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CIRCULAR Nº 3/2017
Abril / Maio 2017
Viagem em Setembro
CARO(A) COLEGA
As ditas “Bodas de Prata” juntam familiares e amigos ao redor de um casal que se prepara (ou
assim espera…) para chegar às cada vez mais preciosas “Bodas de Ouro”.
Mas… nada se compara à celebração do 25º Aniversário de uma Associação – a NOSSA –
que no dia 25 de Março uniu Sócios, Amigos e Simpatizantes – 144! – numa festividade a que só
Coimbra empresta genuína alma mater.
Desde o Grupo Coral Ad-Hoc, refinando o seu imparável profissionalismo, passando pelos
buliçosos e cada vez mais joviais Madre Christo e pela Serenata de Coimbra (em que jovens e
menos jovens ensinaram o que são a solidariedade e o respeito mutuo) até à “jóia da coroa”: a
brilhante Palestra que nos ofertou, uma vez mais, o Prof. Doutor Onésimo Teotónio Almeida
sobre “Diversão com provérbios – ou de como os provérbios não estão condenados a ser
clichés”
– tudo isto cimentou um marco na vida desta Associação, tornado inesquecível e a fazer
desejar uma repetição (30º Aniversário? Haja Deus!) com o mesmo sentimento e a mesma
alegria.
Entretanto vamos caminhando com
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
em ABRIL
Dia 5 (4ª feira) – VISITA LOCAL (guiada) às 14h30 – com marcação obrigatória;
No Museu Nacional de Arte Antiga, na Rua das Janelas Verdes, visita à
exposição “A Cidade Global – Lisboa no Renascimento”.
Concentração – às 14h15. Transportes: autocarros – 713, 714 e 727
Inscrições: até ao final do dia 3 de Abril. Numerus Clausus – 10 a 25 pessoas.
Dia 7 (6ª feira) – JANTAR MENSAL – no Coimbra Taberna – às 20h00
Calçada de S. Francisco, 6 (da Rua do Ouro para o Chiado, continuação da R.
da Conceição).
Terás os petiscos à moda de Coimbra, a juventude em força e o encanto da actuação do
“Serenata ao Luar”.
Ementa: entradas – ossos e croquetes de alheira; prato – bacalhau espiritual; sobremesa –
mousse de maracujá; àgua, vinho, café.
Inscrições: na Sede ou pelo Tel. 218 494 197, até ao final do dia 5 anterior (com o
compromisso de presença e/ou pagamento).
Numerus clausus: 70 pessoas
Preço (a pagar no local): Sócio + 1 = 18 € p.p.
Não Sócio = 20€ p.p.
Vem divertir-te! Traz Família e Amigos!.

em MAIO
De 3 a 9 – Viagem FESTA da FLOR na MADEIRA – (ver Circular nº 1/2017).
Dia 17 (4ª 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 15 de Maio (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 24 (4ª feira) - VISITA LOCAL (guiada) às 15h00 – com marcação obrigatória;
No Museu do Oriente”, na Av. Brasília, Doca de Alcântara (Norte) visita à
exposição “Ópera Chinesa”
Transportes: autocarros – 12, 28, 714, 738, 742 comboios – linha de Cascais: estação
Alcântara, passagem subterrânea para peões até junto ao Museu.
Concentração – às 14h45.
Inscrições: até ao final do dia 22 de Maio.

Numerus Clausus – 15 a 30 pessoas.

em SETEMBRO

VIAGEM AOS PICOS DA EUROPA
– de 3 a 10 de Setembro de 2017 –
Foi a mais votada na Conversa “Vem Dizer de Tua Justiça” como viagem pequena.
Tentámos o comboio Transcantábrico, mas só a viagem nele (sem ligações) importa para
cima de 4.000 Euros.
Conseguiu-se um itinerário por terra com a menor utilização de hotéis possível, intercalando
duas noites em dois desses hotéis.
Vê Programa junto e não deixes passar a data da inscrição.
NOTAS IMPORTANTES
1 – Temos o vídeo integral (1h22m) da Homenagem a António de Almeida Santos –
Tomada da Bastilha em 19 de Novembro de 2016, ao preço de: 7,50€.
2 – Vê se tens as quotas em dia…
3 – Traz novos Sócios!
COMO SEMPRE, APELAMOS À TUA COMPARÊNCIA E GENEROSIDADE!
SAUDAÇÕES ACADÉMICAS
A Presidente da Direcção
Maria de Fátima Lencastre

