
HINO DA ASSOCIAÇÃO 

 

Depois do dever cumprido E o nosso coração 

Estamos mais velhos, cansados Julga estar no tempo antigo 

Mas nunca, nunca acabados. Poi tem o apoio amigo 

A vida ainda tem sentido  Da nossa Associação 
  

Nossa amizade constante, 

É para nós um diamante, 

Porque é o coração 

Da nossa associação. (Bis) 
 

Não é um lar do velhinho  No seu trabalho constante 

Mas casa de todos nós,  Em prol da terceira idade, 

Que será um belo ninho, . É pra nós um diamante 

Refúgio de todos vós  Que simboliza a amizade 
 

 Nossa amizade constante, 

É para nós um diamante, 

Porque é o coração 

Da nossa associação. (Bis) 

 

BEM-VINDO 2022 

 

Grupo de Danças e Cantares 

 

Grupo Coral Cantar é Vida 

Sábado, 29 de janeiro | 16 H 

Rua do Almada, 161 | Porto 

AlmadArte 
Associação de Trabalhadores e Reformados da PT 



Bem-vindo 2022 

 

Depois de dois anos parados, estes grupos 

retomaram a sua atividade em finais de 2021, com 

duas apresentações (uma cada) no decorrer da 

“Feira de Natal” que aconteceu no agora renovado 

“Espaço Multiusos” da nossa sede, que passará a 

ser designado por “AlmadArte”. 

A apresentação de hoje, com a qual damos as 

boas-vindas a 2022 e manifestamos a nossa 

vontade em conviver, mesmo com restrições 

ainda existentes. 

Desejamos que este seja o primeiro de outros 

eventos semelhantes pois são estes que nos 

incentivam a semanalmente estarmos presentes 

nos ensaios. 

Agradecemos a vossa presença, pois só com 

vocês, o nosso público, estas atividades fazem 

sentido. Aproveitamos para convidar todos e cada 

um a juntar-se a nós cantando, no final, o hino da 

nossa Associação. 

PROGRAMA 

 

16:00 Horas – Grupo de Danças e Cantares 

Ora vem comigo;  Cana Real da Maia; 

Ó vá esteja quedo;  Primavera; 

Iscote;    O Batoquinho; 

Carro canta;   Cerejinha; 

 

16.45 Horas – Grupo Coral Cantar é Vida 

La villanela;  Um ano novo entrou; 

Tenho barcos;  Brilhou ao longe uma estrela; 

Ilhas de Bruma;  De Belém vimos; 

Escondido;  Cantaremos e nós também; 

Eu ouvi um passarinho; 

Hino da Associação 


