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DARÁ HORA ATIVIDADE 

15 de agosto 19 horas Kabalat Shabat 

" 0 29 horas Jantar Solene de Confraternização. 

16 ds agosto 7 horas Cafôs 

  8 " Abortura dos Trabalhos C/ eleição da mesaו

Haverá rodízio sosbendo a cada um dirigir 

durante uma cessão ou trabalhose 

₪ 9 horas Relatórios de todos os unífim presentes 
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. 13 horas Bimoço 

” . 14-16 horas Reunião da Comissão Permanente que farpa 

a redação finsl des resoluções. 

5 16-17 horas Encerramento Solene e Regresso. 
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Para podermos dar prosseguimento ao preparo dêste Kinus , precisamos 
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