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À DIRECÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE SURDOS

Como já vos tínhamos anunciado em Maio, a ACSAgueda está a organizar o 2º
Convívio Nacional dos Surdos e o 1º Convívio Nacional dos Surdos Seniores com o
apoio e incentivo da Federação Portuguesa das Associações de Surdos. Depois do 1º
encontro em 2006, foram muitos a incentivar-nos para organizarmos o 2º convívio. Será no
dia 12 de Julho (sábado) e na Região da Bairrada.
O convívio tem uma parte cultural, com visitas ao Luso e Serra do Buçaco e Museu
do Vinho, em Anadia e um almoço com Leitão assado à Bairrada com espumante e tudo
e com lugares sentados. Gostaríamos de contar com a presença massiva dos vossos
associados. Tudo estamos a fazer para que seja um grande convívio e uma oportunidade
para a comunidade surda mostrar o que vale. Para além do programa que anexamos,
juntamos também uma ficha de inscrição com todos os dados necessários incluindo o
registo das dietas que inclui também os que não gostam de leitão. Os preços são o mais
baixo que conseguimos e especiais para os surdos seniores, para permitir a presença de
muitos velhos amigos.
Solicitamos a que o pagamento seja feito no momento da inscrição na vossa
associação. A entrega dos valores será feita no dia ao tesoureiro da ACSA que vos
entregará os crachás de identificação dos convivas. Agradecemos que nos sejam remetidas
as fichas de inscrição até ao dia 2 de Julho, para acautelarmos a encomendada dos leitões.
As inscrições dos atrasados (poucas) podem vir até ao dia 7.
Informamos que também podem vir de comboio (linha do Norte). Quem o fizer tem
que nos informar até ao dia 2, para lhes garantirmos o transporte nas visitas de autocarro.
Podem vir para a estação da Curia e o regresso faz-se da estação de Mogofores. Quem se
atrasar e vier só para o almoço deve sair na estação de Mogofores porque o parque do
almoço é junto à estação de Mogofores.
Todos devem ter a estação dos comboios de Mogofores e a localidade da Malaposta
como referência para chegarem ao local do almoço. Os que chegarem da parte da manhã
devem ter como referência o Palace Hotel do Luso. A saída mais indicada da autoestrada é
a da Mealhada e dirigirem-se depois ao Luso. Teremos placas sinalizadoras para ajudar o
acesso aos locais de concentração.
Contamos com a vossa capacidade de mobilização para transformarmos este nosso
encontro numa grande festa.
Pedimos também o favor de publicitarem ao máximo este convívo, nas vossas
páginas da Internet, e na vossa informação aos sócios. Estará também aberto aos familiares.
Para as inscrições individuais podem divulgar o nosso NIB para efectuarem directamente o
pagamento: NIB:0046 018111986500 10 394. Devem enviar-nos o nome e indicação do
pagamento para os nossos mails: asurdosagueda@mail.telepac.pt ou para
acsa@asurdosagueda.org.pt ou para a nossa sede.
Com os meus respeitosos cumprimentos
O Presidente da Direcção da ACSAgueda
Pedro Rogério Marçal

