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VISITA BADOCA PARK

Realizou-se no passado fim de semana

mais uma visita em família a este parque

em pleno litoral alentejano, onde se pode

observar ao ar livre a vida animal. Apesar

das limitações pandémicas foi possível

contar com a participação de 44 pessoas.

Cada família desenhou o seu próprio

trajeto, o seu próprio horário. No decorrer

do safari, os pequenos e graúdos,

puderam ver de perto as girafas, as zebras

e os búfalos. Da parte da tarde foi

possível, ainda, aproveitar a animação

resultante do rafting africano.
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EDITORIAL

Finalmente apareceu a nossa loja

online. Ambição antiga, só agora,

depois de ajustada e afinada a

plataforma informática do portal foi

possível avançar com este novo

projeto. Tal como anunciado

pretendemos disponibilizar

merchandising nosso, utilizado nas

nossas colónias, pelas nossas

equipas desportivas, etc, assim

como queremos dar visibilidade a

parcerias com entidades que sejam

do interesse de todos, como

acontece atualmente com os

produtos anti-covid19.

Pretendemos aprofundar a relação

com todos os nossos stakeholders

para que todos fiquem a ganhar.

Assim nos seja possível.

Até breve…

Nuno Gonçalves

Realizámos uma aula de Surf em

Família em parceria com a Escola

Surf Aventura.

O vento forte só esmoreceu as

ondas em contrataste com o

entusiamo dos participantes. O mar

“chão“ facilitou a vida dos nossos

surfistas, contudo enfrentando as

dificuldades desta difícil atividade.

Uma excelente manhã foi a opinião

de todos no final.
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