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Estimado membro,

Novembro é o décimo primeiro mês do ano no calendário gregoriano, tendo a
duração de 30 dias. Novembro deve o seu nome à palavra latina novem (nove),
dado que era o nono mês do calendário romano, que começava em março.
Novembro é um mês cheio de celebrações, o dia de Todos os Santos, o dia de
São Martinho que nos traz o Verão de São Martinho a tradição das castanhas
assadas. Temos ainda este mês o dia mundial da criatividade e nos Estados
Unidos é o mês em que se celebra a gratidão.
Escolhemos este mês para fazer a nossa Conferência onde vamos viver um pouco
de cada tradição. Vamos relembrar e homenagear um grande homem, um
"Mestre" que já não está entre nós e que dá o nome à nossa Conferência. As
relações de proximidade que queremos manter e fazer crescer com os membros e
com todos os que participam na vida do Chapter, é a nossa oferta em forma
de "calor de Verão". A criatividade é celebrada ao longo do dia, onde os oradores
libertam a imaginação e o potencial que certamente o vai contagiar.
Aproveite este mês para libertar o melhor que há em si!
Todos os dias celebramos com gratidão a sua presença e compromisso.

Helena, Cristina, Ana e Paula
A Direcção que suporta o seu caminho

Artigo de Opinião
“Em jeito de memória…as vivências
na minha Escola de Coaching”
Helena Anjos

[ Ler Artigo Completo ]

O nosso Coaching Solidário
A solidariedade é um valor que nos
preenche os dias. Os voluntários que
trabalham connosco surpreendem-nos
pela capacidade de dar de forma
genuína.
Os dois grandes projectos em curso
expandem

com

uma

velocidade

incrível.
O Coaching Activism quer reestruturar
a forma como está organizado de
modo a dar respostas mais rápidas às
necessidades de todos os stakeholders
envolvidos.
Noticias

boas

em

breve.

O projecto Cozinha com Alma conta já
com 25 Coaches. Os processos de
Coaching já estão em curso e no
primeiro trimestre de 2018 estamos a
planear fazer o ponto de situação do
impacto e resultados. Só podemos

gerir o que podemos medir. Colocamos
em acção a competência core medição
de

Workshop

progresso.

Mensal

em

stand

by

Este mês não realizamos nenhum
workshop mensal. O grande evento de
dia 21, a nossa Conferência enche o
mês.

É já dia 21 a
nossa Conferência Anual

Dia 21 vamos honrar a vontade de
mudar, a excelência do coaching, a
intuição, o perdão, e todas as viagens

por terras desconhecidas. Vamos abrir
portas para receber novos saberes,
exprimir dúvidas, contestar e
«reconhecer que faz sentido».
A nossa gratidão a todos os nossos
parceiros que nos acompanham nesta
jornada e que nos apoiam com
patrocínios distintos e muito valiosos.

Para vos deixar água na boca

O nosso Catering tem associado um
conceito de Saúde pelos Alimentos
"Sanus per Escam". Queremos
oferecer-lhe o melhor.
A oferta disponível no dia 21
proporciona o prazer da boa comida
através de uma alimentação saudável
e equilibrada que não necessita de
restrições.
Sempre a pensar em si e no seu bem
estar.

Siga-nos nas redes sociais:
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