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CIRCULAR Nº 1/2017
Janeiro 2017
CARO(A) COLEGA
Tivemos um Almoço de Natal com 100 convivas, que, para além da alegria da
confraternização, muito apreciaram a actuação natalícia do nosso já famoso Coral Ad
Hoc (sem dissonâncias, com vozes já “profissionalizadas…) e retiveram com espírito
de solidariedade a mensagem/apelo transmitida pela Dr.ª Rosário Farmhouse, que foi
Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural de 2008 e 2014 e hoje
continua dedicada à questão dos Refugiados.
Também a Tomada da Bastilha/Homenagem a António de Almeida Santos foi
considerada das melhores por alguns e a voz unânime foi que se revestiu de grande
dignidade, afectividade e contenção.
Vimos hoje à tua presença não só para reiterarmos o desejo de Boas Festas e um
Novo Ano com o que mais desejas, mas porque conseguimos uma “lança em África”:
satisfazer a vontade amplamente manifestada de assistir à Festa da Flor na Madeira!
Segue com atenção as

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
em JANEIRO
Dia 6 (6ª feira) – CHÁ DOS REIS – na Sede, às 16h00. (Já anunciado na Circular
anterior)
Dia 26 (5ª feira) – TERTÚLIA ACADÉMICA - na Sede, às 17h00
Apresentação por Manuel Marques Inácio dos livros “A Princesa do Mondego” e
“O Filho do Marquês” que iniciam uma trilogia da autoria do açoriano Eurico
Machado Costa que descreve Coimbra, sua vivência e tradições Académicas.
No final, um pequeno beberete e actuação do Grupo “Porta Férrea”
Não faltes!
Inscrições: na Sede ou pelo Tel. 218 494 197, até ao fim do dia 25.

em MAIO — de 3 a 9
FESTA DA FLOR NA MADEIRA
Depois de termos perdido as esperanças, surge uma proposta aliciante, que
julgamos vai interessar.
O hotel fica a 10 minutos do centro por autocarro (com paragem à porta) de 10
em 10 minutos – preço 2€ p.p.;
O táxi custa 10€.
Para ver o Cortejo, estão requisitados lugares de bancada ao preço adicional de
35€ p.p.
No acto de inscrição, deves declarar se queres.
Vê bem o Programa junto e não deixes para amanhã a inscrição, pois temos de
dar o número de inscritos até ao próximo dia 6 de Janeiro.
E há um numerus clausus de 30 lugares.

_____________________________.
Notas Importantes
1. Está em preparação uma viagem que integra um cruzeiro no Rhône de 7 dias
(conforme anunciado na última Circular) em princípios de Julho.
Quanto à viagem grande, estamos a considerar o alargamento de dias na
viagem da Georgia/Arménia (uma das votadas);
2. A Dr.ª Rosário Farmhouse apelou à dádiva de vestuário para os Refugiados, que
pode ser entregue na nossa Sede, desde que bem acondicionado e com
indicação do seu conteúdo e donatário;
3. Estamos a encerrar mais um ano e a nossa contabilidade regista falhas
consideráveis na verba quotas. Propõe-te, se for caso disso, regularizar a tua
situação neste domínio.


_____________________________.

COMO SEMPRE, APELAMOS À TUA COMPARÊNCIA E GENEROSIDADE!
COMEÇA 2017 ENTRE AMIGOS, COM
SAUDAÇÕES ACADÉMICAS
A Presidente da Direcção
Maria de Fátima Lencastre

