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1ª reunião (9ª) - 21:00h

Reunião de Companheirismo.

SEDE

Notícias:

05 de setembro

- em Agosto…

Café

1/08 - reunião de companheirismo com intervenções dos
companheiros presentes para análise dos projectos do ano rotário
10/08 - reunião conjunta dos clubes de Almada, Moita e
Setúbal, em que esteve presente o companheiro governador Afonso
Malho e além de companheiros dos clubes Almada, Moita e Setúbal,
companheiros do Lisboa-Estrela e Bombarral. Reunião de jantar
na Moita, tendo sido este o clube organizador.
22/08 - reunião conjunta dos clubes de Almada, Moita e
Setúbal, em que esteve presente o companheiro governador Afonso
Malho e companheiros dos clubes Almada, Moita e Setúbal. Reunião
de jantar na sede do RC Almada, tendo sido este o clube organizador.
29/08 - reunião de companheirismo na sede do clube, com
a participação do companheiro governador Afonso Malho, em que
foram abordados temas relacionados com a relação entre o clube
e a governadoria.
- em Setembro…
Neste mês, iremos dedicar as reuniões ao debate de
temas e projetos relacionados com a Educação, conforme previsto
por RI.
No dia 28, dando continuidade às reuniões havidas em
agosto, realizar-se-á uma reunião conjunta com o RC Moita e RC
Setúbal sendo este último o clube anfitrião.

2ª reunião (10ª) - 21:00h 12 de setembro
Reunião de Companheirismo.

SEDE

Café

3ª reunião (11ª) - 21:00h 19 de setembro
Reunião de Companheirismo.

SEDE

Café

4ª reunião (12ª) - 20:00h 28 de setembro
Restaurante
O Quintal

Reunião Conjunta de Companheirismo
e Partilha entre os RC de Setúbal, RC
de Almada e RC da Moita
Será anfitrião o RC de Setúbal.

Jantar

AVISO - ALTERAÇÃO DA VOG
Por motivos de força maior, e por acordo entre o
Companheiro Afonso Malho, Governador D1960 2017/2018 e o
Presidente do Clube, Companheiro José João Nunes, a VOG
prevista para o dia 21 de setembro, foi adiada para data
posterior que será entretanto comunicada aos clubes.

Reuniões:

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

(mais informação e fotografias nas páginas do clube)

SEDE - Rua de S. João, 27-C
Laranjeiro
2810 - 275 Almada

