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(Vice-Presidente da Direcção)

RECORDANDO...
As Festas de Natal no Ateneu

A partir do ano de 1966 a Festa Infantil

dações em tantas crianças de gerações

Dançantes mas, em 1944 assistiu-se

carácter mais cultural. Nesse ano são

sucessivas!

já a uma grande festa natalícia,

apresentados numa exposição, 400

acompanhada de um Concerto Coral

trabalhos de crianças que desta forma

Polifónico, homenagem do Clube

responderam ao concurso “ O Natal

Fenianos Portuenses ao Ateneu.

visto pelas Crianças” organizado em

Dessa época ficou famosa a Festa de

DRA. ISA BARBOSA

1902, cuja notícia do Jornal Comércio
do Porto se transcreve pelo pitoresco
da linguagem que assim nos situa

Na década de 50 assiste-se a algumas

melhor nessa época.

inovações. Lembre-se, como exemplo

Relativamente aos anos compreenNuma época em que já pairam no ar
odores de mais um Natal, torna-se
certamente oportuno trazer à nossa
memória as Festas de Natal vividas
outrora no Ateneu.

RECORDANDO...

didos entre 1905 e 1911 não se
encontra nenhuma notícia, mas a
partir dessa data e até 1940 temos
notícia da realização de várias Festas
Infantis acompanhadas de distribuição
de doces, fatias de Bolo-Rei e

Compulsados os livros de “Relatórios

brinquedos. Para os adultos eram

e Contas” do Ateneu Comercial do

organizados os sempre muito

Porto, pode verificar-se que a primeira

concorridos Chás Dançantes.

a festa do ano de 1953 na qual
participaram alunas do “Ginásio -

torna-se pretexto para actividades de

colaboração com o Diário de Lisboa
e da Livraria Portugália. No final
houve distribuição dos prémios às
crianças melhores classificadas. No

-Escola” dirigidas por Maria Isabel

ano de 1967, devido ao êxito desta

Loureiro.

iniciativa, repetiu-se o mesmo

Até 1965 a tradição continua,
enriquecendo-se a Festa Infantil com
novas actividades: -apresentação de
espectáculos de variedades com

esquema tendo também a Direcção

Festa da Criança 30.12.1951

resolvido oferecer livros e jogos
próprios às crianças, medida que

artistas. No ano seguinte foi levada à

número de associados e, por vezes,

mereceu o aplauso dos Associados.

cena pelo Teatro Experimental do

com os empregados da casa.

palhaços, ilusionistas, prestidigitação,

A Festa de 19 de Dezembro de 1969

jogos malabares, intermédios cómicos

ficaria na memória. Nesse dia foram

Porto a peça “Mel, Pastel e um Boneco
de Papel” de Júlio Castronuovo.

Apesar da evolução dos costumes e
da consequente modificação do

e projecção de filmes infantis. Além

levadas à cena duas peças próprias

Em 1976 por sugestão de um grupo

programa das festividades, o Ateneu

Durante os mais agrestes anos da II

das árvores de Natal aparece também,

para crianças – “D. Caio” e “A

de sócios realizou-se um jantar de

Comercial do Porto primou sempre

Grande Guerra - 1941/43 - parece

pela primeira vez, a referência

Galinha dos Ovos de Ouro” do Dr.

confraternização denominado “ Natal

por um Natal vivido com muita

não se ter realizado nenhuma festa

expressa aos artísticos Presépios de

Correia Alves que também as

do Ateneu” ao qual assistiram 80

alegria e participação, exceptuando

infantil pois só temos notícia de Chás

completa figuração.

encenou. A representação a cargo do

pessoas que fizeram votos para que

alguns anos em que os problemas do

Teatro Universitário do Porto despertou

esta iniciativa se repetisse todos os

país se agravaram.

sua organização a que não terá sido

elevado interesse entre todos os

anos, o que realmente tem vindo a

alheio o grande esforço da edificação

presentes pelo desempenho dos

suceder com um maior ou menor

referência a uma Festa de Natal, data
do ano de 1896, decorridos 27 anos
da sua fundação. Parece evidente que
tal atraso se deve ao facto dos
primeiros anos da instituição terem
sido cheios de dificuldades devido à

da sede que abriu em Janeiro de 1885,
com inauguração solene a 31 de Maio
desse mesmo ano.

