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CIRCULAR Nº 1/2016
Janeiro / Fevereiro
Viagem à Birmânia
CARO(A) COLEGA
Bom Ano de 2016! Partilhamos contigo o regozijo de havermos terminado 2015 com 2
momentos compensadores: o Almoço de Natal, com 126 convivas animados de genuíno
espírito natalício; e o Fim-do-Ano no Palace Hotel da Curia, onde, depois de dois dias de visitas
culturais, 66 Associados, Familiares e Amigos saudaram a entrada de 2016 com desejos mútuos
de Bom Ano e manifestações de solidariedade.
Tudo isto dá alento à Direcção para te propor a participação nestas

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
em JANEIRO
Dia 27 (4ª feira) – VISITA LOCAL (guiada) às 14h30 – com marcação obrigatória,
Ao novo Museu Nacional dos Coches – Av. da Índia, 136 (Belém)
Em novas instalações, o museu mais visitado do País, com uma colecção única no mundo de
viaturas dos séculos dezasseis a dezanove, será a nossa visita de Janeiro.
Não faltes, até para teres a tua própria opinião sobre a obra que tanta polémica gerou.
Por indicação do Museu o número de elementos do grupo será de 10 a 20.
Concentração – às 14h15.
Transportes: autocarros – 714, 727, 728, 729, 751
eléctrico – 15E

e

combóio (linha de Cascais) – estação de Belém.

Inscrições: até ao final do dia 25 de Janeiro.

Numerus Clausus – 10 a 20 pessoas.

em FEVEREIRO
Dia 5 (6ª feira) – FOLIA DO CARNAVAL – no Altis Park Hotel (Av. Eng Arantes e Oliveira, 9, às
Olaias – tem parqueamento) – às 20h30
Mais do que nunca devemos beneficiar dos momentos de alegria e descontracção que este
encontro sempre proporciona num local e com um buffet que agradam há longos anos e é
animado pelo Grupo “Clube Vintage”, já conhecido e apreciado.
Os preços mantêm-se (para um número de 70 pessoas):
Inscrições: na Sede ou pelo Tel. 218 494 197, até ao final do dia 29 de Janeiro (com o
compromisso de presença e ou pagamento).
Preço: Sócio + 4 = 40 €+1€ (Fundo Solidário) p.p
Não Sócio = 45 €+1€ p.p.
Vem divertir-te! Traz Família e Amigos!.
NB – não é no dia 29 de Janeiro, como foi referido por lapso na Circular nº 7/2015.
Dia 17 (4ª feira) – CONVERSA MENSAL – na Sede, às 16h00
“Histórias da Mitologia Clássica”, pela Doutora Cristina Negrão Abranches Guerreiro,
professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – tema que a todos interessa.
Inscrições: na Sede ou pelo Tel. 218 494 197, até ao final do dia 15 de Fevereiro.

Dia 24 (4ª feira) – ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA (ELECTIVA) – na Sede
Vê a Convocatória e exerce os teus direitos estatutários: formar e apresentar lista de Órgãos
Sociais para o próximo triénio e/ou comparecer para exercer o direito de voto.


__________________________.
VIAGEM A MYANMAR (BIRMÂNIA) - de 7 a 20 de Março

Foi a mais votada, beneficia da opinião favorável de Sócios que a fizeram recentemente e
assenta numa escolha objectiva entre as 3 propostas apresentadas.
Não hesites, é uma oportunidade (quase) única e em condições favoráveis.
Vê o Programa junto (cada viagem dura cerca de 20 horas, como escala obrigatória no Dubai
ou em Bangkok; descansamos a meio, com o aproveitamento possível).

____________________________________.
Nota Importante Dia 5 de Março – 24º Aniversário da Associação/Tomada de Posse dos
Órgãos Sociais eleitos. A próxima Circular trará os detalhes.

__________________________.
TEM ESTA CIRCULAR SEMPRE AO ALCANCE DOS TEUS OLHOS E COMPARECE! NÃO ESQUEÇAS A
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA, POIS A TUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.
BOM ANO DE 2016, COM SAUDAÇÕES ACADÉMICAS

A Presidente da Direcção
Maria de Fátima Lencastre

