
Setembro 2020

RC 
ALMADA 
NEWS

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

 P R O G R A M APresidente : Américo Abrantes
ajpabrantes@gmail.com TM 962 373 746

Secretário: Alexandra Coelho
mariaalexandracoelho@gmail.com TM 918 991 979

Rotary  
Club de Almada

Notícias:

“Juntos, vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram 
em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas 

suas comunidades e no mundo todo.”

Ano Rotário 2020/2021   -   Distrito 1960  -  RI Club nº 11968 
                     Carta Constitucional de 20 de outubro de 1951

Publicação mensal do Rotary Club de Almada
Edição e Grafismo: Jorge Lucas Coelho
rtyalmada@gmail.com - Distribuição Digital

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

Reuniões:

Educação Básica e 
Alfabetização

Toda a informação em  www.rcalmada.org  

…em Julho e Agosto:
Nos primeiros meses do ano realizámos as nossas reuniões semanais 

via ZOOM, sendo algumas em regime misto com presença de companheiros na 
sede. O programa foi ligeiro contemplando essencialmente temas da atualidade e 
da vida do clube e do distrito.

Foi efetuado o balanço das ações de apoio ao combate do COVID19 
desenvolvidas pelo clube e apreciiadas as notícias publicadas na imprensa 
regional com destaque para as ações desenvolvidas em parceria com a Junta de 
Freguesia.

Está em curso o apoio do clube à Associação Padre Amadeu Pinto, 
nomeadamente na manutenção do apoio ao arrendamento das instalações onde 
serão acolhidas a partir do início do ano escolar as mais de 90 crianças dos 
Bairros do Monte da Caparica, em regime de apoio ao estudo e atividades 
lúdicas no período a seguir ao horário letivo.

…em setembro:
Destaque para a Palestra pelo Prof. Paulo Mendes Pinto com o tema: 

O compromisso pela Casa Comum e pela Ética do Cuidado.

01 de setembro
ZOOM Discussão/Comentários sobre os 

temas para as reuniões do mês

08 de setembro

  1ª reunião (9ª) - 21:30h

ZOOM

22 de setembro  4ª reunião (12ª) - 21:30h       

Projetos do Clube para o 4º trimestre 
(c/ Interact) 
Apreciação da Carta do Governador e 
Revista Portugal Rotário

ZOOM

16 de setembro  3ª reunião (11ª) - 21:00h       

Desenvolvimento e manutenção do 
quadro social -  Discussão e 
apresentação de propostas pelos 
sócios

ZOOM

  2ª reunião (10ª) - 21:30h

Palestra pelo Prof. Paulo Mendes Pinto 
com o tema: O COMPROMISSO PELA 
CASA COMUM E PELA ÉTICA DO 
CUIDADO (com a presença do 
Governador Roberto Carvalho).

ZOOM

29 de setembro  5ª reunião (13ª) - 21:30h       

Assembleia Geral de Clube conforme 
convocatória a enviar

https://us02web.zoom.us/j/647323362?
pwd=VEc1VHVheWgrTThjL25Xc3BpUlBRdz09

Meeting ID: 647 323 362
Password: 052208
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