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ZOOMARINE

No passado sábado, dia 29 de Agosto, 94

convivas, aceitaram o nosso convite para

passar o dia no parque temático Algarvio,

Zoomarine.

A máscara foi o parceiro ideal de um dia

de aventura no jurássic river, de ternura

no espectáculo dos golfinhos, de fantasia

na baía dos piratas, emoção no harakiri,

relax no rio dos côcos e demais diversões

disponíveis em todo o parque.

LER +

SURF EM FAMÍLIA | LISBOA E 

PORTO

Decorreram em Lisboa (Margem Sul) e no

Porto (Vila Nova de Gaia), no passado dia

22, experiências de surf e padel surf(Porto).

Com algumas ondas à mistura e muito sol,

foram momentos de convívio ao ar livre,

sempre respeitando as distâncias impostas

pelo Covid19.

Na margem sul participaram 20 pessoas,

divididas em grupos de 5 elementos e no

Porto participaram 8 no Surf e os restantes

no Padel Surf.
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Atentas as condicionantes ligadas ao

Covid19, chegados quase ao final do

Verão, é tempo de fazermos o balanço.

Naturalmente não tivemos a mesma

participação que nos anos mais recentes,

todavia, 94 participações no Zoomarine, 44

no Badoca Park, 30 no Zoo Sto. Inácio, 24

na aula de Surf em V. Nova de Gaia, 10 em

Matosinhos, 20 na Margem Sul… provas

de karts em Palmela e no Porto,

Coasteering em Sesimbra, etc, representam,

atendendo às condicionantes, um saldo

positivo.

No universo das dificuldades, criadas ao

papel desempenhado pelos SSMG no

universo do Grupo Montepio, podemos

afirmar que o mesmo sai reforçado.

Aumentamos os valores do apoio escolar,

criámos uma loja online, aprofundamos a

aposta no digital e na interatividade com

os Associados e Beneficiários (projeto

Instagram), enfim, estivemos e estamos,

em permanência a procurar, em conjunto

com todos, encontrar soluções para as

dificuldades do dia a dia de todos, o

designado “novo normal”.

Até breve

Nuno Gonçalves
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