Österreichisch-Portugiesische Gesellschaft

Convite

José Rodrigues dos Santos na Sociedade
Austro-Portuguesa (ÖPG)
Caros Associados e Amigos da ÖPG,
José Rodrigues dos Santos, um dos apresentadores mais
populares de programas noticiosos em Portugal e autor
de livros de sucesso mundial, estará presente sexta-feira,
13 de abril de 2018, das 18h00 às 21h00 na Sociedade
Austro-Portuguesa, exclusivamente para convidados.
O carismático pivot do Telejornal está presente diariamente
nas televisões de todo o país, sendo considerado um dos
jornalistas preferidos dos portugueses. Com milhões de
fãs, dentro e fora de Portugal, José Rodrigues dos Santos
tem, até à data, 18 romances e 7 ensaios traduzidos para
20 línguas.
Por ocasião da primeira publicação em língua alemã do seu
romance científico „A chave de Salomão“, terá a oportunidade
única de conhecer melhor a excecional história de vida e as
notáveis obras deste cidadão do mundo, tão famoso quanto
apreciado.

É, assim, com imenso prazer que a
Direção da ÖPG o/a convida para esta
sessão especial,
Quando?
Sexta-feira, 13 de Abril de 2018,
das 18h00 às 21h00
Onde?
Sociedade Austro-Portuguesa,
Piaristengasse 34, 1080 Viena
O quê?
• Joana Daniel-Wrabetz, Presidente da ÖPG:
Saudações Iniciais
• José Rodrigues dos Santos, Encontro com
o autor (em língua inglesa) e subsequente sessão de
autógrafos de „A Chave de Salomão“ e „A Fórmula de Deus“
• Confraternização com bebidas e iguarias portuguesas
Devido à capacidade das nossas instalações, o número
de participantes será limitado. Para garantir o seu lugar,
solicitamos-lhe que efetue a inscrição até 05 de abril de
2018 por e-mail: oﬃce@portugalaustria.at ou para o telefone:
0699 18900884. Ser-lhe-á posteriormente enviado email a
confirmar o seu lugar.
Aguardamos a sua inscrição.
Com os melhores cumprimentos,
Joana Daniel-Wrabetz

Clemens Bézard

Presidente da ÖPG

hsn - Die Agentur für integrierte
Kommunikation GmbH

Lançamento de Vaticanum
em 2016 em Roma

Entrevista na rádio Superfly fm durante a Buch Wien
(Feira do Livro) de 2017

Evento para a imprensa na
China em 2016

Com o amigo e colega
Dan Brown em 2017

Cerimónia de entrega
do Prémio Cinco Estrelas
em 2018
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