RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS
2018
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ATIVIDADES:

ASSOCIAÇÃO:
A CCRPIPL, em assembleia eleitoral, que teve lugar
no dia 6 de dezembro de 2016, elegeu os corpos
diretivos para o mandato 2017/2019.
A direção tem como Presidente: Manuel Correia;
Vice-Presidente: António Marques (SP); Secretário: Catarina Rodrigues; Tesoureiro: Mónica Sousa
e Vogal: Rute Fialho. Conta ainda com a colaboração dos membros suplentes: Luísa Cordeiro, Fátima Barreira , Vanessa Glória, Clara Silva e Filipe
Pitas.
As reuniões ordinárias da Direção têm lugar uma
vez por mês.
O número actual de sócios da CCRPIPL é de 279, sendo
que 142 têm a situação de pagamento de quotas
regularizada.
No ano 2018 houve 11 inscrições de novos sócios.

2018

PROTOCOLOS:
Novembro - Remax
Prestação de serviços imobiliários compra, venda e arrendamento de imóveis na àrea da grande
Lisboa, podendo, consoante o caso, estender-se a
outros locais do Pais.
Condições especiais de oferta de 200,00€ entregue no contrato de promessa de compra e venda ou escritura, referente ao valor do certificado
energético e uma sessão fotográfica do imóvel
realizada por um profissional.
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Convívio Anual:

23 de Setembro - Passeio ao Budha Eden
(57 inscrições)
O habitual convívio anual consistiu numa visita guiada ao Buddha Eden, maior jardim oriental da Europa.
Com cerca de 35 hectares, o jardim foi criado em protesto contra destruição dos Budas Gigantes de Bamyan, naquele que foi um dos maiores actos de barbárie cultural, apagando da memória obras-primas
do período tardio da Arte de Gandhara.

Após o almoço convívio segui-se o passeio a Óbidos,
a cidade medieval mulharada, com o castelo e as casas com detalhes em azul e amarelo.

ATIVIDADES: (CONT.)
Novo site CCRP IPL
Desenvolvimento de um novo site da CCRPIPL com
design moderno e apelativo com novas funcionalidades. Na homepage os eventos que se vão realizar aparecem em destaque permitindo a inscrição
directamente on-line. O site disponibiliza ainda informação sobre os órgãos sociais, sócios, eventos,
protocolos e contactos.
O sítio está disponível em www.ccrpipl.pt.

Festa Natal:

8 de Dezembro - 14h00
Espectáculo Rapunzel, Teatro Politeama
(652 inscrições)
Organização, a pedido da presidência do Instituto
Politécnico de Lisboa, da Festa de Natal para os filhos
do pessoal docente e não docente do IPL.
O evento realizou-se, no Teatro Politeama, com a apresentação do espectáculo musical infantil Rapuzel.

NAMMI
Constituição do Núcleo de Actividades de Mar e
Montanha (NAMMI) da CCRPIPL destinado ao desenvolve de atividades que têm como locais de
realização, preferencialmente, os meios aquáticos e
de montanha, podendo assumir uma vertente formativa ou integradas em projetos de investigação
científica.
Rapunzel é um célebre conto dos irmãos Grimm,
obra-prima da literatura para a Infância, que La Féria
transformou num Musical de grande espectacularidade que articula o Teatro, a Música, a Dança e uma
fabulosa cenografia que introduz as modernas tecnologias de vídeo numa encenação com a fantasia e
a alta qualidade artística de Filipe La Féria.
O NAMMI dispõe de uma Coordenação que é composta por um coordenador, um vice-coordenador
e um vogal, nomeados pela Direção da CCRPIPL de
entre os sócios da associação. O NAMMI funciona
no campus do ISEL de acordo com o protocolo celebrado entre a CCRPIPL e o ISEL.

Natal:

Atribuição de presentes aos filhos dos sócios
No contexto da época Natalícia, a oferta de lembranças/prendas aos filhos dos associados até à idade de
12 anos.
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