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BATISMO DE MERGULHO

No passado dia 26 de Setembro fomos até

Sesimbra descobrir as profundezas do

oceano atlântico.

Um grupo de 10 elementos, aceitou o

desafio de vivenciar uma, verdadeira,

experiência de mergulho. Devidamente

equipados de fato e botija lançamo-nos ao

mar, de temperatura amena, e sorrimos

com as maravilhas que a natureza nos

oferece.
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EDITORIAL

Caros Associados,

Chegados ao outono retomámos

todos velhos hábitos. As nossas

crianças voltaram às escolas, nós

progressivamente temos vindo a

regressar aos locais de trabalho.

Não podemos esquecer os cuidados

a ter mas também não devemos

deixar de falar/conviver/discutir.

Temos novas ferramentas, temos o

digital.

No que toca aos SSMG lançámos o

apoio escolar, formações de

fotografia e iniciámos o processo

das prendas de natal. Porque o

clima ainda ajuda fizemos mergulho

em Sesimbra.

Até breve…

Nuno Gonçalves

Decorrida a fase de votação dos

Associados/Beneficiários e após

reunião do júri apuraram-se os

seguintes vencedores! Agradecemos

a todos os fotógrafos concorrentes e a

todos os que participaram na votação!

II CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

VENCEDORES 1º Prémio

“Amor sem fronteiras”

Sónia Subtil 

2º Prémio

“Cinderela”

Álvaro Lopes

3º Prémio

“Garnisé” 

António Cruz

1º Menção 
Honrosa

“Equilíbrio”

Ricardo Fernandes

2º Menção 
Honrosa

“Em Paz”

Mário Cardoso


