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Notícias:

1ª reunião - 21:00
HOTEL

- REUNIÕES DE JULHO
Na 1ª reunião em continuação do Programa “QUEM SOU
EU”, o Comp. Luis Eiras fez a sua apresentação ao clube.
Na 2ª reunião, o Past Presidente, Comp. Jorge Lucas
Coelho fez uma intervenção agradecendo a toda a equipa o bom
trabalho realizado no ano anterior.
O Comp. João Rafael, apresentou o tema “ESCOLA
PÚBLICA vs ESCOLA PRIVADA” em que deu conta da sua
experiência profissional sobre o tema. Concluiu-se que muitos dos
factos/informações públicas não são correctos, que existem
responsabilidades de parte a parte pela actual situação e que
deveriam fechar escolas privadas nuns casos e escolas públicas
noutros. De qualquer modo os contratos de associação promovem
uma sã concorrência no ensino que com o seu término desaparece.

Café

No dia 15 de julho, em cerimónia realizada na Academia
Almadense, a Câmara Municipal de Almada homenageou o nosso
Companheiro Sócio-Honorário Professor Rodrigo Martins, com a
Medalha de Ouro de Mérito e Dedicação do concelho, na presença de
alguns dos companheiros do nosso clube.
Foram ainda registadas visitas aos Clubes de Palmela,
Portela, Setúbal, Lisboa-Benfica, Bombarral, Moita, Lisboa-Estrela e
Moita.

Café

3ª reunião

Neste período assinalado pelas férias dos companheiros
iremos priviligiar o companheirismo, aproveitando para aprofundar a
discussão e programação do plano de atividades para o presente
ano.

Reuniões:

HOTEL - Hotel COSTA DA CAPARICA
Av Humberto Delgado, 47
2829 - 506 Costa de Caparica

16 de agosto
REUNIÃO ANULADA PARA FÉRIAS.

4ª reunião - 21:00
HOTEL

23 de agosto

Reunião de trabalho e
Companheirismo.

Café

5ª reunião - 20:30
HOTEL

- REUNIÕES DE AGOSTO

09 de agosto

Reunião de trabalho e
companheirismo.

Na 3ª reunião foi apresentado e discutido o plano de
atividades para o presente ano rotário.
Na 4ª reunião recebemos a visita do Companheiro Carlos
Costa, Presidente do Bentley Cheshire Rotary Club do Reino Unido,
que nos falou sobre o seu clube que recebeu a carta Constitucional
há menos de um mês. O clube foi formado em cerca de quatro meses
e tem 18 membros com idades entre os 30 e os 50 anos.

Apresentação das Metas, Ações e
Programas para o
DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO
DO QUADRO SOCIAL do clube

2ª reunião - 21:00
HOTEL

02 de agosto

Jantar

SEDE - Rua de S. João, 25-D
Laranjeiro
2810 - 275 Almada

30 de agosto

Reunião para preparação e
planificação dos projetos do clube.

