
CART 1525 – OS FALCÕES

CONFRATERNIZAÇÃO DOS 52 ANOS DO REGRESSO DA GUINÉ
 16 DE NOVEMBRO DE 2019

Caro amigo Falcão

…40...45...50...52 anos são já passados desde que desembarcámos do Uíge. 

Como o tempo passa!!! Alguns de nós até já são bisavós!!!

É recompensador o número significativo de  Falcões que, com as suas famílias e amigos,
continua a aparecer nas nossas confraternizações anuais.

É bom sinal, é sinal de que alimentamos a nossa amizade e que esta continuará com raízes
suficientemente fortes para a mantermos até ao fim. 

Aproveitamos para te recordar a existência do nosso site na Internet em www.cart1525.com
e convidar-te a visitá-lo  na companhia dos teus filhos, netos e amigos. O site dos Falcões
está interessante, tem todo o nosso historial, muitas fotos e notícias da nossa gente.

Um grande abraço e até ao dia 16 de Novembro na Mealhada.

A Comissão Organizadora 

PROGRAMA
11h00m – Concentração ao lado da igreja da Mealhada
               (Junto às Caves Messias e aos quartéis dos Bombeiros e GNR da Mealhada)

12h00m - Missa de sufrágio por alma dos Falcões já falecidos.

13h00m – Convívio e almoço no Restaurante Manuel Júlio em Santa Luzia
               (Recordar o passado, viver o presente e planear o futuro)

CONTATOS PARA INSCRIÇÃO ATÉ 31 DE OUTUBRO

Manuel Caridade Freitas - Rua Alexandre Ferreira 57-2º-Dtº – 1750-010 LISBOA
Telef.: 217 585 304   Telem. 918 337 721
E-mail:manuel.freitas.43@gmail.com              E-mail:geral@cart1525.com
Diretamente do nosso site: www.cart1525.com

RECORTAR PELO PICOTADO E DEVOLVER PREENCHIDA OU TELEFONAR ATÉ 31 DE  OUTUBRO

□Estarei presente: Inscreve-me, p. f. 

□Não estarei presente mas actualiza os meus dados, p. f. 

Nome ___________________________________________________________________________

Endereço_________________________________________________________________________

Localidade__________________________________________Código Postal___________________

Telef.__________________Telem._________________E-mail_______________________________

Nº de acompanhantes: + de 10 anos: _______; de 5 a 10 anos: ________; até 4 anos:_______

(no verso direcções para chegar à Igreja da Mealhada e ao Restaurante Manuel júlio em Santa Luzia)





DIRECÇÕES PARA CHEGAR
À IGREJA DA MEALHADA E AO RESTAURANTE “MANUEL JÚLIO”

IGREJA DA MEALHADA

Vindo do Norte ou Sul pela Auto Estrada

Sair na portagem da Mealhada e tomar a Estrada Nacional nº1, no sentido Norte. A Igreja da
Mealhada fica na segunda rotunda, junto às Caves Messias, Quartel da GNR e Bombeiros

RESTAURANTE "MANUEL JULIO", EM SANTA LUZIA

Vindo de Sul   pela Auto Estrada  

Sair  na  portagem  de  Coimbra  Norte  e  tomar  a  Estrada  Nacional  nº1,  no  sentido  da
Mealhada/Porto e parar junto ao cruzamento desta estrada com a indicação BARCOUÇO

Vindo de Norte   pela Auto Estrada  

Sair na portagem da Mealhada e tomar a Estrada Nacional nº1, no sentido de Coimbra. Ao
circular na Estrada Nacional nº1, atenção a duas indicações, nomeadamente à da localidade
SANTA LUZIA e posteriormente ao cruzamento com a indicação de BARCOUÇO pois é
exactamente junto à placa.


