Convite Português /Inglês

Caros parceiros, colaboradores e amigos

Almada Mundo Associação e a coordenação do Projeto OLA - Observatório Liga
Almada têm a honra de convidar toda a comunidade de Almada para o #PICNIC
INTERCULTURAL ITINERANTE, a ter lugar no sábado, dia 26 de novembro de
2022, com início às 11h, no Solar dos Zagallos na Sobreda, para celebrar a
riqueza da diversidade do Concelho de Almada, valorizando as comunidades
migrantes e as suas culturas, para melhor acolhimento e integração.
Este segundo encontro pretende privilegiar a comunicação e fomentar o diálogo
para unir esforços em conjunto, de modo a melhorar o conhecimento da situação
das comunidades migrantes e abrir espaços de integração e inclusão.
Partilhar, participar e conversar de forma convivial, informal e familiar é o
propósito deste convite especial.
Agradecemos, desde já, a vossa disponibilidade para participar nesta iniciativa
que muito nos honra.
Esperamos a confirmação da vossa presença, bem como, a indicação do número
de pessoas por família ou por entidade. No caso da participação de crianças,
agradecemos que nos digam as idades para efeitos da organização das
atividades lúdicas. O número de pessoas está limitado ao espaço do Solar dos
Zagallos na Sobreda, contudo gostaríamos de ter representação de todo o
Concelho neste encontro.

Cientes da vossa colaboração e participação, reiteramos os nossos
agradecimentos, na certeza de um dia memorável.

Dear partners, collaborators and friends

Almada Mundo Association and the coordination of the Project OLA Observatory Liga Almada have the honor to invite all the community of Almada
to the # PICNIC INTERCULTURAL ITINERANT, to be held on Saturday,
November 26, 2022, starting at 11am, at Solar dos Zagallos in Sobreda, to
celebrate the richness of the diversity of the Municipality of Almada, valuing the
migrant communities and their cultures, for a better reception and integration.
This second meeting intends to privilege communication and foster dialogue to
join efforts together, in order to improve the knowledge of the situation of migrant
communities and open spaces for integration and inclusion.
Sharing, participating, and conversing in a convivial, informal, and familiar way is
the purpose of this special invitation.
We thank you in advance for your availability to participate in this initiative that
honors us.
We look forward to receiving confirmation of your presence, as well as an
indication of the number of people per family or entity. If children are participating,
please let us know their ages so that we can organize the recreational activities.
The number of people is limited to the Solar dos Zagallos space in Sobreda;
however, we would like to have representation from all over the County in this
meeting.

Aware of your collaboration and participation, we reiterate our thanks, in the
certainty of a memorable day.

