
 

 
Para este novo ano, queremos apresentar-lhe a nossa nova comunicação  -  ALL 
TOGETHER. Esta nova comunicação tem como intuito, a criação de grupos de atividades, 
onde os nossos alunos, clientes e professores, sentirão o espírito de comunidade do 
clube. Se é um aluno com uma família numerosa, ou que toca instrumentos musicais, 
que tem o gosto pela leitura, pinta nas suas horas livres ou se entusiasma pela 
fotografia, poderá partilhar os seus conhecimentos. Estes workshops  terão início no Zoom, 
mas continuarão no nosso/seu clube. Criaremos condições no LRC, para que se possa juntar 
no seu grupo dos diferentes hobbies, seja pintando ao pé da piscina, organizando exposições 
das suas pinturas e fotografias, convidando-o para fotógrafo dos torneios, ensaiando para um 
convívio musical, agendando semanalmente um encontro de leitura na esplanada antes do 
treino ou competindo com famílias LRC dentro dos courts.   
Se está interessado em participar no ALL TOGETHER, ou se estiver interessado em ser 
moderador/professor dos diferentes hobbies, pedíamos que respondesse a este email. 

Gostávamos muito que estes workshops tivessem início já na próxima semana.  

O ALL TOGETHER terá 5 tipos de workshops: 

Family Building: Este team building para famílias LRC terá como objetivo gerir as diferentes 
personalidades dentro de casa, a entreajuda e o espírito de equipa, com exercícios criados 
pela Kathy Pedro, formadora de Programação Neurolinguística. Esta atividade continuará nos 
courts do clube.  

Chuva de Estrelas: O propósito será  partilhar técnicas, e diferentes tipos de música com 
outros músicos LRC, e claro, terminarem com um concerto no clube.  

Ler mais: Um clube de leitura, suscitando interesse para livros que nunca leu. Comentar tipos 
de escrita e pontuação, partilhar sentimentos que certo livro revela.  

Somos todos Artistas: Já tivemos oportunidade de ver alguns trabalhos de alunos LRC. 
Pintar o mesmo objeto ou paisagem, e expor os quadros no clube? 

Pela lente de: Adora fotografia mas gostava de perceber melhor como mudar de automático 
para manual? Está no workshop certo. Acreditamos que terá muitos alunos a dar bons inputs.  

É professor de música, pintura ou fotografia? Teria interesse em ser moderador do 
clube de leitura? Se sim, responda a este email!  

Abaixo, enviamos link da apresentação a ser divulgada nas redes sociais.  
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Desejamos-lhe uma óptima semana e fim de semana. 

Esperemos que possa participar no ALL TOGETHER! 

A equipa Lisboa Racket Centre, 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1kunrJQdpCqJDiahm6XBxKzjpG42HAtwd/view?usp=sharing

