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EDITORIAL
Voz às nossas energias…
Passear pelas ruas e pelos cantos do Porto nesta extensão inusitada de Verão é como mergulhar numa imensa Babilónia de
sons, cores e aromas, numa cidade que não dorme, ainda que embalada por um Douro temperamental!
É esta a cidade de carácter único que continuamos a calcorrear nos nossos passeios e que tem sido cada vez mais apreciada por quem, em número crescente, nos visita.
A AMAI propõe-lhes ainda uma paleta de iniciativas que incluem uma incursão pelos segredos do mundo digital e das redes
sociais; o redescobrir de algumas artes e artistas estimulantes; e o prazer das pequenas delícias gastronómicas…
Retomamos o programa das nossas viagens de “aventura” nacionais, com uma visita ao Buçaco e agora também internacionais, com uma ida a Nova Iorque no período de Natal . E ainda… uma nova parceria que permitirá dar voz às nossas
energias, o novo Coro da AMAI.
Continuamos por isso por cá, a despertar e cultivar os nossos sentidos e capacidades!
Filipe Basto
Presidente da Direção

Plano de Actividades 2013
Destaques

AMAI organiza Programa Social
de Visita Médicos suecos, que
estarão no Porto de 25 a 29
setembro
Ler mais…

Cantare – AMAI forma um CORO
para cantar, cantar, cantar

Passeios a pé
pelo Porto...

Batalha Buçaco,
no S. Martinho

Viagem AMAI - NY

Último domingo mês

9 e 10 de Novembro

14 a 20 de Dezembro

Ler mais…

Ler mais…

Ler mais…

ARTES E IDEIAS - Conhece?
Fotografia

VIAGENS AMAI
NOVA YORK

14 a 20 de Dezembro 2013

Ler mais…

Giuseppe Corarusso
http://www.giuseppecolarusso.it/index.html

A Internet e Eu - Redes Socias e
não só… - Em pequenas sessões,
a AMAI esclarece as maiores
dúvidas informáticas
Ler mais…

É quase mágica! É de filme ! NY no Natal
é encantadora…
Ler mais…

Próximas viagens AMAI

Peter Ribton
http://www.ribtonimages.com/

TOP 10 - PORTO

Páscoa 2014
Belo Horizonte
(Brasil)

As nossas escolhas de Gastronomia
Setembro 2014
Açores:
Ilhas do Pico,
Faial e S.Jorge

Restaurante Treze

Mercearia das Flores

http://trezeporcento.com/pt

http://www.merceariadasflores.com/

ASSOCIAR-SE À AMAI
http://www.amaieurope.org

Informações: Tel. 22 6079609, Tlm. 91 7579740 e geral@amaieurope.org
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Índia
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