Festa da Criança 26.12.1965

No seu admirável livro “Porto - O
Livro de Natal”, Hélder Pacheco
dedica um capítulo aos “Natais das
outras Famílias” realçando a sua
importância ao longo do tempo. Os

Tratou-se de um Baile Infantil

associados do Ateneu Comercial do

organizado para os filhos dos sócios,

Porto constituem também uma Família

no dia 6 de Janeiro, que puderam

que sente o apelo de se reunir de

também admirar uma grande Árvore

uma forma especial nesta época.

de Natal devidamente decorada.
Devido ao facto de ter sido “tão
grande o sucesso desta festa deveras
simpática e atraente, tão real o
acolhimento que todos se dignaram
dispensar a esta iniciativa”, as
seguintes direcções continuaram a
comemorações com Festas, Bailes
Infantis e Árvores de Natal até ao ano

Assim, e dando continuidade a esta
agradável tradição, voltaremos a
encontrar-nos. Como é hábito
iniciaremos os festejos com a Festa
da Biblioteca, a que se seguirá, no
dia 16 de Dezembro, uma Ceia de
Natal, no Salão Nobre abrilhantada
por um Concerto Coral e, certamente,

de 1904. Inaugurou-se assim uma

pela Vossa presença.

tradição que deixou gratas recor-

Bom Natal 2006
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A ESTRELA
Há um Mundo impregnado de perfeição. Mas nem todos se apercebem que
fazem parte desse Mundo. Que nascem de um equilíbrio, de um sentido,
de uma lógica. Porque tudo no Mundo tem coerência.

à força, complicar o que, para Leonardo, seria tão simples.

Havia uma estrela, em particular, que me fascinava. Era

Porque terá Da Vinci desenhado um homem, estendido,

a mais luminosa, a maior. Parecia piscar, sorrir. Sempre

semelhante a uma Estrela? Potencialmente, Leonardo

adorei essa Estrela e, curiosamente, nunca quis indagar

veria no homem a proporção simples das coisas. Um

de que Estrela se tratava. Ainda hoje tenho a mania de

homem equilibrado, num Universo também ordenado e

observar, à noite, as estrelas. Sobretudo aquela. Porque

perfeito. Um homem livre de preconceitos, despido de

me transmite paz, harmonia. Porque me faz sentir em

complexos.

equilíbrio comigo e com a vida.

humano. E que tendo todas as

Quando olhamos para as estrelas, à noite, em que

Confesso, ainda, que respeitando a simbologia da minha

capacidades para compreender

pensamos? Vejo-as como livres, suaves, perfeitas,

avó, e gostando tanto de admirar as estrelas, nunca as

o sentido da vida, a espezinha.

luminosas, quentes, sorridentes, seguras, doces. E no

intui muito bem. Até há poucos anos. Quando descobri

Como se a vida, por si só, não

entanto, tão distantes.

que todos temos uma Estrela que nos guia, que nos faz

Os Druidas atribuíram-lhe um significado divino.

sou terra, sou água, sou vida. Mas não sou perfeita,

Os Egípcios ligaram-nas ao útero da Terra.

como uma Estrela. Ainda não consigo dominar nem as

Os Cristãos às cinco chagas de Cristo

paixões, nem as emoções. Nem entender porque há

Apenas um ser vivo consegue
quebrar, inexplicavelmente, esse
equilíbrio. Um ser, que é

estivesse imbuída da sua devida
proporção.
Há séculos que se tenta decifrar
um dos símbolos mais antigos da

A avó Cristina não dizia nada disso.

