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Notícias:

1ª reunião - 21:00

06 de setembro

Preparação e planificação dos
projetos do clube.

HOTEL

- REUNIÕES DE AGOSTO
No mês de agosto recebemos a visita da Presidente do
RC Lisboa Estrela, Comp. Alexandra Costa Artur, filha de um
antigo Comp. do Clube que nos falou do 25º Aniversário que o
seu clube celebrará em abril de 2017.
Nas restantes reuniões foram discutidos os projetos do clube para
o presente ano, foram apreciadas as ações a desenvolver para o
aumento do quadro social e delineadas algumas ações para a
divulgação de Rotary e do clube na comunidade.

Café

2ª reunião - 21:00
HOTEL

13 de setembro

QUEM SOU EU?
Apresentação rotativa dos
Companheiros do clube.

Café

- REUNIÕES DE SETEMBRO
Neste mês assinalamos a realização das Assembleias
Gerais do clube e da nossa Associação ARCA e daremos
continuidade à implementação dos projetos do clube. De salientar a
realização da palestra de dia 27 subordinada ao tema do mês, cujo
programa será enviado aos clubes.

- ÚLTIMA HORA

3ª reunião - 20:30
HOTEL
Jantar

Faleceu no passado dia 26 de
agosto o nosso querido
Companheiro JOSÉ LUÍS AMARO
LOPES, Past-Presidente e atual
Vice-Presidente do clube.
Como muitos saberão ele
encontrava-se a fazer uma viagem
pelo oriente, tendo falecido no
Quirguistão.

Café

As cerimónias fúnebres decorreram nos dias 4 e 5 de setembro.
Era um bom amigo e um bom companheiro e sempre será recordado
pelos inúmeros serviços prestados a Rotary, ao clube e à comunidade
Almadense onde era uma figura destacada. Mantemos dele a imagem
de um Artista cujas obras ajudaram a colorir as vidas que tocou.
Dele teremos eterna saudade. Até sempre Companheiro José Luís.

Reuniões:

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

Palestra subordinada ao tema:
“O Mito da Sociedade de Informação”
por Reginaldo Rodrigues de Almeida

4ª reunião - 21:00
HOTEL

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

20 de setembro

27 de setembro

Assembleia Geral do RC Almada e
da ARCA - Associação Rotary Clube
de Almada

