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Notícias:

1ª reunião (13ª) - 21:00

HOTEL

- REUNIÕES DE SETEMBRO
Em setembro prosseguimos a planificação das atividades do
clube conforme definido no Plano Estratégico.
No programa “QUEM SOU EU” ficámos a conhecer melhor
o Presidente do Clube, Comp. Manuel Augusto Silva.
O Comp. António Mendes apresentou o seu livro
“REFLEXÕES DO COMPANHEIRO ANTÓNIO” dedicado ao seu ano
como Governador do Distrito, tendo oferecido um exemplar a cada
companheiro do clube.
A palestra inicialmente prevista para a 3ª reunião não se
realizou devido a impedimento do palestrante se deslocar ao clube,
por ter ficado retido no encerramento da Ponte 25 Abril, que ocorreu
nessa data. Em substituição foi palestrante o Sr. Almirante Augusto da
Silva e Pinho que amavelmente acedeu reproduzir uma sua palestra
recente, subordinada ao tema “ O DAESH E A GUERRA NA SÍRIA”.

Café

Este mês no dia 25, comemoraremos 65º ANIVERSÁRIO
DO CLUBE com um jantar festivo, cujo programa será oportunamente
divulgado.
Estão previstas reuniões de trabalho relacionadas com a
angariação de fundos e constituição de uma rede de apoiantes e
benfeitores do Centro Juvenil e Comunitário Padre Amadeu Pinto e de
debate do Desenvolvimento do Quadro Social e da requalificação da
sede do clube.

QUEM SOU EU?
Apresentação rotativa dos
Companheiros do clube.

3ª reunião (15ª) - 21:00

HOTEL
Café

HOTEL

25 de outubro

Jantar Festivo de Comemoração do
65º ANIVERSÁRIO DO CLUBE
(programa a divulgar)

Jantar

No passado dia 29 de setembro foi aprovado por
unanimidade no plenário da ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALMADA
uma sentida homenagem de pesar e de reconhecimento e mérito
ao nosso Companheiro JOSÉ LUÍS AMARO LOPES, enaltecendo
as suas qualidades humanas e cidadãs.

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

18 de outubro

Preparação da homenagem do clube ao
Comp. José Luís Amaro Lopes.
Discussão das ações para
desenvolvimento do quadro social.

4ª reunião (16ª) - 20:30

- ÚLTIMA HORA

Reuniões:

11 de outubro

Café

Na última reunião realizaram-se as Assembleias Gerais do
RCA e da ARCA, tendo sido aprovadas por unanimidade
respetivamente as contas e atos de gestão do ano anterior e
igualmente os planos e orçamentos para o presente ano.

- REUNIÕES DE OUTUBRO

Inserido no tema do mês será discutida a
realização do jantar de angariação de
fundos para o Centro Juvenil Padre
Amadeu Pinto, apoiado pelo clube.

2ª reunião (14ª) - 21:00
HOTEL

04 de outubro

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

