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EDITORIAL

Caro Associado,

O pior já passou… pensávamos
todos nós!!! Infelizmente a
variante Delta da Covid 19 veio
baralhar tudo, de novo.
O grau de incerteza aumentou
exponencialmente.
Provavelmente teremos de
retroceder no desconfinamento,
reforçar cuidados… logo agora
que se iniciou o verão… as férias
escolares.
Novo período de adaptação, e
os SSMG a procurarem
diversificar a oferta de
atividades, novamente mais
digitais, reforçando os laços
com parceiros, privilegiando a
segurança, esperando melhores
dias…

Até breve

NUNO GONÇALVES

“Desperta o piloto que há em ti” o desígnio
que nos levou ao Kartódromo do Cabo do
Mundo efetuar uma prova de kart que
contou com 17 participantes.
Competição saudável, convívio, marcaram
a prova. Ficou a promessa de repetirmos.

KARTING | CABO DO MUNDO

COASTTEERING | SESIMBRA

Pelo sétimo ano consecutivo fomos até
Sesimbra, desafiar a linha da costa,
desfrutar da beleza natural que esta nos
oferece e apelar ao radical que há em nós.
Dois grupos de 13 elementos, sob a
promessa de uma manhã chuvosa, foram
recebidos com um sol radioso que
iluminou todo o trajeto e permitiu a
realização da atividade na sua plenitude.

No passado dia 9 de junho, fomos até às
instalações do CCD Porto – Mergulho, onde
formos recebidos com muita simpatia,
bastante competência e pudemos vivenciar
uma experiência subaquática. Um batismo de
mergulho em piscina, foram os primeiros
passos dos participantes, devidamente
equipados de botija às costas, no mundo do
mergulho.

BATISMO DE MERGULHO EM 
PISCINA | PORTO
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