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CIRCULAR Nº 3/2016
Maio/Junho
CARO(A) COLEGA
É a Direcção — eleita para novo triénio (o 8º para quem a dirige) em 24 de Fevereiro e
empossada em 5 de Março p.p. — que se dirige a todos, por este meio, reiterando o propósito
que tem animado os 6 membros que se mantiveram de prosseguir este “voluntariado” para o
bem exclusivamente comum; mas também apelando à ajuda de todos e de qualquer um dos
Associados, afinal dele beneficiários.
Assim o expressámos na Comemoração do 24º Aniversário da Associação/Tomada de
Posse dos novos Órgãos Sociais perante 125 apoiantes, que também aplaudiram um sarau por
todos tido por variado, com qualidade e, acima de tudo, com a sempre desejada convivência de
jovens com os menos jovens.
Também a Viagem a Myanmar (Birmânia), que se seguiu, conquistou a primazia dos
primeiros lugares entre as nossas viagens por esse mundo fora.
Lembramos agora as ACTIVIDADES de

em ABRIL (já anunciadas na Circular anterior)
Dia 15 (6ª feira) – JANTAR/CONFERÊNCIA – “O Jubileu da Misericórdia” pelo Cónego
António Rego (inscrições até ao final do dia 8 de Abril).
Dia 20 (4ª feira) – VISITA LOCAL à Casa-Museu Medeiros e Almeida e à Exposição “Armas
de Sedução – Leques Europeus do Séc. XVIII ao XX”.
E anunciamos as

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

em MAIO
Dia 3 (3ª feira) – CHÁ da PRIMAVERA – na Sede, às 16h00 – com marcação obrigatória.
A Filantrópica continuará a esmerar-se na preparação deste convívio tão caseiro, que junta
as iguarias a momentos de animação sempre apreciados.
Inscrições: na Sede ou pelo Tel. 218 494 197, até ao final do dia 29 de Abril (com o
compromisso de presença e/ou pagamento).
Preço: Sócio + 1 = 10,00€ + 1,00€ p.p.
Não Sócio = 11,00€ + 1,00€ p.p.
Dia 8 (Domingo) – ENCONTRO dos “BIRMANESES” (e de TODOS os INTERESSADOS) – na
Sede, às 15h00.
Ninguém perca esta oportunidade de conhecer minimamente este País através da projecção
de imagens identificativas e por ordem programática da autoria da TryVel, de fotografias em
concurso, de descrições ao vivo e a cores, de degustação de sabores regionais (a intenção é
certa, o resultado se verá…), etc., etc.
Traz familiares e amigos para partilharem com os 23 participantes o entusiasmo manifestado
em todos os passos da viagem.

Dias 13, 14 e 15 – PASSEIO da PRIMAVERA
Vê o Programa junto, que reflecte a preocupação de oferecer o conhecimento de locais ainda
não visitados nos vários passeios que realizámos na região.
Repete-se apenas, em Vila Nova de Famalicão, a visita à colecção “António Augusto de
Carvalho” — a maior e mais antiga do País de carros desde 1904 até ao novo milénio e de
motos de estrada e de competição desde 1901 — que fizemos em Abril de 2009 (Passeio da
Primavera – Capa & Batina nº 33).
Justifica-se por se tratar de uma colecção particular apenas patenteada a amigos e familiares
(é o caso…) e que Associados nossos e de outras Associações manifestaram interesse em
conhecer e só podem fazê-lo por nosso intermédio.
Não deixes passar as datas de inscrição!
Dia 10 (3ª feira) – VISITA LOCAL (guiada) às 15h00 – com marcação obrigatória,
No Museu Nacional de Arte Antiga (R. das Janelas Verdes), à Exposição “Imagem e Poder
– o Tesouro da Rainha Santa”.
Concentração – às 14h45.
Transportes: autocarros – 713, 714, 727, 728
Inscrições: até ao final do dia 6 de Maio. Numerus Clausus – de 10 a 25 pessoas.

em JUNHO
Dia 3 (6ª feira) – JANTAR MENSAL – no “Coimbra Taberna” (Calçada S. Francisco, 6ª) - 20h00
Voltamos a confraternizar com os nossos jovens “empresários”, num ambiente especial, com
um menu característico e a deliciar-nos com a actuação do “Serenata ao Luar”
Inscrições: na Sede ou pelo Tel. 218 494 197, até ao final do dia 30 de Maio (com o
compromisso de presença e/ou pagamento).
Preço: Sócio + 1 = 20,00€ p.p.


__________________________.

Notas Importantes
1. Estão em preparação:
25 de Junho – Festa dos Santos Populares;
De 3 a 11 de Setembro – Viagem aos Lagos Italianos (e não de 10 a 18, como previsto), a
pedido de alguns dos Avós que acompanham os netos desde o início do ano escolar.
2. O “Alma de Coimbra” (Coro e Grupo de Guitarras) e o Coro da Assembleia da República
levam a efeito um concerto cuja receita reverterá a favor da Plataforma de Apoio aos
Refugiados (PAR) – dia 12 de Abril, às 21h30 no Cinema São Jorge em Lisboa.
Reservas/Informações: ligar 1820
3. Aproveitando a “boleia” do correio, junta-se um apanhado sucinto das Conferências e das
Tertúlias realizadas por esta Associação desde 1996, eminentemente culturais; em
oportunidade propícia, será a vez das inúmeras Conversas e de outras actividades culturais
promovidas em parceria com diversas entidades.
Já seguiram com Circulares anteriores apanhados sobre: Tomada da Bastilha, Fim-do-Ano,
Viagens de Verão, Passeios da Primavera e do Outono. É a forma de todos registarem em
bloco as iniciativas da sua Associação e delas fazerem um juízo objectivo.

__________________________.
TEM ESTA CIRCULAR SEMPRE AO ALCANCE DOS TEUS OLHOS E COMPARECE! A TUA
ASSOCIAÇÃO PRECISA DA PRESENÇA E DA AJUDA DE TODOS!
COM SAUDAÇÕES ACADÉMICAS
A Presidente da Direcção

Maria de Fátima Lencastre

