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CIRCULAR Nº 5/2016
Setembro/Outubro
Jantar Dançante
CARO(A) COLEGA
O “ano lectivo” encerrou com jantares nos dois locais onde somos sempre bem recebidos – a
Valenciana e o Coimbra Taberna ; com uma visita guiada ao “Museu do Dinheiro – Banco de
Portugal”; e com a Festa dos Santos Populares (57 participantes), animada e concorrida em
quadras alusivas que o Júri teve dificuldade em seleccionar.
Isto foi de nossa iniciativa, pois o evento mais clamoroso que a nossa Sede acolheu - “e a
Direcção tudo fez para que fosse uma sessão justa e quase perfeita…” (no dizer do próprio) - foi
sugerido pelo Associado Carlos Carranca para apresentação da sua última obra, “o eu
desconhecido”, e tão dinamizado que a sala estava plena: cerca de 80, a maioria seus amigos,
colegas e até alunos. Realizações desta natureza são sempre gratas e preenchem o objectivo
de abrir a Associação ao exterior.
Após as merecidas férias, vamos às

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
em SETEMBRO
– VIAGEM AOS LAGOS ITALIANOS – de 10 a 18 de Setembro
Dia 6 (3ª feira) – Reunião Preparatória com a Agência - na Sede, às 16h00
Vamos 50 e ficam 17 “pendurados” porque a TAP não dá nem mais um lugar e o autocarro
local não tem maior capacidade.
Dia 22 (5ª feira) – VISITA LOCAL (guiada) às 15h - com marcação obrigatória,
No Museu Nacional de Arte Antiga (R. das Janelas Verdes), à Exposição “Obras em
Reserva – o museu que não se Vê”.
Concentração – às 14h45.
Inscrições: até ao final do dia 20 de Setembro.
Numerus Clausus – de 10 a 25 pessoas.
Dia 30 (6ª feira) – JANTAR DANÇANTE às 20h30 – na CASA DO ALENTEJO (R Portas de Santo
Antão, 58).
O traje será Casual-Chic. Para além de um jantar “de luxo” e da música pelo grupo Clube
Vintage, já nosso conhecido dos outros bem sucedidos Jantares Dançantes, estarão
disponíveis umas garrafas para animar (e também “refrescar”) os incansáveis dançarinos...
Não percas!!! É a oportunidade de os jovens se reencontrarem.
Inscrições: na Sede ou pelo Tel. 218 494 197, até ao final do dia 23 de Setembro (com o
compromisso sério de comparência e/ou pagamento da quantia).
Preço único: 30,00 € p.p.

em OUTUBRO
Dia 7 (6ª feira) – JANTAR MENSAL – no Coimbra Taberna – Calçada de S. Francisco, 6 (da
Rua do Ouro para o Chiado, continuação da R. da Conceição), às 20h00.
Neste mês é maior a probabilidade de “encher a sala” (60 lugares), pois já todos teremos
regressado de férias e viagens…
Terás os petiscos à moda de Coimbra, a juventude em força e o encanto da actuação do
“Serenata ao Luar”. Traz Familiares e Amigos!
Inscrições: na Sede ou pelo Tel. 218 494 197, até ao final do dia 4 anterior (com o
compromisso de presença e/ou pagamento).
Preço (a pagar no local): Sócio + 1 = 18 € p.p.
Não Sócio = 20€ p.p.
Dia 19 (4ª feira) – CONVERSA ANUAL VEM DIZER DE TUA JUSTIÇA – na Sede às 17h00.
É o momento habitual de apresentares a tua opinião sobre as actividades da Associação
(ou a falha de alguma…) e sugestões sobre o Fim-do-Ano, Viagens de 2017 e outras...
Não faltes, a tua participação é a melhor ajuda de que a Direcção necessita.
Dias 21, 22 e 23 – PASSEIO DO OUTONO “COM O TEJO À VISTA”
Aliciante: calmo, recheado de visitas culturais e belas panorâmicas, alojamento de quase
luxo, animação, gastronomia a condizer, etc., etc., em condições únicas.
Vê o Programa junto e não deixes passar as datas de inscrição.
Dia 27 (5ª feira) – TERTÚLIA ACADÉMICA – na Sede, às 17h00
O José Veloso oferece-nos mais um precioso produto das suas investigações sobre
Coimbra, desta vez sob a epígrafe ALTA DE COIMBRA. “ESTÓRIAS” DENTRO DA HISTÓRIA.
Não percas esta oportunidade e traz Amigos!
Inscrições: na Sede ou pelo Tel. 218 494 197, até ao fim do dia 25.

__________________________.
Notas Importantes
 Continuam à tua espera o Grupo Coral Ad-Hoc (às 5as feiras – 14h30) e o Curso de
Bordados (às 4as feiras – 10h).
 A Tomada da Bastilha (a 96ª Comemoração) vai ter lugar, neste ano, no dia 19 de
Novembro, no Casino Estoril.
Será homenageado, a título póstumo, António de Almeida Santos, em colaboração com a
Associação dos Ex-Deputados da Assembleia da República.
 Continuamos a aproveitar a “boleia” dos CTT para transmitir informação global das várias
realizações. Assim, depois das Viagens de Verão, dos Passeios da Primavera e do
Outono, do Fim-do-Ano, da Tomada da Bastilha, das Conferências e Tertúlias, chegou a
vez da publicitação em bloco das Conversas (na Sede), que muito beneficiaram das
inúmeras “ofertas” de Sócios e Amigos que se disponibilizaram a contar histórias da sua
vida e a dissertar sobre temas do seu conhecimento.
São sempre bem-vindas e necessárias as participações neste domínio.


__________________________.

COMEÇA ESTE NOVO CICLO ASSOCIATIVO PROMETENDO A TI PRÓPRIO(A) QUE NÃO FALTARÁS A
NENHUM EVENTO. PARA TAL, 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

