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CIRCULAR Nº 4/2016
Junho/Julho
Viagem de Setembro
CARO(A) COLEGA
Terminado o Passeio da Primavera desfrutado com alegria pelos 52 participantes (que mal
abriram os guarda-chuva e gozaram de um domingo solarengo…), apreciados que foram a visita
à Exposição “Imagem e Poder – O Tesouro da Rainha Santa” (Museu Nacional de Arte Antiga),
o “Encontro dos Birmaneses” e o “Chá da Primavera”,
Lembramos agora

em JUNHO (já anunciado na Circular anterior)
Dia 3 (6ª feira) – JANTAR MENSAL - no “Coimbra Taberna” (Calçada S. Francisco, 6A) - 20h00
Rectificação dos preços:
Sócio+1 – 18€ p.p.
não Sócio – 20€ p.p.
Númerus clausus: 45 pessoas

E anunciamos as

NOVAS ACTIVIDADES
em JUNHO
Dia 8 (4ª feira) – CONVERSA MENSAL – na Sede, às 17h00
“A Minha Viagem à Antárctida – Uma Aventura Inesquecível” (continuação), pela Dr.ª
Maria Elisabete Moreira de Almeida.
Por insuficiência (nossa) de aparelhagem, a 1ª intervenção não foi enriquecida com
projecções; nesta 2ª parte, poderemos visioná-las todas. Não percas, têm muito interesse!
Traz Amigos!
Inscrições: na Sede ou pelo Tel. 218 494 197.
Dia 16 (5ª feira) – VISITA LOCAL (guiada) às 10h30 - com marcação obrigatória,
Ao Museu do Dinheiro - Banco de Portugal — Lg. de S. Julião (entrada pela antiga Igreja
de S. Julião, junto à Praça do Município).
O novo Museu do Dinheiro, inaugurado em 20 de Abril, foi uma iniciativa do Banco de
Portugal e conta-nos a história do dinheiro de forma interactiva; é, pois, uma enorme maisvalia relativamente ao antigo Museu, situado na Av. Almirante Reis, que visitámos em 18 de
Outubro de 2006.
Situado agora na antiga Igreja de S. Julião, podemos ainda visitar no seu subsolo o único
troço conhecido da Muralha de D. Dinis (Monumento Nacional) e um conjunto de vestígios
arqueológicos com mais de 1000 anos.
Concentração – às 10h00 (à entrada, todos os pertences são examinados por raio-x).
Inscrições: até ao final do dia 14 de Junho. Numerus Clausus – de 10 a 27 pessoas.
Nota:

o Museu cancela a visita se houver atraso em relação à hora marcada

Dia 25 (Sábado) – FESTA DOS SANTOS POPULARES – na Quinta da Valenciana.
12h00 – Transporte de autocarro das traseiras da Reitoria da Universidade de Lisboa (Alam.
da Universidade, ao Campo Grande) com destino a Fernão Ferro;
13h00 – Entradas: pão fatiado, broa, manteiga, paté de atum (caseiro), azeitonas;
Almoço: caldo verde, sardinhas assadas c/ batata cozida e salada mista, febras
grelhadas c/ arroz, vinhos t. e b., sumos, água, fruta à peça, pudim e café;
das 15h00
às 17h00 – Animação com dança (música ao vivo), concurso de quadras e actuação do
Coral “Ad Hoc”, que vai de novo brindar-nos com a maestria e qualidade de
profissionais – conforme comprovaram e aplaudiram os participantes no almoço
de Natal (125) e no Aniversário da Associação (125) – desta vez com cantos
próprios da quadra.
17h00 – Lanche com salgadinhos, enchidos assados, tábua de queijos laminados, bolo
comemorativo;
Inscrições: na Sede ou pelo Tel. 218 494 197, até ao final do dia 17 de Junho (com o
compromisso de presença e/ou pagamento).
Preços (com autocarro incluído): Sócio + 1 = 33 € + 1 € p.p. Não Sócio = 38 € + 1 € p.p.
Crianças até aos 12 anos – 50% do preço. Vem divertir-te com a família e amigos!

em JULHO
Dia 1 (6ª feira) – JANTAR MENSAL – no Restaurante A Valenciana - às 20h00
É a despedida deste “Ano Académico” num convívio com tradição, onde qualquer participante
pode partilhar os seus talentos em ambiente familiar. Festejaremos os aniversariantes e
providenciaremos uma animação a preceito.
Traz Familiares e Amigos!
Inscrições: na Sede ou pelo Tel. 218 494 197, até ao final do dia 29 de Junho (com o
compromisso de presença e/ou pagamento).
Preço: Sócio + 1 = 16,50€ p.p.
Não Sócio = 18,50€ p.p.

VIAGEM AOS LAGOS ITALIANOS – de 10 a 18 de SETEMBRO
Tivemos que retomar as datas iniciais em virtude de os 3 voos diários da TAP Lisboa/Milão
se encontrarem de há muito bloqueados pela prova de Fórmula 1 em Monza.
Vê o Programa junto, que oferece as melhores condições de preço, itinerário e alojamento
(exigimos apenas 2 hotéis, conforme acordado no “Vem Dizer de Tua Justiça”, em Outubro p.p.
E não deixes passar a data limite das inscrições.

__________________________.
Nota Importante
 Estão quase completas a actualização e a recuperação de:
- o Sítio (site) da Associação, com a segurança possível para não se repetirem as
tentativas que alguém já fez de registar em seu nome o domínio desta Associação;
- o Facebook – bloqueado pela operadora porque a sua conta foi, na altura, registada em
nome individual, devendo agora, por exigência posterior, ser registada em nome
colectivo.

__________________________.
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

