NEWS

Ano Rotário 2015/2016 - Distrito 1960 - RI Club nº 11968
Carta Constitucional de 20 de outubro de 1951

Rotary
Club de Almada
Toda a informação em www.rcalmada.org

janeiro 2016
Presidente

:

Jorge Lucas Coelho
jorgelucascoelho@gmail.com TM 917 214 234

Serviços Profissionais
PROGRAMA

-

Secretário:

Américo Abrantes
rtyalmada@gmail.com

TM 962 373 746

notícias:

1ª reunião - 21h00
HOTEL

café

- REUNIÕES DE DEZEMBRO

No mês de dezembro salientamos o nosso
ENCONTRO de ADVENTO, que se realizou como vem sendo
hábito, na antiga capela da Quinta de Alcube, com a
participação de muitos companheiros, respetiva família e
amigos. Para além da visita à adega, onde tivemos a
oportunidade de efetuar uma prova de vinhos e queijos
produzidos na quinta, este ano tivemos a presença do
convidado Professor Paulo Mendes Pinto, Diretor da
Licenciatura e Mestrado em Ciências das Religiões na
Universidade Lusófona, que nos falou do significado do Natal
segundo as diferentes religiões e povos.

- ASSEMBLEIA GERAL DO CLUBE - 19 de janeiro
Nesta AG entre outros temas constantes da
convocatória iremos eleger o Presidente do Clube para o ano
2017/2018.

Reunião de Ano Novo - Planeamento
de atividades e revisão do primeiro
semestre do PLC

2ª reunião - 21h00
HOTEL

café

19 de janeiro

Assembleia Geral do Clube
(conforme convocatória)

jantar

- PALESTRA - 26 de janeiro

Estamos todos convidados a comparecer na última
reunião do mês, dia 26 de janeiro em que receberemos a visita
de Cartarina Amado e de Catarina Martins, duas alunas do 12º
ano - Turma A do Colégio Campo de Flores, que nos
apresentarão a palestra : “TERRAS RARAS - Conhecê-los e
Situá-los”.

- NOTA

4ª reunião - 21h00
HOTEL

café

HOTEL - Hotel EVER CAPARICA
Av Humberto Delgado, 47
2829 - 506 Costa de Caparica

26 de janeiro

“TERRAS RARAS - Conhecê-los e
Situá-los”. Palestra apresentada por
Catarina Amado e Catarina Martins

Damos início este mês às alterações ao
funcionamento do clube, nomeadamente a redução mensal de
reuniões de jantar de duas para uma, a ter lugar na terceira
reunião do mês e ao início das reuniões de café que passará a
ser ás 21h00;

Reuniões:

12 de janeiro

Serviços Profissionais - Como fazer a
ponte com a comunidade - o Papel
de Rotary

3ª reunião - 20h30
HOTEL

05 de janeiro

SEDE - Rua de S. João, 25-D
Laranjeiro
2810 - 275 Almada

