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                                                                                                 Abril / Maio 2017 

 

Cara(o)s Associada(o)s                                                         

 

As nossas melhores saudações Fenianas. 

Enviamos a circular com as actividades programadas para os meses de Abril e Maio de 2017, 

que esperamos lhe mereçam a melhor atenção.  

 

PROGRAMA 

 

ABRIL 

 

- 1 de Abril  - Salão Nobre às 17,30 h. – APRESENTAÇÃO DE LIVRO 

Apresentação do IV volume do livro “Lendas do Porto” da Autoria do Historiador Dr. Joel 

Cleto. 
 

- 2 de Abril  - Salão Nobre às 15,30 h. – TARDE DANÇANTE 

Com a música de Manuel Mota. Venha dar o seu pé de dança, numa tarde de convívio. 

 

- 6 de Abril – Salão Nobre às 20,30 h. – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

     Com o “Ponto único” Apreciar, discutir e votar o Relatório de Actividades e Contas do 

ano de 2016 e o respectivo Parecer do Conselho Fiscal. Lembramos que estão em condições 

de votar na Assembleia os sócios com mais de 12 meses de filiação no Clube e que se 

encontrem com a situação contributiva em dia, ou seja mês de Abril pago. A sua presença é 

imprescindível, não deixe de participar na vida activa do Clube, participando nesta 

Assembleia. 

 

- 8 de Abril – Biblioteca às 15,30 h. – APRESENTAÇÃO DE LIVRO 

     Apresentação do livro de poesia “Queda Livre” da autoria de Carlos Bertão. 

 

- 8 de Abril – Salão Nobre às 21,30 h. – NOITE DE TEATRO 

Os alunos CS de Teatro dirigidos pelo conhecido Professor Roberto Merino, levam à cena 

“A Carroça da Fortuna/encontro Cervantes e Shakespear” espectáculo musical com a 

Orquestra ORFF. Não falte a esta grande noite.   

 

- 22 de Abril - Salão Nobre às 15,00 h. – ESPECTÁCULO MUSICAL  

      Aproveitando as recomendações terapêuticas à vertente, sócio recreativa, o Grupo Venham 

Mais Cinco, é um grupo de canto de doentes com patologia respiratória do sector de 

reabilitação cardiorrespiratória que tem o apoio da escola de música Santa Cecília do 

Centro Paroquial da Areosa e que vem fazendo alguns espectáculos com o objectivo de 

angariar fundos, para suportar despesas inerentes à sua existência. 

 

- 29 de Abril - Salão Nobre às 21,30h. – “ABRIL EM PALAVRAS VIVAS”  

A “Trupe das Palavras Vivas” vai trazer ao nosso Clube poesias de Abril, com o convidado 

de Viola e Voz, Carlos Cunha. 
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MAIO 

 

- 13 de Maio - Salão Nobre às 21,30h. – BAILE DA PRIMAVERA  

Com a entrada da primavera, as flores abrem, e a vontade de dançar acelera. Com a música 

de Manuel Mota venha fazer o seu pé de dança. Inscrições na secretaria. 

 

- 26 de Maio - Salão Nobre às 18,00h. – CONFERÊNCIA  

Conferência sobre a Acção Comemorativa dos 150 Anos da Abolição da Pena de Morte em 

Portugal (conferencista a confirmar). 

 

- 27 de Maio – Sala do antigo restaurante às 21,30h. – KARAOKE  

Venha mostrar os seus dotes vocais neste animado Karaoke. 

 

Recebam as melhores saudações Fenianas. 

 
                                                                                              A Direção 

  
N.B.: Pedimos para não esquecer de frequentar o Clube e trazer os vossos familiares e amigos, 

desfrutando dos espaços do Clube, tais como, Bar, Sala de Leitura, Biblioteca e outros. 


