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NEWSLETTER
EDITORIAL
Caro Associado,
Já estamos quase em 2022!!
Na sequência do Conselho de
Delegados do passado dia 20 de
novembro, foi a proposta de
Plano de Atividades e Orçamento
aprovada por unanimidade. Esta
aprovação é para esta equipa
uma enorme responsabilidade
pois é um sinal de que existe
confiança
nas
propostas
realizadas. Esperamos conseguir
corresponder à expetativa de
todos.
Confiamos que todos vamos
conseguir… até breve e festas
felizes.

NUNO GONÇALVES

EXPOSIÇÃO HERGE
Dia 06 de novembro, deu-se a visita
guiada à primeira exposição dedicada
ao autor do Tintin - Georges Remi, o
artista de múltiplos talentos conhecido
por Hergé.
O Guia conseguiu demonstrar, ao grupo
participante, a fascinante vida e as
diversas facetas do Hergé, assim, como
a evolução da conhecida personagem
por si criada – Tintin.

CAMINHADA DE SÃO MARTINHO
Em parceria com Time Off, realizámos a
“Caminhada São Martinho – Vila Pouca de
Aguiar “. O São Pedro presenteou-nos com
um belo dia de sol.
O percurso iniciou-se na Igreja Paroquial de
Telões, passo a passo fomos caminhando
até ao Castelo de Aguiar da Pena. A descer
todos os Santos ajudam o que facilitou
chegarmos 20 minutos depois à Casa
Agrícola de Telões, na qual fomos
magnificamente bem recebidos e pudemos
saborear umas excelentes entradas e um
ótimo almoço. No final antes da despedida
consolamo-nos com umas saborosas
castanhas quentinhas.

CAMINHADA NO RIO DA MULA
Por entre montes e vales da Serra de
Sintra realizámos uma caminhada de
quase 10kms, que contou com a
participação de mais de 40 pessoas. Em
parceria com a Caminhando e a
sabedoria dos seus guias, foi possível
conhecer a diversidade da flora e faunas
locais, bem como observar as belas
paisagens existentes..
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