CONFRATERNIZAÇÃO DOS 55

ANOS

DO

REGRESSO DA GUINÉ

Canidelo, 26 de Setembro de 2022
Caro Amigo Falcão:
Espero que concordes comigo que, todos a quem esta carta é dirigida, estão de parabéns
pela oportunidade que a vida nos dá de nos podermos juntar para comemorar os 55 anos do
nosso regresso da Guiné.
Para tão significativa comemoração aguardo-te no próximo dia 12 de Novembro de 2022 a ti,
à tua família e aos teus amigos no nosso Convívio Anual de Confraternização para
celebrarmos e comemorar o 55º Aniversário do nosso regresso da Guiné, e vivermos mais
esta data marcante na história dos Falcões.
À semelhança das outras comemorações intervaladas de 5 anos que realizámos em
instalações militares (Oeiras e recentemente em Queluz) o nosso Convívio dos 55 anos por
várias razões, não vai ser possível realizar nos moldes anteriores. De qualquer modo
tencionamos começar já a definir o programa para a comemoração do 60º Aniversário.
Assim sendo e como parte do que já é tradição o Convívio irá ter lugar na Mealhada no
Restaurante Manuel Júlio em Santa Luzia, a partir das 13h00. Uma missa sufragando os
Falcões já falecidos será celebrada pelas 11h30 na Igreja Paroquial da Mealhada.
Apesar das maleitas e de outras dificuldades da vida que já afligem alguns de nós
desejamos e continuamos a reunir-nos anualmente em número significativo demonstrando
que, os laços que nos unem continuam firmes e duradouros e que, para muitos de nós, a
reunião anual é uma prova de vida à qual alegremente dizemos PRESENTE.
As inscrições devem ser feitas até 20 de Outubro para os contactos habituais. Seguem junto
instruções e direções.
Faço um apelo muito especial àqueles que deixaram de aparecer e aos que nunca
apareceram: a vossa presença é importante para o sucesso das nossas reuniões e voltar a
rever-vos será sempre uma grande alegria a todos os que estiverem presentes
Tenho a certeza que haverá pelo menos um Falcão presente na reunião que dirá com
saudade “Porque é que ele não veio?”
Até ao dia 12 de Novembro.
Te envio um grande abraço

Germano Silva
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55 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, notícias da nossa gente e
também te permite comodamente fazer a tua inscrição.
Como nota final, informamos que o almoço este ano tem um custo de €35 por pessoa adulta.
Este valor reflete a difícil situação económica que todos estamos atualmente a viver.
Um grande abraço e até ao dia 12 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)

11h30m - 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)

CONTACTOS PARA INSCRIÇÃO ATÉ 20 DE OUTUBRO
Adrião Mateus - R. Miguel Torga 120 2º Frente – 3030-165 COIMBRA
Telef./Fax: 239 717 698 Telem. 919 755 073 E-mail:adriao.mateus@gmail.com
E-mail:geral@cart1525.com


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

□ Estarei presente: Inscreve-me, p. f.
□ Não estarei presente mas atualiza 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 direções para chegar à Igreja da Mealhada e ao Restaurante Manuel Júlio em Santa Luzia)

DIREÇÕES 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.

