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Porto
Festa em Paços de Ferreira

Passeio por Terras de Miranda

FOTOS DELEG. PORTO

Está à disposição dos interessados o programa do
passeio “Por Terras de Miranda” que vai realizar-se
nos dias 5, 6, 7 e 8 de outubro. São muitos os motivos de interesse de uma viagem que vai decorrer no
outono, altura em que as tonalidades do castanho tomaram conta da paisagem desta região. Para informações mais detalhadas os interessados podem solicitar
o programa completo no serviço de atendimento da
Delegação do Porto, pelo telefone 228347201 ou pelo
endereço eletrónico secretaria.porto@adfa.org.pt, podendo efetuar a sua inscrição através desses mesmos
contactos.

deste ano, podendo os interessados solicitar informação através do telefone 222 088 098 ou do email ines@
pintolopesviagens.com.
Esta viagem “Guiné-Bissau – Roteiro da Memória”
reporta os contrastes deste País, de belezas naturais
únicas e com diversidades étnicas e geográficas “que
marcaram uma geração de portuenses”.
A organização salienta que “será mais do que uma
abordagem histórica, com o relato dos jornalistas Luís
Pedro Nunes e Alfredo Cunha, que acompanharão os
participantes, revisitando alguns dos pontos marcantes, e de como é possível relacionar-se e relatar algo
ainda tão vivo e sensível na memória de tantos”.
Informações junto dos serviços da Delegação do Porto.

Convívio em Chaves em agosto Convívio de Verão
O Núcleo de Chaves vai realizar o seu 16 º convívio, no em Santa Maria da Feira

Funcionamento dos serviços
Durante o mês de agosto, a Delegação do Porto tem o
seguinte funcionamento:
• Serviço de Atendimento aos Associados - Durante
todo o mês, nos dias úteis, das 09h00 às 12h30 e das
13h30 às 17h30;
• Serviço de Restauração - Durante todo o mês, nos
dias úteis, das 12h30 às 14h30;
• Serviço de Bar/Convívio - Durante todo o mês, nos
dias úteis, das 13h00 às 17h30;
• Encerramento aos sábados - A Delegação está encerrada em todos os sábados do mês de agosto.
Nota aos Associados
Aproveite o mês de agosto para visitar o Porto e ao mesmo tempo tratar dos seus assuntos na Delegação, nomeadamente regularizar as suas quotas, se ainda não o
fez, almoçar e conviver com associados e amigos.

Viagem à Guiné-Bissau
“Roteiro da Memória”
A Delegação do Porto informa que está a ser promovida uma viagem a Guiné-Bissau, de 2 a 12 de novembro

Realizou-se no dia 23 de julho, como o ELO anunciou,
o 16º Convívio de Verão “Piquenique”, no Largo da
Capelinha de Santo Ovídio, em Santa Maria da Feira,
próximo das Caldas de São Jorge, numa iniciativa de
Núcleo local da ADFA.
Cerca de uma centena de participantes desfrutaram
de um dia bem passado, em contacto com a natureza,
partilhando dos “comes e bebes” que a organização
pôs ao seu dispor e outras iguarias que levaram para a
confraternização. Esta iniciativa reforça a participação
associativa e promove a inclusão social, uma vez que
foi aberta aos familiares e amigos.
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Os anos vão passando e cada vez fica mais distante o dia
em que associados de Paredes e Paços de Ferreira organizaram o seu primeiro convívio associativo.
Nessa época era habitual, no final das reuniões descentralizadas que se realizavam alternadamente num ou no
outro concelho, confraternizarem em redor duma mesa
onde não faltavam “os comes e bebes”.
Cumprindo a tradição, o convívio deste ano realizou-se
em Paços de Ferreira, no dia 1 de julho, com a participação de associados e familiares, em número razoável.
Após a concentração dos participantes no centro da cidade, rumaram em caravana até ao restaurante “Ponto
de Encontro”. Com o decorrer da tarde, enquanto foram
saboreando as iguarias da gastronomia local, as conversas entre todos os presentes fluíram e trouxeram as
memórias de muitos episódios, alguns pitorescos, outros
bem tristes, nomeadamente quando foram relembrados
associados já falecidos que sempre participaram nestes
convívios associativos, com destaque para Guilherme
Carneiro que, no final de cada um destes dias, afirmava
que eram “os dias mais felizes da sua vida”.
Embora residindo a alguma distância do Porto, muitos
destes associados presentes e outros já desaparecidos,
sempre tiveram uma voz ativa nas dinâmicas da Delegação, o que os leva a sentirem-se pertença do projeto
associativo que faz da participação o seu principal pilar.
O livro sobre os 40 Anos da ADFA também foi protagonista neste encontro, despertando o interesse dos presentes que manifestaram vontade de o ler.
A organização do convívio foi de Abílio Pacheco, Manuel
Leal e Camilo Pacheco, os quais primaram para que todos se sentissem satisfeitos. No próximo ano, o 30º convívio realizar-se-á em Paredes. As fotografias mostram
bem que a boa disposição foi rainha neste encontro.

dia 19 de agosto, na Sr.ª da Aparecida de Sanjurge.
O almoço-convívio terá lugar pelas 12h30, com uma
bela feijoada de javali, prolongando-se pela tarde,
uma vez que pelas 17h00 é a vez da sardinha assada e
do caldo verde.
Vai haver bolo da festa e animação.
O preço por pessoa é de 12,50 euros, com inscrições
até ao dia 10 de agosto para o Núcleo de Chaves (276
403 729) ou para a Delegação da ADFA no Porto (228
347 200).
A Delegação do Porto organiza um autocarro com partida das instalações da Delegação, pelas 08h30 do dia
19 de agosto, transporte cujo preço por pessoa é de
10,00 euros. Nota: mínimo de 40 pessoas para haver
autocarro.