Humanidade. Pitágoras chamoulhe Pentagrama, a Maçonaria

A minha infância foi um pouco solitária. Nasci quando

Estrela Flamejante, muitos

os meus irmãos já eram adolescentes e na rua, infelizmente,

outros apenas Estrela de

não havia, para além de mim, muitas mais crianças. Entre

Cinco pontas. O certo é que

as correrias pelos campos, os jogos das escondidas com

a este símbolo sempre

os animais, as experiências científicas com as galinhas,

foram atribuídas

passava muitas tardes, no final da escola, junto da minha

características ligadas

avó Cristina. Ela estava quase cega e, talvez por isso,

ao bem ou ao mal.

adorasse estar sentada num banquinho, mesmo em frente

estrelas que continuam a desaparecer no céu.
Isabel Forte
(Jornalista, membro da Direcção)

ao enorme portão de ferro verde da casa. Dizia que assim

Vista de cá de baixo,

se sentia mais próxima da vida, porque podia ouvir as

na forma como a

pessoas que passavam na rua.

assimilamos, uma Estrela
parece inatingível. Assemelha-se a algo de perfeito, mas

Um dia, sentada junto a ela, a disparar mãos cheias de

completamente distante. Tão brilhante, tão flamejante, tão

questões, lembrei-me de lhe perguntar que objecto

dona de si, tão segura. Como se nos sorrisse e advertisse

explicações

enferrujado era aquele, que há anos via agarrado ao portão.

que a perfeição e a beleza não se estuda, não se rouba,

porque o fez são

“É uma Estrela”, disse-me sorridente. “Protege a casa, a

não se exige, não se compra. Chega-se a ela da forma

muitas. Mas quase

família, protege-te a ti”.

mais simples, tal como cada um de nós é gerado: com

todas desembocam no

amor. Sendo que amor é, acima de tudo, ter consciência

facto de o homem, em

de si e do outro. É amar-se e amar; respeitar-se e respeitar;

posição livre e aberta, se assemelhar a uma Estrela. Sendo

querer para partilhar.

que os seus cinco vértices, proporcionais e perfeitos, se
referem aos cinco sentidos do homem, com os quais ele

Lendo e relendo sobre o significado de um símbolo tão

sente e compreende a vida. Pelo tacto conhece os toques;

perfeito como é a Estrela, conclui-se que cada um, ao

pela audição as palavras; pela visão os sinais; pelo paladar

longo de tantos séculos, a intuiu e entendeu de acordo

o amargo e o doce; pelo olfacto os aromas.

com a sua própria sensibilidade. Senão vejamos:

entender o sentido da vida: sou alma, sou ar, sou fogo,

Aos oito anos pouco liguei à explicação, mas confesso
que fiquei apreensiva. E como sempre gostei de
experimentar o que acabava de aprender, decidi, com a
protecção da tal Estrela, aventurar-me, à noite, no mundo
escuro da imensa cave de terra existente por baixo da
casa, e que tanto me assustava. Passei a não ter medo do
local, e de muitas outras coisas, graças à Estrela da minha
avó. E passei de igual modo, antes de ir dormir, às

Leonardo da Vinci foi tão místico como Pitágoras. Ou

escondidas, a subir ao telhado pelas águas furtadas, só

Pitágoras, homem místico, filósofo, questionador do

talvez não. Provavelmente a sua simplicidade não foi

para contemplar, durante minutos, o céu estrelado. Como

Mundo, atribuiu ao ser humano um número: o cinco. As

correctamente assimilada por raciocínios que pretendem,

adorava embalar as estrelas com o olhar.
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CRÓNICA DE UMA VISITA ANUNCIADA
Conforme programado, realizou-se no passado dia
23 de Setembro a visita a Ponte de Lima.
Embora o dia tenha estado bastante chuvoso, foram
os 30 participantes abençoados por momentos onde
raiou um sol radioso precisamente quando se tornava
mais necessário.
Chegados a Ponte de Lima fomos gentilmente
acolhidos pela Dr.ª Sandra Rodrigues, em substituição
do Senhor Vereador do Pelouro da Cultura Dr. José
Pires da Silva, que nos brindou com uma palestra
de grande interesse cultural no Palácio do Marquês
e nas ruas do seu bem conservado casco histórico.

