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Caro Falcão, camarada e amigo

Quem diria … até parece mentira … e já lá vão 50 anos!!!

50  anos  já  passaram  desde  o  nosso  regresso  da  Guiné  e  por  cá  vamos  continuando
resistindo ao tempo, às maleitas, à saudade dos Falcões que já partiram e a um sem numero
de dificuldades, que só nós jovens de mais de 70 anos, conhecemos e vamos ultrapassando
com maior ou menor facilidade.

No próximo dia 11 de Novembro volta a tocar para reunir os Falcões  para, em conjunto com
as nossas famílias e amigos, provarmos a nós próprios que continuamos mobilizados com a
vida e uma vez mais dizermos Aqui Estamos Vivos e Unidos.

Este ano a sessão solene da nossa reunião, à semelhança do que tem acontecido de cinco
em cinco anos, terá lugar no quartel que nos viu partir e que nos recebeu à chegada, o RAC
de Oeiras, quartel este que está atualmente desativado.

Como novidade que muito nos honra e sensibiliza, o Comando do Regimento de Artilharia
Anti-Aérea nº1 (RAA1) de Queluz, que é atualmente o depositário do nosso Guião, convidou-
nos a fazer o nosso convívio nas suas instalações oferecendo-nos o almoço em ambiente
militar.

Em todas as  nossas  reuniões  anuais  temos  reunido  um número  significativo  de Falcões
demonstrando que os laços que nos unem continuam firmes e duradouros.

Uma vez mais e, especialmente para aqueles que deixaram de aparecer e aos que nunca
apareceram, faço um apelo muito especial: a vossa presença é fundamental para o sucesso
da nossa reunião e voltar a rever-vos no 50º aniversário do nosso regresso da Guiné vai dar
uma grande alegria a todos os que estiverem presentes.

A tua presença é fundamental para o êxito do nosso convívio. Sem a tua presença o nosso
convívio fica mais pobre. 

Para aqueles que, por uma razão ou por outra, não possam comparecer este ano, garanto
que haverá  sempre um Falcão presente que perguntará por ti.

Até 11 de Novembro então.

Manuel Eduardo Dias Mendes de Oliveira
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