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iversas atividades preencheram os dias deste trimestre, desde o arraial de abertura do novo ano letivo,
passando pela tradicional receção ao caloiro, onde não faltou alegria e boa disposição, disfrutando das
visitas de estudo, proporcionando momentos melódicos com o grupo de cavaquinho e cantares da nossa
terra no museu durante as II Jornadas dos Jogos em Portugal, partilhando as tradições e vivendo o espírito de natalício
no jantar de Natal do Clube Sénior e terminando numa grande festa com o Desfile de Pais Natal pelas ruas da nossa
cidade, onde a participação das pastelarias locais também marcou presença com o tradicional bolo rei.

II JORNADAS
A História dos Jogos em Portugal
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PÁGINA

Caloirices - Imposição de faixas aos caloiros

Arraial - festa de abertura do novo ano letivo
O Desfile de Pais Natal coloriu as ruas da nossa cidade. O grupo de Zés-Pereira daAssociação Desenvolvimento
da Portela, a Associação Para o Desenvolvimento da Freguesia de Novelas marcou presença, o trenó teve um
lindo pónei a puxar (desta vez as renas fizeram greve) e as crianças e adultos apareceram .... As pastelarias NOVA DOCE, ALIANÇA, ALIANÇA, BIJOU, ALVORADA e DOCE BIJOU adoçaram a festa com os seus
deliciosos BOLOS REI e até o MacDonald's participou com a bebida e distribuição de balões aos mais pequenos!
A festa terminou com música e dança !
Todos juntos conseguimos marcar a diferença!

Desfile de Pais Natal
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PÁGINA

Visita a Braga - Museu D. Diogo de Sousa

e Museu Tesouro da Catedral da Sé de Bra
ga

Visita a Amarante - Exposição de Paula Re
go
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Magusto 2013 - Castanhas e água pé... en
tre
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É assim o dia a dia na Universidade Sénior!

