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Delegações

A cerimónia consta de uma romagem
ao cemitério, seguida da inauguração
de um memorial onde constam os nomes dos grijoenses falecidos ao serviço
da pátria e de um almoço de confraternização para o qual se torna necessário
que os associados interessados se inscrevam.
Realizar-se-á ainda uma sessão solene
no salão nobre da Junta de Freguesia e
um almoço de convívio com a presença
de várias individualidades.

As inscrições para o almoço deverão
fazer-se através dos contactos: 227
640 215 ou 911 970 808 (Junta de Freguesia).

Confraternização
em Paços de Ferreira

O 29º convívio anual de confraternização dos associados de Paredes e Paços
de Ferreira vai realizar-se no dia 1 de julho. Esta iniciativa, com larga tradição,
consta de um almoço no restaurante
Ponto de Encontro, em Paços de Ferreira, para o qual estão convocados associados familiares e amigos, não só dos
dois concelhos envolvidos na iniciativa,
como de outras localidades.
As inscrições fazem-se no Serviço de
Atendimento da Delegação do Porto,
através do telefone 228 347 200 ou jun-

to da comissão organizadora, através
dos seguintes contactos: Leal (936 167
953), Pacheco (938 443 057) e Camilo
(933 859 103).

Dia da Marinha

As cerimónias comemorativas do Dia
da Marinha tiveram lugar no dia 21 de
maio, na avenida Infante Dom Henrique, em Vila do Conde.
O programa constou de uma celebração na igreja paroquial de Nosso
Senhor dos Navegantes, e de uma cerimónia militar que terminou com um
desfile naval na avenida Infante Dom

Henrique, a que se seguiu um almoço
na Biblioteca Diana Bar, na Póvoa de
Varzim.
As cerimónias deste Dia da Marinha
foram presididas pelo chefe do Estado-Maior da Armada, almirante António
Silva Ribeiro, e tiveram a presença do
ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, de representantes de instituições e entidades civis e militares,
assim como de muitos elementos das
Forças Armadas.
A ADFA fez-se representar nestas cerimónias pelo associado Maltez da
Costa, da Delegação do Porto, em representação do presidente da Direção
Nacional.

COIMBRA
Guerra Colonial e o 25
de Abril “levados”
às Escolas
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Visita à Costa Vicentina e Alqueva

Nos dias 29 e 30 de abril, a Delegação de Coimbra levou a cabo uma
excursão ao Alentejo, onde participaram mais de cinco dezenas de
associados e seus familiares.
Foram dois dias de franco convívio
e camaradagem que decerto ficarão na memória de todos quantos
participaram nessa viagem.
A Delegação relata os pormenores
da viagem:
Saímos da cidade de Coimbra pela
manhã, bem cedo, com destino
a Sines, onde visitámos o centro
histórico. Depois visitou-se o Museu de Sines (a Casa de Vasco da
Gama). De seguida, e após o almoço, rumámos a São Torpes e Porto
Côvo, onde pudémos apreciar a
paisagem, passando ainda por Vila

Nova de Mil Fontes. Jantámos e
dormimos em Santo André.
Já no segundo dia de viagem, visitou-se a conhecida barragem de
Alqueva (o maior largo artificial
da Europa, com 250 Km2, onde se
desfrutou de um passeio de barco
de cerca de uma hora. Visitou-se
o Museu do Medronho onde se
produz aguardente de medronho.
Houve prova, que foi muito apreciada pela generalidade dos visitantes.
Seguiu-se um almoço típico alentejano, com o tradicional ensopado de borrego. De tarde visitámos,
em Portel, o recente Museu da
Bolota. Houve ainda tempo para
uma visita a Monsaraz, bonita e
histórica vila Alentejana, onde os

anos deixaram marcas bem vivas
da época medieval.
Finalmente, ao fim de dois dias de
bom convívio, rumámos a Coimbra onde se chegou pelas 23 horas.
Em resumo, foi uma viagem memorável para todos os que nela
participaram e que decerto será
recordada durante muito tempo.
O alegre convívio e a boa disposição de todos foi uma constante.
No fim, todos se despediram fraternalmente e ficou-se na expetativa de uma nova iniciativa da
Delegação de Coimbra, com vista
a uma visita a outro espaço de
Portugal para conhecer um pouco
mais deste retângulo implantado
neste extremo da Europa.

Tendo por objetivo “levar” a Guerra Colonial e o 25
de Abril à juventude, para que a memória se não
apague, e para que o sofrimento de tantos portugueses nas décadas de 60 e 70 do século passado
sirva de lição e incentivo para a procura da paz, dois
representantes da Delegação, Joaquim Gaspar e
Fernando Santa, deslocaram-se à Escola Secundária
de Anadia, no dia 24 de abril, para falarem sobre o
tema, proporcionando um “interessante e empenhado debate com alunos e professores”.
Nesta iniciativa, cerca de uma centena de alunos teve
oportunidade de ver fotografias sobre o tema, como
ponto de partida para um debate bastante participado. Empenhados, os alunos, levantaram questões,
não só sobre as referidas fotografias, como ainda
sobre os testemunhos dos dois oradores.
Na tarde desse mesmo dia, cerca desse de 250
alunos das várias escolas do concelho encheram o
Cineteatro de Anadia para assistirem a um documentário sobre o Portugal de antes do 25 de Abril,
as suas terras e as suas gentes, e dialogarem com
quatro pessoas que, indicadas pela diretora da Biblioteca Municipal, deram testemunho da sua vida
antes e depois da Revolução dos Cravos. O associado Joaquim Gaspar foi um dos intervenientes nessa
atividade que teve por lema “Os mais velhos explanam e os mais novos perguntam”. A seu cargo esteve
um testemunho sobre a Guerra Colonial e as suas
consequências para o nosso País.
“Depois de várias e oportunas intervenções dos jovens estudantes, ficou-nos a clara ideia de que estas
iniciativas são de louvar e que a ADFA também as
deve implementar sugerindo aos centros educativos
a sua realização e delas participando com o seu testemunho”, referiu a Direção da Delegação de Coimbra.

Férias da Delegação
de Coimbra

A Delegação de Coimbra informa os associados que os
Serviços da Delegação encontram-se encerrados para
férias no período de 1 a 15 de agosto próximo.
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