O Grupo com o Sr. Conde de Calheiros*

Em seguida dirigimo-nos ao Paço de Calheiros onde
fomos recebidos fidalgamente pelo Senhor Conde

saudou todos os presentes explicando alguns aspectos da

que também nos serviu de cicerone pelo interior

problemática da conservação do nosso património, a que se

desta magnífica mansão.

seguiram algumas palavras de agradecimento da Vice-

O almoço, servido num amplo salão, foi um

Presidente do Ateneu e de uma intervenção do Dr. Pereira

momento inesquecível onde à boa comida minhota
se aliou um convívio são e alegre. No final usou
da palavra o Senhor Conde de Calheiros que

Dias, Presidente do Conselho Fiscal que realçou a importância
destas reuniões para manter vivo o espírito do Ateneu
Comercial do Porto.
Não será demais salientar a pontualidade e a simpatia de todos

A visita a Ponte de Lima*

os participantes a quem aproveito para agradecer a excelente
companhia, o convívio agradável e a colaboração amiga. É de
relevar sobretudo o comportamento de quatro simpáticas crianças
- netos dos nossos associados Nelson Sousa Pinto e Esposa que nos acompanharam sempre com muito interesse e educação.
Esperemos que este convívio lhes desperte a apetência para
futuramente se tornarem nossos associados e assim darem
continuação ao Ateneu!
Decorrente do sucesso desta actividade e por solicitação de
vários associados está já em preparação um outro passeio que
também conjugará convívio e cultura.

No Palácio do Marquês...*

Desta vez visitaremos Lisboa, durante dois dias durante os quais
visitaremos as instalações do Ateneu Comercial de Lisboa, a
Assembleia da República e o seu Museu e assistiremos a um
espectáculo musical.
Desde já contamos com a Vossa presença. Mantenham-se,
portanto, informados!
Iza Luso Barbosa

* Fotografias gentilmente cedidas pelo Dr. Miguel Vieira e Dr. Álvaro Holstein
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I ENCONTRO NACIONAL DE ATENEUS

POESIA

pautada pela qualidade e pela modernização desta

Desenho um lábio ou traço a estrutura do embaraço e na montagem as

veneranda instituição, porque “ a esperança é a ultima a

ancas seduzem como carvão rubro uma aragem brusca é o seio liberto da

morrer” segundo opinião do nosso Presidente da Direcção

mão que esvoaço entre as linhas dos nossos corpos que continuam até se

Dr. Hélder Pereira. Foi assim salientadas as nossas mais

curvarem sem medos em várias formas de linhagem quando te deitas a tinta

recentes apostas quer a nível de inventários do património

esquizofrénica do meu desenho cria num instante o olho direito na lateral

de toda a instalação eléctrica quer através da introdução
de um “Sistema de Vídeo- Vigilância e Detecção de
Incêndios”. Reafirmámos a nossa intenção de continuar
a incrementar eventos culturais e sociais que continuem
a dignificar o Ateneu Comercial do Porto, verdadeiro
serviço público prestado ao Porto e a Portugal.
Muito interessantes e proveitosas foram também as
Nos passados dias 21 e 22 de Outubro realizou-se o I

intervenções dos oradores convidados que versaram temas

Encontro Nacional de Ateneus, que contou com a presença

de grande actualidade e pertinência para a organização

de representantes de quase todos os Ateneus portugueses

dos Ateneus numa época em que impera um desinteresse

a que se juntaram os Ateneus espanhóis da Corunha e de

injustificável por parte das autoridades.

Gijón.

Pela importância deste I Encontro de Ateneus ficaram

reparo o sapato ondulante aquele que descalças e logo a saia cai invado o
teu vácuo de lado opaco o teu interior de seda avulsa até armar teu corpo
afável de forma convulsa que este olhar é apenas num princípio intocável
a sublimação dum desejo tocar-te por arte tomar-te até ao enfarte mas
suspendo-me em receios não sei se toda a imagem que galga a ordem se
deve abater

*
A relação entre minha tua mão tem na matemática dos movimentos a
dimensão vaginal trata-se de explosivo factorial replicado que destroi qualquer
elemento neutral que possas formalizar no amor ao triangulo

