
O nosso Projecto do Plano 
Actividades para 2021 
sofreu profundas 
alterações no período 
vigente por variadas razões 
que são do conhecimento 
geral.
Visto que será apresentado 
em Assembleia Geral           
( Setembro/Outubro ) de 
2021 poderão ser 
introduzidas alterações 
para o 3º trimestre deste 
ano.
Para tal faça-nos chegar 
por e-mail as suas 
propostas  (tendo em linha 
de conta o evoluir da 
situação pandémica) para 
podermos votar e 
introduzir no nosso 
projecto.

Faça-nos chegar as suas propostas até 

31 de Agosto

Saudações Associativas
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