INROT‐6, reunião em Olivença no dia 16 de Novembro de 2019

Considerações
‐ Após a recepção do protocolo na Câmara Municipal, seguiremos a pé para o Convento de San Juan de
Dios e, na porta da Capela, daríamos destaque ao Rotaract de Castelo Branco, e de qualquer outro clube
que nos acompanhe, para ler um manifesto contra a violência e a favor da amizade e da promoção do
compromisso entre os jovens. (Essa porta foi recentemente queimada em um vandalismo anônimo.)
‐ Em seguida, algumas adegas vinícolas dão‐nos um aperitivo de degustação com vinhos engarrafados e
cavas com os tipos de logotipo do Rotary, antes da refeição.
‐ Nas sobremesas da refeição, nos despedimos dos representantes institucionais que nos acompanham
e daremos lugar à Assembleia.
‐ Na Assembleia, cada Clube INROT 6 apresentará em 5 min. seu projeto "para a juventude", não para
outros. (Ao apresentá‐lo, entregue uma flâmula a cada clube.)
‐ Os governadores encerram o ato.
‐ Solicita‐se aos clubes que indiquem se enviarão um projeto e façam provisão de meios para isso,
notificando o tempo previsto.
‐ Para todos, é estabelecida uma taxa única de participação no registro de 15 Euros PARA O
ROTARAC, sendo da responsabilidade de INROT 6 para cobrir almoço dos jovens.
‐ No caso de permanecer no dia anterior ou posterior ao sábado, 16, deve COMUNICAR COM URGÊNCIA
para reserva no hotel.
‐ Nosso objetivo é realizar a reunião do INROT 6 com as ideias de amizade e encontro que sempre
tivemos, acrescentando a presença agradável de nossos governadores a quem transmitiremos tudo o que
nos uniu e nos permitiu chegar aqui juntos.
‐ "Dedicar" este encontro à nossa "Juventude 2019", é a ideia de preparar a reunião de janeiro de 2020,
em Castelo Branco, para continuar contribuindo com os valores que os rotarianos, de ambos os lados da
faixa alentejana, mantivemos até hoje em INROT 6.
‐ O programa será o indicado na página seguinte.

• P R O G R A M A .‐ REUNIÃO INROT 6 ‐ JUVENTUDE 2019
SÁBADO 16
11 h. ‐ Recepção e entrega de credenciais Hotel Heredero.
11h30 h. – Saída para a Prefeitura
12 h ‐ Recepção na Prefeitura
12h30 h. ‐ Saída para o Convento de San Juan de Dios
Leitura do Manifesto de Rotaract na Pórtico Chapilla
13,30 h. – Saída para o Hotel Heredero
14 h. ‐ Degustação Solidária 2019
14,30 h. ‐ Almoço conjunto
17 h. ‐ 19:00 ‐ Assembléia de clubes INROT 6
Recepção Governador Distrito 1960 e Governor Distrito 2201
‐ Projetos de clube INROT 6 “Juventude 2019”
‐ Encerramento: Distrito Governador 1960
Governor District 2201
20 h. Jantar de opção livre
• Despesas de inscrição não rotárias: 5 E.
• Almoço e inscrição no Rotary: 25 E.
• Almoço e registro Rotarac: 15 E.
• Alojamento consulte preço especial para os participantes.
DOMINGO 17 (para quem desejar ficar de 16 para 17 de Novembro)
10 h. Adeus

