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Notícias:

1ª reunião (40ª) - 21:00

Reunião de trabalho
Discussão e apresentação dos resultados
da realização do Concerto Solidário.

SEDE

- REUNIÕES DE ABRIL…
No passado mês salientamos a realização de reuniões de trabalho
para preparação das atividades do clube e da instalação na nova sede.
…ASSEMBLEIA DISTRITAL
Com organização do Rotary Club de Almada e tendo por anfitriã a
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa Campus da Caparica, em 8 de abril o clube teve a oportunidade de receber os
clubes do distrito, representados por mais de 240 companheiros. A ADFL
2017/2018-D1960 decorreu em ambiente de grande companheirismo tendo
sido relevantes para o futuro do distrito as apresentações das entidades
convidadas e os diferentes workshops realizados sob a orientação do
Governador Eleito Comp. Afonso Malho e da respetiva equipa distrital.
…REUNIÃO CONJUNTA DOS GRUPOS 16 & 17
No dia 18, no Hotel TRYP Lisboa - Caparica Mar (antigo Hotel
Costa da Caparica) o clube recebeu a comunidade e os clubes dos grupos 16
e 17 para uma reunião conjunta subordinada ao tema do mês - SAÚDE
MATERNO-INFANTIL, com a realização de uma palestra apresentada pelo
Diretor de Pediatria do Hospital Garcia de Orta, Dr. Anselmo Costa. Nesta
reunião foi ainda admitida como sócia representatica com a classificação
SAÚDE - ENFERMAGEM, a Comp. Érica Lopes Ruivo, cuja atividade
profissional tem sido desenvolvida na área da saúde materno-infantil.
…CONCERTO SOLIDÁRIO
No dia 28 de abril, no Cine Teatro Academia Almadense, realizou-se
o Concerto Solidário organizado pelo Rotary Club de Almada, com a
magnífica apresentação da ONG - Orquestra Nova de Guitarras.
A ONG, composta maioritáriamente por jovens estudantes de música, e
dirigida pelo igualmente jovem Maestro Miguel Madaleno, um dos 3 finalistas
ao titulo de Maestro Ibero-Americano, apresentou um espetáculo de grande
beleza musical, estética e cultural, muito apreciado por todos. Assistiram a
este concerto aproximadamente 400 pessoas, entre os representantes da
Câmara Municipal de Almada, de muitas instituições e empresas relevantes
da comunidade, e de almadenses e visitantes que se associaram a este gesto
solidário a favor do Centro Juvenil e Comunitário Padre Amadeu Pinto e da
unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Garcia de Orta, instituições
apoiadas pelo Rotary Club de Almada. Foi entregue à ONG, pelo Comp.
Presidente um certificado de “PARCEIRO EM SERVIÇO”.
- REUNIÕES DE MAIO…
Neste mês destacamos a realização da Conferência Distrital no
Algarve, de 5 a 7, em que o clube estará representado pelo Presidente Comp.
Augusto Silva.
Nas reuniões de trabalho relevo para a discussão do Prémio
Arquiteto José Luis Amaro Lopes, dia 9; para o “QUEM SOU EU?” no dia 23,
com jantar no Hotel; e para ao tema do Mês que recorda os nossos clubes de
NOVAS GERAÇÕES, o ITC que foi o 1º da região europa e mediterrâneo, na
decada de 60 e o RTC que se distinguiu com 3 representantes distritais e um
trabalho marcante nas decadas de 80 e 90.

Café

2ª reunião (41ª) - 21:00
SEDE

Café

3ª reunião (42ª) - 21:00
SEDE

HOTEL - Hotel TRYP Lisboa - CAPARICA MAR
Av Humberto Delgado, 47
2829 - 506 Costa de Caparica

09 de maio

Reunião de trabalho
Relato sobre a Conferência Distrital e
discusão do projeto de atribuição do
Prémio Arquiteto José Luis Amaro Lopes.

16 de maio

Reunião de trabalho
Instalação na nova sede - Preparações
finais e calendarização.

Café

4ª reunião (43ª) - 20:30
HOTEL

23 de maio

“QUEM SOU EU? “
Apresentação rotativa da vida e
profissão dos Companheiros do clube.

Jantar

5ª reunião (44ª) - 21:00
SEDE

Café

30 de maio

Reunião subordinada ao Tema do Mês.
“Serviços à Juventude” - Prospetivas de
renovar para breve os ITC e RTC de
Almada.

(mais informação e fotografias nas páginas do clube)

Reuniões:

02 de maio

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

