
CART 1525 – OS FALCÕES

CONFRATERNIZAÇÃO DOS 53 ANOS DO REGRESSO DA GUINÉ

 ADIADA PARA 2021
Caro Falcão, Camarada e Amigo,

Quer  queiramos quer  não,  iremos  fazer  no  próximo dia  10  de  Novembro  53  anos  que
desembarcámos do Huíge no cais da Rocha Conde de Óbidos e … o tempo não volta atrás!

Votos para que te encontres de saúde bem como toda a tua família e amigos e que assim te
mantenhas bem longe da Covid19.

É a primeira vez em muitos anos que nos vemos obrigados a adiar a nossa reunião anual de
confraternização.

Foi  uma  decisão  dolorosa  tomada  devido  às  severas  implicações  e  restrições  legais  e
sanitárias às nossas atividades diárias como uso de máscara, afastamento físico, limitação
do numero de pessoas no grupo, perigo de contágio ... aliadas ao facto de todos nós sermos
parte do chamado grupo de risco.

Cremos que foi a decisão mais acertada a tomar. 

Importante mesmo, nesta altura, é salvaguardarmos a nossa saúde e a dos nossos. 

Para  comemorarmos  a  data  à  distância  e,  até  certo  ponto,  para  nos  encontrarmos  em
espírito e não só ...

1. Solicitámos, ao Sr. Padre Rodolfo Leite, pároco da Mealhada, a celebração de uma
missa de sufrágio na Igreja da Mealhada pelos nossos camaradas que já partiram,
que será rezada, no sábado dia 14 de Novembro às 18 horas;

2. Juntamos a esta carta uma  listagem dos Falcões, que têm comparecido com mais
frequência  nas  nossas  reuniões  anuais,  com  endereço,  telefone  e  e-mail.  Uma
listagem completa de todos nós está disponível no nosso site.

O objetivo é incentivar-nos a  unir-nos espiritualmente no dia 14 de Novembro na hora da
celebração da missa e, quando o desejarem entrarem em contacto com os camaradas mais
chegados para lembrar que continuamos vivos e unidos e que fazemos votos para que a
reunião  de 2021 seja a dobrar e ...

3. … para todos os que o desejarem ergam um copo, de branco, verde ou tinto à nossa
saúde e à de todos os que amamos e a todos os que nos amam.

Não  podemos  deixar  de  alimentar  a  nossa  amizade  para  que  continue  com  raízes
suficientemente fortes até ao fim dos tempos. 

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
tem todo o nosso historial, muitas fotos e notícias da nossa gente.

Um grande abraço da

Comissão Organizadora 
(Por ordem alfabética)

Adrião Mateus Carlos Pereira Manuel Freitas

António Lançós Germano da Silva Picado Magalhães

Benfeito da Costa Joaquim Pombo Rogério Freire

Contactos: e-mail geral@cart1525.com    Telemóvel 936 667 119
Consulta nos anexos a cópia do e-mail do Sr. Padre Rodolfo, a base de dados dos Falcões e demais informação este este evento

 



Missa de sufrágio pelos Falcões que já partiram,

 dia 14 de Novembro de 2020 

às 18:00 horas na Igreja Paroquial da Mealhada

Celebrada pelo Pároco Padre Rodolfo Leite

Uma saudação e um agradecimento especial ao Sr. Padre Rodolfo pela forma simpática como atendeu à 
nossa solicitação. Reproduzimos abaixo o teor do seu e-mail confirmando a celebração da santa missa. 

“Caríssimo senhor Rogério Freire,

Desde já uma saudação estimada e fraterna.

Agradeço, sensibilizado, o vosso pedido e o que ele manifesta de dignidade e de
fé, na vivência do vosso grupo.
No dia 14/11, irei celebrar missa na igreja da Mealhada, pelas 18:00 horas.
Pedia que me enviasse por este meio o nome dos companheiros que hei de
recordar e dizer seus nomes.
Pedirei a Deus, por todos e cada um de vós e, ainda, pelos vossos, para que
estes  momentos  tão  esquisitos  e  turbulentos  que  vivemos,  não  nos  tirem a
bondade nem a capacidade de sermos para os outros e estarmos com eles,
mesmo que fisicamente seja difícil. 
Tende cuidado e fiquem certos da minha estima.
P. Rodolfo”

Caro Falcão, Camarada e Amigo

Nos tempos que correm é difícil poder garantir o que quer que seja à distância no tempo. 

Mas mesmo assim … é minha intenção e meu desejo, almoçar pelas 13 horas no  dia 14 de
Novembro de 2020, no Restaurante José Júlio em Santa Luzia,
local  onde nos  últimos anos nos temos reunido com os nossos
camaradas,  famílias  e  amigos  para  confraternizarmos  os
aniversários do nosso regresso da Guiné.

Na oportunidade elevarei o meu copo de espumante numa saúde a
todos nós Falcões, nossos familiares e aos nossos amigos.

Também tenciono estar presente na Igreja da Mealhada, na missa de sufrágio pelos nossos
camaradas que já partiram.

Se não houver nenhum impedimento de maior,  será para mim uma honra e  um enorme
prazer te representar neste dia tão significativo para todos nós.

Com um forte abraço do

Rogério Freire