*
Segurou o rosto dele entre suas mãos de luva a pele pelisou pela barba era

Promovido pelo Ateneu Comercial de Lisboa, no âmbito

programados outros no sentido de se constituir uma

das comemorações do seu 125.º aniversário, foi esta

federação de Ateneus Portugueses, pois embora os ainda

fina recortada acabada na barbearia da esquina depressa e por favor corte-

iniciativa precedida de várias reuniões preparatórias em

existentes desenvolvam actividades bastante diferentes

me à tesoura assim assim oh de exclamação ou sei lá que comoção prespassou

Lisboa, Coimbra e Leiria, onde se definiram os seus

sentem os mesmos problemas.

entre os dois a distância esmoreceu de qualidade tornou-se ténue não se

principais objectivos. Por sugestão do Ateneu Comercial
do Porto, aceite por unanimidade pelos restantes
representantes, foi decidida a ordem de trabalhos agrupando
no primeiro dia o diagnóstico, objectivos e organização
dos Ateneus e no segundo dia de sessões a questão da
AIFA (Associación Iberoamericana – Filipina de Ateneos),

A finalizar permitam-me...ainda uma palavra... Foi a
comitiva do Ateneu Comercial do Porto acompanhada
por duas muito queridas consócias a Sr.ª D.ª Aida Aragão
e a Sr.ª Dr.ª Maria José Pacheco a quem muito se agradece
a sua sempre agradável e reconfortante presença.

do associativismo e das responsabilidades do Estado nesta

De parabéns está pois o Ateneu Comercial de Lisboa,

matéria.

mola de arranque de todo este processo e em especial a

Nesta conformidade, a participação do Ateneu Comercial
do Porto iniciou-se com a apresentação de um breve
historial onde se relevaram os principais eventos culturais
e sociais: saraus literário - musicais, concertos, recitais e
conferências onde pontificaram grandes personalidades
nacionais e estrangeiras. Consolidou-se assim a imagem
de uma instituição prestigiada, indissociável da História
da Cidade do Porto e da Cultura Portuguesa. Foram também
relatados os nossos principais problemas – aliás comuns

sua Vice-Presidente, Dr.ª Fernanda Gonçalves, pela notável
forma como dinamizou este encontro que ficará certamente
na História dos Ateneus em Portugal.
Iza Luso Barbosa

(Sócio do Ateneu)

melhoramento das nossas instalações através da renovação

MANUEL BARROCA

artístico, quer pela edição da Revista Atheneu quer no

sabia se era noite ou dia nas sombras as bocas ficaram estilizadas no espelho
do café de encontro o empregado não sabia a quem entregar o doce admirado
oh uma elegância de som suavemente a face dela reburesceu os cabelos
ficaram em desalinho possuída para tanto amar? era a aceleração do ritmo
cardíaco de quem vai destapar o frasco do receio? que aroma brotaria
daquele peito? a sua sólida nudez seria tamanha seria? uma praça cravada
de rosas em toda a dimensão dele um artista plástico? que não era um
johannes vermeer mas ela era um brinco de pérola que levava até a despir
para o mundo da arte? retirou a perspectiva da ternura naquelas mãos
transparentes pintava uma coroa com rosas de santa teresinha para o coroar?
oh meu principe em almada não do negreiros mas de lisboa e bares á beira
tejo descendo para desaguar para atravessar todos os quartos com ela a
baloiçar e segurou o rosto na perspectiva estava aberto era a vela para
deslizar sem rota nos descobrimentos das especiarias do amor oh

