
19h30  Cocktail de boas vindas na mezzanine Barata Salgueiro, no piso 1.

20h00  Entrada para a sala Rio de Janeiro, no piso 2.

20h15  Helena Ramos enuncia os objetivos do jantar solidário.
  Segue-se a exibição do novo filme institucional sobre os 35 anos da CEDEMA.

20h45  Início do jantar.

21h30  Atuação do Marco Alonso Group, um estilo contemporâneo do Flamenco moderno, uma mistura de Jazz e World Music. 

22h30  Atribuição de diplomas às entidades distinguidas como:
  - Associados Honorários e Beneméritos;
  - Embaixadores da CEDEMA.

22h50  Intervenção de Maria Antónia Varela Machado, Presidente da Direcção da CEDEMA.

Melhor que sorrir é sorrirem connosco.

Entrada     Tártaro de vieiras e gambas com puré de abacate sobre carpaccio de manga
Peixe       Bacalhau com crosta do seu pastel e alho francês, fricassé de crustáceos
Carne      Tornedó à Altis
Sobremesas   Mil folhas de framboesa e creme aromatizado com laranja

    Café ou chá com petit fours
Bebidas     Vinho branco e tinto Vale das Areias (Tinta Roriz e Touriga Nacional), sumo de laranja 
         ou sumo do dia, refrigerantes e águas minerais.

(*) Se tem alguma intolerância alimentar, informe-nos no momento da confirmação da sua reserva.   

A Presidente da Direção da CEDEMA, Maria Antónia Varela Machado, tem o prazer de convidar V. Exa. para 
o Jantar Solidário do seu 35.º Aniversário, com a presença de Sua Excelência o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, que decorrerá no dia 9 de Novembro, pelas 19h30, na sala Rio de Janeiro, piso 2, 
no ALTIS Grand Hotel, na Rua Castilho - Lisboa. 
A sua presença representará um precioso contributo para esta angariação de fundos, uma ajuda fulcral 
para a sustentação da CEDEMA.
Contamos com a sua presença.

Venha sorrir connosco!
Em troca de 45 sorrisos.

Traje recomendado: fato escuro para os cavalheiros e de cocktail para as senhoras

Faça a sua reserva até 3 de Novembro de 2017
Através dos e-mails info@cedema.org.pt e cedema-comunicacao@hotmail.com

Para qualquer esclarecimento contactar:

218 149 314 // 918 212 653 // 916 360 335 // 918 212 648

Associação de Pais e Amigos 
dos Deficientes Mentais Adultos

MENU*

CONVITE
JANTAR SOLIDÁRIO
35.º ANIVERSÁRIO

Com o apoio:


