticam esportes, interagem de forma educada, respeitosa e salutar.  Como toda boa família, é 
motivo de comemoração quando o número de integrantes comprometidos com a finalidade da ALSSVM 
aumenta. Por isso, é uma alegria para nós da ALSSVM ver nossa família aumentar com a sua chegada. É com 
muita satisfação que recebemos e damos as boas-vindas a você associado(a).

Desejamos que você possa desfrutar com sua família de nossas instalações.  Elas são cuidadosamente 
limpas e preparadas para proporcionar a todos os membros desta grande família uma área maravilhosa e com 
considerável potencial para a realização de atividades diárias e de eventos sociais, culturais, esportivos, de 
entretenimento e de lazer, convivendo, em um ambiente de sadia camaradagem, compreensão e respeito que 
certamente propiciam um crescimento social de todos os integrantes da família ALSSVM.

Ressaltamos que a ALSSVM é essencialmente de cunho familiar.  Com isso, esperamos que todos os(as) 
associados(as) nos auxiliem a manter um ambiente cordial, ordeiro, pacífico, e de muito respeito  entre os 
associados(as), visitantes e diretores.

Sejam bem-vindos(as)!

Desejamos a todos os (as) nosso (as) e seus familiares um feliz natal e um ano novo repleto de proteção 
divina, saúde paz e realizações.

São os sinceros votos do presidente Castello e de toda Diretoria Administrativa e do Conselho Fiscal da 
ALSSVM.

Rio de Janeiro, RJ, 1º de dezembro de 2013.

MENSAGEM DE BOAS VINDAS AOS(AS) NOVOS(AS) ASSOCIADOS(AS) 
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