*

aos nossos congéneres! – desde a conservação do nosso

Venham festins movimentos de fausto em marmores e espelhos não serei

património arquitectónico e artístico até ao caso gritante

nenhum querumbim nos exóticos paladares dos encontros deste amor

da nossa biblioteca, e à diminuição e envelhecimento dos

seremos selvagens em busca de todas as margens sem conter o ímpeto dos

associados. A finalizar foi ainda feita referência ao nosso

movimentos a queda nas fragas até ao serenar deslizamos pelo horizonte

empenho e determinação em prosseguir com uma dinâmica

ao por do sol minha senhora lua da boa nova?
pags 12, 13

AGENDA
JANTAR DE NATAL
a 16 de Dezembro
O tradicional Jantar de Natal para sócios,
familiares e amigos do Ateneu Comercial
do Porto vai realizar-se no próximo dia
16 de Dezembro (sábado), pelas 20.00
horas, no nosso Salão Nobre, estando
para o efeito abertas inscrições junto
dos Serviços Administrativos até ao dia
15 de Dezembro. A "multa" por pessoa
é de "20 ateneus", pelo que se agradece
aos senhores associados que efectuem
a inscrição e pagamento com a maior
brevidade possível.
No final do Jantar realizar-se-á ainda
um espectáculo cultural com a presença
do Coral “Portus Cale”, do Grupo
Desportivo e Cultural dos Empregados
do Banco BPI.

FESTA DA BIBLIOTECA
Como habitualmente, as comemorações
da Festa da Biblioteca decorreram no
dia 12 de Dezembro. Para além do
tradicional almoço (no Salão Nobre)
oferecido aos sócios com mais de 50
anos de filiação. Seguiu-se uma palestra
pelo Sr. Administrador do Montepio, Dr.
Tomás Correia, subordinada ao tema
“Mutualismo e Reforma da Segurança
Social”. No final, o momento alto da
nossa Festa da Biblioteca, com a entrega
das medalhas aos senhores associados
com 25 e 50 anos de filiação.

50 ANOS
167 - Carlos Eugénio Pereira Brito (Eng.)
168 - Miguel Simões Vieira
169 - Manuel Júlio Teixeira Cardoso Carmo (Dr.)

25 ANOS
508 - António Francisco Rego Barros
510 - Domingos José Fernandes Canela Lopes (Dr.)
511 - José Alberto Gomes Neto (Dr.)

PRODUTOS
O Ateneu Comercial do Porto viveu um ano intenso de actividade cultural,
mas pela sua dimensão (e ainda porque já foi referida nos anteriores
boletins) vamos apenas reportar-nos aos últimos três meses.
MÚSICA
Concertos Internacionais do Ateneu/
2006
Dia 26 de Outubro
Afonso Fesh (violino)
Yuri Retman (piano)
Dia 9 de Novembro
Sérgio Leite e Jan Wierzba (piano)

EXPOSIÇÕES
28 Outubro a 5 Novembro

Exposição de Arte inter-membros da
Ordem dos Economistas

Dia 2 de Dezembro

16 a 23 de Dezembro

Recital de piano por José Veloso Rito

Pintura de Rui Teixeira

LANÇAMENTO DE LIVROS

ACTIVIDADE LÚDICA

Com 336 páginas e 324 ilustrações
A História do Ateneu ao longo dos seus
primeiros 125 anos de existência

Preço €

Brindes
Conjunto de bar em caixa de madeira de
luxo para garrafa
5 peças em metal e madeira
365x 115x 111 mm

Capa dura com sobrecapa couché mate de 160 gr. e
interior em papel couché mate de 160 gr.

Preço €

50,00

50,00

3

Faiança Portuguesa
Do Ateneu Comercial do Porto

8

Catálogo › Inventário
Em edição bilingue (Português e Inglês)

”Ribeiros- Morgados de Torrados e da

Dia 23 de Setembro

Com 192 páginas e 165 ilustrações
Sobre a Colecção de Faiança do Ateneu

DEBATES/ Conferências

Preço €

Brindes
Jogo de cartas e póker com caixa em
madeira
90x 100x 27 mm

Preço €

5,00

10,00

Dia 13 de Outubro
“Como Construir a República do Século
XXI” pelo Dr. Alberto Martins
ATENEU COMERCIAL DO PORTO

Dia 29 Novembro
“Investir no Centro da Cidade” Promovido
pela Ordem Economistas - Norte

4

Medalha Comemorativa
dos 125 Anos

9

Do Ateneu Comercial do Porto

Com a colaboração do Ateneu C. Porto

Módulo ›100 x 80 mm (trapezoidal)
Metal › Latão

Dia 2 de Dezembro

Preço

Conferência sobre “Violinos - Arte e
Engenho” pelo Prof. Joaquim Capela

Leilão do Núcleo Filatélico do Ateneu
Comercial do Porto

Passeio a Lisboa, num fim-de-semana
próximo, com visita ao Ateneu Comercial
de Lisboa, Assembleia da República e
também ao seu Museu, e um espectáculo
musical…

533 - Carlos Manuel Lopes Ferreira

7

Documento

Visita a Ponte de Lima

526 - Deolinda Maria Vieira S. Rosas Cruz

531 - António Fernando Pinto (Dr.)

