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EDITORIAL

Caro Associado,

Será que é desta? Esperemos
bem que sim. Vamos finalmente
viver o verão, o mais próximo
possível do antigamente? Pois
bem, vamos viver segundo as
regras governamentais e as
indicações da DGS. É o novo
normal. Com o progresso da
vacinação pelos portugueses, e
também pelos pelicanos, vamos
poder retomar alguns hábitos
limitados ou até já esquecidos.
Sempre com segurança e em
segurança. Lançámos mais
propostas e preparamos outras.
Estejam atentos…

Até breve

NUNO GONÇALVES

A caminhada organizada em conjunto com a "Time
Off", no passado dia 18 de julho, foi um sucesso, com
as vagas disponíveis esgotadas na integra.
A Cascata Figas do Ermelo é uma das maiores quedas
de água de Portugal e uma das maiores da Europa.
Os nossos Associados banharam-se nas águas frias
desta Cascata e este foi um dos melhores momentos
da caminhada. No fim um almoço num restaurante
local, sempre a cumprir as medidas de segurança
impostas.

FISGAS DO ERMELO

PEDIZOOPARER | ZOO DA MAIA

Alegria, entusiasmo e a curiosidade foi uma
constante numa visita de cerca de 2h30.
Pedizoopaper é um instrumento de entretenimento
que a organização do Zoo utiliza para animar a
visita guiada a cada canto do Zoo.
O trabalho fantástico dos guias, cativou a atenção
de todos. As perguntas surgiam em cada paragem,
intervaladas com alimentação ao simpático
macaco, e às assustadiças cabras. O Leão Marinho
apresentou as suas simpáticas acrobacias. A
demonstração de voo livre das aves de rapina, a
esqueletolânida e reptilário, levaram pais e filhos à
saída finalizando uma visita fantástica.

16 heróis do mar vivenciaram a primeira
experiência de entrada no mar e apreender
mais sobre a vida subaquática da região da
Arrábida.
Desde os diversos tipos de peixe que habitam
aquelas águas até às plantas locais foi possível,
com ajuda da garrafa e fato de mergulho,
conhecer um pouco daquelas águas,
habitualmente limpas e cristalinas

BATISMO DE MERGULHO | SESIMBRA
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