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Notícias:

1ª reunião (21ª) - 21:00
SEDE

- REUNIÕES DE NOVEMBRO
Em novembro o nosso clube esteve muito ativo. Foram realizadas 4
reuniões e diversas atividades e participações.
A 1ª reunião foi transferida para o RC Sesimbra, nosso Clube
afilhado para acompanhamento da VOG ao Clube.
Na 2ª reunião, no programa “QUEM SOU EU”, ficámos a conhecer
melhor o nosso Comp. Miranda Duarte.

Jantar de Angariação de Fundos
A 3ª reunião foi antecipada para o dia 20/11 com a realização do
Jantar de Angariação de Fundos a favor do Centro Juvenil e Social Padre
Amadeu Pinto, que teve lugar no Seminário de Almada, com a presença do GD
2016/2017 Comp. Abílio Lopes, muitos convidados e companheiros somando
mais de 85 presenças o que se traduziu num resultado muito positivo para o
projeto. O jantar foi encerrado com um sorteio e um momento musical
apresentado pela banda JAZZ TRIO.
Na 4ª reunião procedemos à mudança de local de reunião para a
sede do clube, que se prolongará até ao mês de fevereiro/2017, devido às
obras que se realizarão no hotel onde habitualmente se realizam as reuniões.
Nesta reunião foi tomada a decisão, por unanimidade, da contratualização do
novo espaço que servirá de sede ao clube, traduzindo-se esta mudança pela
utilização de um espaço maior que oferecerá melhores condições para a
realização das reuniões e exposição do espólio do clube. Foi ainda discutida a
candidatura de oposição a GD 2019/2020, apresentada pelo RC Algés, da
Companheia Mara Ribeiro, tendo o clube deliberado por unanimidade pelo
apoio a esta candidatura.
O Clube esteve ainda representado com presença significativa nas
Reuniões do RC Moita em 3/11 para assistir à palestra “NTM CREOULA Tradição e Juventude”, e do RC Barreiro em 15/14 para acompanhar a VOG a
este nosso clube afilhado.

Café

QUEM SOU EU?
Apresentação rotativa dos Companheiros
do clube pelo Comp. José André de
Sousa.

2ª reunião (22ª) - 13:30
CLUBHOUSE
AROEIRA GOLFE

Almoço

10 de dezembro

Almoço de Natal da Família Rotária de
Almada com a presença dos
companheiros, famílias e amigos do clube
(antecipação da reunião de 13/12)

3ª reunião (23ª) - 21:00
SEDE

06 de dezembro

20 de dezembro

Assembleia Geral para eleição do
Presidente para o Ano Rotário 2018/2019

Café

4ª reunião - ANULADA

27 de dezembro

Reunião anulada para desfrute da
quadra festiva

Atribuição de Bolsa Educativa
Realizou-se no dia 25 de novembro, no Pavilhão Silva Marques da
Escola Secundária Emídio Navarro, em Almada, a cerimónia pública integrando
a atribuição da BOLSA EDUCATIVA PROFESSOR RICARDO D’ALMEIDA JR,
2015/2016, atribuída pelo RC ALMADA ao aluno ANDRÉ CHUMELA,
reconhecendo o Mérito no Curso Profissional de Eletrónica Automação e
Computadores. O prémio foi entregue pelo Comp. João Rafael, filho do GD
Ricardo d’Almeida, na presença de dignatários da comunidade Almadense.

- REUNIÕES DE DEZEMBRO
Neste mês daremos continuidade ao programa “QUEM SOU EU”
com a apresentação pelo Comp. José André de Sousa. Realizaremos no dia
10/12 o nosso habitual almoço de Natal da Familia Rotária e no dia 20/12
elegeremos o Presidente para o AR 2018/2019.
Aproveitamos para desejar a todos os Companheiros, Famílias e
Amigos os melhores votos de BOAS FESTAS.
mais informação e fotografias nas páginas do clube

Reuniões:

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

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