Do Ateneu Comercial do Porto (1869-1994)

Dia 25 de Novembro

Em preparação

530 - Maria Sofia Dias Rodrigues (Dra.)

Álbum de Memórias

Capa dura com sobrecapa couché mate de 160 gr. e
interior em papel couché mate de 160 gr.

523 - Augusto Abreu Lopes Cepeda

529 - António Gonçalves Moura

Preço 1 grf. € 5,00 6 grfs. € 27,00

Pintura de Margarida Castro Cunha

Dia 18 de Novembro

527 - Emília Cardoso S. C. Morais Oliveira

30,00

2 a 10 de Dezembro

LEILÕES

520 - Maria Claudina Vilas Boas S. Miranda

2

Promovida pela Direcção Regional Norte
da Ordem dos Economistas

513 - Maria Teresa Ribeiro Moura Sá
519 - José Manuel Coelho Pereira França (Dr.)

Com 204 páginas e 236 ilustrações
Sobre o património pictórico do Ateneu

Preço €

Vinho Ateneu
Engarrafado por Bago de Touriga
Vinhos, Lda.
Santa Marta de Penaguião
Tinto de 2003
13% vol.
Garrafa de 75 cl.

Capa dura com sobrecapa

Pintura de Filomena Reis

512 - António Vieira (Eng.)
517 - José Maria Silva Rebelo

6

“Memórias da Dinastia de Bragança na
Documentação da Misericórdia de Braga”
por Maria de Fátima Castro

Dia 16 de Outubro

Lançamento do CD “Cross” de Ana
Fragata

Do Ateneu Comercial do Porto

Dia 16 de Dezembro

10 a 19 Novembro

Dia 1 de Dezembro

Percursos › A Pintura
Catálogo › Inventário

Torre de Idães-Varonia de 8 séculos”por
M. Antonino Fernandes

OUTROS RECITAIS E CONCERTOS

Concerto pelo Copenhagen Concert
Choir

1

5

Módulo › 80 mm (redonda)
Metal › Latão com banho em prata

Preço €

10,00

Estação de secretária dispõe de calculadora,
relógio com várias horas mundiais, alarme,
data e calendário
duas pilhas LR-44 incluídas
Aberta: 86x 106x 80 mm

€ 7,50

Medalha Evocativa da Memória
de João Araújo Correia

Brindes

Preço € 15,00

10

Brindes
Prata › Estojo com esferográfica e roller
em caixa forrada a veludo e fecho com
íman
Caixa: 180x 70x 25 mm

Preço €

15,00

Mantenham-se informados!

pags 14, 15

CARO CONSÓCIO
Só com a sua colaboração podemos tornar o Ateneu Comercial do Porto ainda maior. Proponha mais um Associado.
Para tal, basta que nos envie, devidamente preenchida, esta PROPOSTA DE ADESÃO

ATENEU

REGISTO ANUAL N.º

COMERCIAL DO PORTO

Proponho para sócio o Exmo(a). Sr.(a)
Profissão
Empresa
Com sede em

Telef.

Ramo de Actividade
Data do Nascimento
Bilhete de Identidade n.º

do Arq.º

, de

Filiação
Estado

Cônjuge

Residência

Telef.

Cobrança por conta bancária
Banco
NIB
Quais as colectividades de que faz ou fez parte

Porto,

de

de 200

O Proponente
Sócio n.º
Assinatura do Proposto,

Aprovado em sessão de Direcção
de

de

de 200
O Secretário,
Sócio n.º

Anexo

2 fotos tipo passe

/

/

