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TORNEIO INTERNO DE FUTSAL
O desporto enquanto convívio, competição

salutar e amizade, são o propósito de mais um

ano do nosso torneio Interno de Futsal.

Em Lisboa, quatro, valorosas, equipas, deram o

pontapé de saída no passado dia 27 de

Janeiro. Mais jogos envolvendo equipas,

distribuídas, um pouco por todo o país

embarcaram neste nossa proposta, que se

estenderá ao longo do ano de 2020.

Realizou-se no passado dia 8 de

fevereiro mais uma jornada épica

de Matraquilhos, nas instalações

do nosso Refeitório, em Lisboa.

Desta vez contou com 28

participantes tendo as equipas

da parte da manhã, depois de

divididas em 2 grupos, jogado

entre si. De seguida o almoço,

cozido à portuguesa, permitiu

retemperar energias e calorias,

servindo de intervalo para, da

parte da tarde, já na fase a

eliminar, se apurar a equipa

vencedora, composta pelos

colegas César Sotero e o nosso

João Grilo. Em suma, imperou o

convívio e a boa disposição entre

todos os participantes conforme o

demonstram as fotos do evento.

WORKSHOP “O PODER DA 

NOSSA IMAGEM”
“nós somos aquilo que os outros vêm”… Esta foi
uma das frases chave para as participantes que,
ao longo do mês de fevereiro, tiveram a ousadia
de estar em uma das sessões dinamizadas pela
Margarida Ribeiro. Aprender a valorizar a forma
como nos apresentamos…logo a forma como nos
vêm, todos os conceitos que giram à volta da
imagem da pessoa foram abordados.
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Depois das festividades carnavalescas, 

voltamos ao vosso contato para vos 

transmitirmos as últimas novidades. 

Entrámos no ano a dar o pontapé de 

saída no nosso Torneio Interno de 

Futsal, continuámos com o já habitual 

Torneio de matraquilhos e 

concretizámos mais um “Workshop o 

poder da imagem”.  Estamos a 

preparar as atividades dos nossos 

jovens para a Páscoa e Verão. Já 

publicámos o Convívio Nacional e o 

Acampamento de Família. Aproveitem, 

inscrevam-se, não percam a 

oportunidade para, em família, se 

divertirem e terem momentos de 

diversão.

Saudações Associativas 

Nuno Gonçalves
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