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  1ª reunião - 20h30 01 de dezembro  

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

  2ª reunião - 12h30 12 de dezembro

  3ª reunião - 20h30 29 de dezembro

Reunião transferida para o TRYP 
HOTEL/Montijo para acompanhar a 
VOG a este clube do grupo12. 

Encontro de ADVENTO com amigos 
e familiares na Qta de Alcube. 

Projeto de apoio ao Hospital Garcia 
de Orta - o papel do clube na 
mobilização da comunidade.

Prevenção e 
Tratamento de Doenças 

Toda a informação em  www.rcalmada.org            

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

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

Reuniões:

 P R O G R A M A

RCMontijo

ALCUBE

 - REUNIÕES DE NOVEMBRO 

 Durante o mês de novembro os companheiros 
apreciaram e discutiram o papel da ROTARY FOUNDATION, a 
administração do clube, a imagem pública de Rotary e as 
respetivas ferramentas ao dispor do clube. Foi ainda discutido 
o PLC para o ano em curso. 

 Na reunião de Conselho Diretor foram aprovadas 
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; o início das reuniões de café 
que passará a ser ás 21h00; e que até ao final de março as 
reuniões serão sempre realizadas no Hotel com exceção da 5ª 
reunião que será na sede. Foi ainda aprovada a redução do 
valor da quota em aprox 34%. Estas alterações entrarão em 
vigor no mês de janeiro (com exceção da hora de início das 
reuniões de café, já em vigor) 

 No âmbito do tema do mês, no dia 17, na presença de 
convidados, realizou-se uma palestra pelo Companheiro 
Instrutor do Clube, PGD 2014/2015 Comp. António Mendes, 
Vice-Governador 2915/2016, com o tema “AS NUVENS NÃO 
TÊM FRONTEIRAS” que nos falou da origem do conhecimento 
e da interação da sociedade com Rotary, nomeadamente com 
a Rotary Foundation. 

 - ALMOÇO DE NATAL - 12 de dezembro 

 Como habitualmente o clube reunirá no Advento, os 
companheiros, amigos e respetivas famílias, para celebrar a 
quadra festiva e a chegada do NATAL. A exemplo dos anos 
anteriores o encontro com almoço será realizado na Quinta de 
Alcube.

jantar

HOTEL

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

Secretário: Américo Abrantes
rtyalmada@gmail.com   TM 962 373 746

   notícias:

jantar

almoço

nota: 
A reunião de dia 8 não se realizará por ser feriado 
nacional; a de dia 15 será antecipada para dia 12 
para celebração do encontro de Advento; e a de dia 
22 será anulada devido à quadra festiva
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