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BREVES

POSTAL DE NATAL 

O País e o mundo viverão em 2020 um Natal ameaçado. A pandemia teima em ficar

no meio de nós e por isso temíamos que nos levasse o Natal. Só que o bom senso

restituiu-nos a possibilidade de o celebrarmos.

Sabemos que tudo vai saber a pouco – em tantas casas algumas cadeiras ficarão

vazias, em muitas outras sentir-se-ão faltas diversas. É nesta diferença que nos

esforçaremos por enfeitar as casas, tratar do bacalhau e do peru, fazer as rabanadas,

para que tudo se aproxime do que sempre foi. A cada pessoa está cometida essa

missão colectiva para que, partilhando o possível, se ganhe a esperança de um tempo

novo.

Nesta quadra especial, a Direcção da APRe!, solidária com os seus associados, envia-

lhe um afectuoso abraço natalício, que é o voto de um Natal com saúde e bem-estar

extensivo à sua família.

A Direcção
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PARABÉNS À APRE! E A QUEM LHE DEU E DÁ VIDA!

Há oito anos, no dia 14 de Dezembro, num cartório de Coimbra, formalizamos a criação da nossa

Associação, através da escritura pública. Este acto aconteceu dois meses depois da reunião

fundadora ocorrida a 22 de Outubro. Uma equipa da qual fazia parte Abílio Soares, que já não está

entre nós, escreveu os Estatutos que serviram de base a esta escritura. A Direcção agradece, nesta

oportunidade, a todas as pessoas que contribuíram para que a Associação iniciasse e fortalecesse o

seu percurso na defesa dos direitos dos Aposentados, Pensionistas e Reformados.

(Fotografia tirada aquando do acto notarial)

PARABÉNS À APRe!

Como tem sido habitual desde a fundação da APRe! a

Delegação de Lisboa, a pretexto da comemoração do

aniversário da Associação, tem sempre organizado em

Dezembro um almoço com os associados da Região.

Nestes encontros, para lá do agradável convívio entre

todos os presentes, tem sido possível a Direcção em

exercício, numa relação de proximidade com os

associados, dar conta das actividades que a cada

momento vão sendo desenvolvidas.

O resultado deste tipo de iniciativas muito tem ajudado à

coesão entre todos e ao fortalecimento da vida da APRe!,

razão primeira para que, num ano especialmente difícil, ao

estarmos a passar por uma pandemia com efeitos

devastadores em Portugal e por todo o Mundo, obrigou-

nos a encontrar uma forma alternativa de manter

este convívio.

Aproveitando a experiência adquirida com o novo normal

das reuniões por via digital, vai realizar-se no próximo dia

14 de Dezembro, um encontro / convívio, via zoom, com o

programa que consta do cartaz junto e que, além das

intervenções, incluirá momentos de poesia e musicais.

Será muito estimulante podermos contar com a adesão e a

presença de um grande número de associados nesta

iniciativa.

Por razões operacionais, solicita-se que, as inscrições sejam efectuadas até ao dia 12 do corrente mês, para 

o endereço apre.cultura.lisboa@gmail.com, após o que será enviado o link que permitirá o acesso no dia e 

à hora da reunião.

CONVITE
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