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TORNEIO FIFA20 | ONLINE

Em tempos de confinamento,

organizamos pela primeira vez,

um torneio de FIFA20, online, na

Playstation.

14 participantes responderam ao

desafio e alinharam numa,

saudável, competição, umas

vezes renhida, outras houve

goleada. No final André Dias

ganhou o torneio, num jogo

impróprio para cardíacos.
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EDITORIAL

Chegados ao Verão é tempo dos nossos

jovens se divertirem e darem largas à

imaginação. Ainda que, depois de meses

fechados em casa, estejamos em fase de

desconfinamento, teremos sempre de ter

em consideração o risco associado de

contágio ou propagação. Face à evolução

sanitária na região de Lisboa adiámos o

início da nossas colónias de Sete Rios.

Para compensar realizámos parcerias com

o Pavilhão do Conhecimento, com a Happy

Code e estamos a tentar com uma Escola

de Surf. Infelizmente, também anulámos o

Acampamento de Verão no Monteparque.

Promovemos, em alternativa, os campos de

férias na Diverlanhoso e nas Parchanas.

Daremos continuidade às atividades de

família, reforçámos a aposta nas redes

sociais na esperança de que, no futuro,

tenhamos um mundo novo, sem covid19,

mas com os valores de sempre do nosso

Montepio Geral.

Nuno Gonçalves

Dentro dos limites impostos pela DGS

para ajuntamento de pessoas e seguindo

todas as regras de distanciamento social

foi possível realizar um encontro de

karting no circuito de Palmela e do Cabo

do Mundo-Matosinhos.

Foi possível desanuviar e desconfinar em

segurança, sendo que o resultado final

das provas, sempre muito renhidas,

permitiram ao Henrique Melrinho

(Palmela) e ao Pedro Gomes

(Matosinhos) mostrarem os seus dotes

na condução destes veículos.

KARTING | LISBOA E PORTO

Pelo quinto ano consecutivo

estivemos, em Sesimbra, a

explorar a sua costa numa

simbiose entre o homem e a

natureza. Num ambiente

descontraído de salutar

convívio, pudemos desafiar

os nossos limites. Escalada,

Slide e Saltos para o mar

marcaram um dia muito bem

passado.

COASTEERING | SESIMBRA


