
 Notícias:
 - em JULHO… 

 Na primeira reunião de julho realizou-se a Transferência de Tarefas, com a 
presença do GOVERNADOR D 1960, Companheiro Afonso Malho e de convidados, 
familiares e amigos do clube, entre outros representantes da comunidade e 
Companheiros visitantes. A reunião foi muito participada podendo ser  acompanhada a 
respetiva nota nas páginas do clube.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1383279048388437&id=240035702712783

Na segunda reunião foram apresentadas as linhas diretoras dos projetos do 
novo ano rotário, nomeadamente a manutenção e na dinamização do apoio ao Serviço 
de Cuidados Paliativos do Hospital Garcia de Orta, ao Centro Juvenil e Comunitário 
Padre Amadeu Pinto e na concretização do Prémio de Arquitetura Companheiro José 
Luis Amaro. De acentuar a vontade de concretizar a formação de um Clube INTERACT 
e lançar as ferramentas para a recuperação de um clube ROTARACT. Igualmente dar 
início ao previsto ciclo de palestras publicas sob a designação “UM OLHAR SOBRE…”, 
destinadas a serem assistidas pela comunidade e versando sobre temas da atualidade.

A terceira reunião foi integralmente dedicada ao YEP - Intercâmbios de 
Jovens , com a presença do Companheiro Carlos Proença e do Representante Distrial 
de Rotaract e Interact, Companheiro João Casaca. A respetiva nota e fotografias 
poderão ser observadas nas páginas do clube. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1397749400274735&id=240035702712783

A quarta reunião foi dedicada à apreciação do novo projeto de 
estatutos da FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA e à programação de atividades 
para o presente mês de agosto.

Neste mês foi visitado o Centro Juvenil e Comunitário Padre Amadeu Pinto a 
quem foram entregues as verbas resultantes da angariação de fundos durante o 
Concerto Solidário, com a participação da ONG-Orquestra Nova de Guitarras, realizado 
no passado mês de abril e das diversas iniciativas do clube na venda das T-Shirts do 
centro.

Foi igualmente visitada a unidade de Cuidados Paliativos do Hostital Garcia 
de Orta a quem foram entregues um Televisor e um aparelho TENS que irão contribuir 
respetivamente para melhorar o conforto e providenciar tratamento aos dos doentes 
assistido. Estes equipamentos foram igualmente adquiridos através das verbas 
angariadas no Concerto Solidário.

O clube esteve representado na Transferência de Tarefas do Distrito, do  RC 
de Lisboa-Centro e do RC da Moita e na Assembleia de representantes  da FRP.

- em AGOSTO…
Neste mês, devido ao período de férias e ao feriado do dia 15, iremos 

dedicar a atividade do clube ao fortalecimento de relações com os clubes do nosso 
Grupo (16), os RC da Moita e RC do Montijo, realizando duas reuniões conjuntas 
conforme descrito no programa. 
 

Igualmente iremos procurar novas oportunidades de consolidação e 
eventual expansão do quadro social do clube.
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01 de agosto

Reunião de Companheirismo e Partilha 
entre os clubes do Grupo 16. 
Será anfitrião o RC da Moita. 
A reunião terá lugar no Restaurante 
GIRASSOL em Sarilhos Grandes

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

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

Reuniões:

 P R O G R A M A

SEDE

RESTAURANTE
GIRASSOL

Presidente : José João Sousa Nunes
jjsnunes@gmail.com  TM 962 146 961

Secretário: Rosário Brazão
rtyalmada@gmail.com  TM 910 222 501

Café

Jantar

Reunião de Companheirismo

10 de agosto  2ª reunião (6ª) - 20:30h

Ano Rotário 2017/2018   -   Distrito 1960  -  RI Club nº 11968 
                     Carta Constitucional de 20 de outubro de 1951

Toda a informação em  www.rcalmada.org  

  1ª reunião (5ª) - 21:00h

Desenvolvimento e expansão 
do Quadro Social

(mais informação e fotografias nas páginas do clube)

Rotary  
Club de Almada

RESTAURANTE
A TENDINHA /  SEDE

Jantar

22 de agosto  3ª reunião (7ª) - 20:30h       

Reunião de Companheirismo e Partilha 
entre os clubes do Grupo 16. 
Será anfitrião o RC de Almada. 
A reunião terá lugar nA SEDE precedida 
de jantar no Restaurante A TENDINHA

SEDE

Café

29 de agosto  4ª reunião (8ª) - 21:00h       

Reunião de Companheirismo 
QUEM SOU EU? - Apresentação rotativa 
pelos Companheiros do Clube 
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