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Comunicado / Convite Almoço 04julho2019 

Prezados,  

A ABREME / AEGAL, entidade existente desde 1987, destina-se a promover, 
congraçar, divulgar e defender empresários e profissionais ligados à Espanha e ao 
Brasil, pretende retomar eventos de confraternização periódicos onde, além de nos 
encontrarmos para pôr os assuntos em dia, haverá um convidado / palestrante com 
algum tema interessante a ser exposto durante o evento. 

Também pretendemos convidar pessoas de relevo em segmentos de nossos 
interesses para comparecer, mesmo sem palestrarem, como por exemplo o Consul 
de Espanha (que já confirmou presença para este evento-almôço).   

O primeiro encontro está marcado para o dia 04 de Julho de 2019 (5° feira), às 
12h30min, no restaurante do Hotel Excelsior, localizado na Avenida Atlântica 
1.800, Copacabana.  

A prestigiosa presença de todos é a nossa força. Compareça e traga um amigo(a) e / 
ou um parente. 

Atenciosamente, 

 
Dra. Camila A. Fernández y Fernández Lopes 
presidente 

Rio, junho2019 

 
Notas:  
01_ o almoço será cobrado a um valor superior ao da tabela do Buffet para incluir custos de bebida (sem álcool) 
gorjetas e dos convidados. Todavia, em se tratando de um dos melhores buffets da cidade, da companhia dos 
colegas e da oportunidade da troca de experiências e conhecimentos, será bastante lucrativo comparecer. Em se 
tratando de evento de empresários e profissionais bem sucedidos, considera-se que essa cobrança não será 
obstáculo à presença de nenhum dos participantes e sócios e sim um filtro, o que nos tornará mais elitistas mas 
em compensação mais objetivos.  
02_ a confirmação com o pagamento antecipado será muito apreciada pois muito ajudará a um melhor 
planejamento do encontro. Use o telefone 55-021-972101310 e fale com Gabriela, secretária da Dra. Camila 

03_ nesse almoço os sócios antigos serão recadastrados e os novos interessados preencherão formulário de 
admissão. 
04_ devido à forte presença no Brasil de espanhóis e descendentes oriundos da região da galícia, e do apoio 
que a Xunta costuma dar a este tipo de iniciativas, um dos assuntos que merecerá ser abordado, para reflexão, 
será a inclusão do nome “galicia” no nome da associação e / ou de que forma. 

05_ frequente nosso site www.aegalrio.org.br 


