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EDITORIAL
Caro Associado,

Como é bom sentir a
adrenalina das atividades!
o corrupio de tarefas que
temos de observar para
que tudo corra bem e os
desafios que a procura que
temos de realizar para
encontrar, selecionar e
acordar com parceiros as
melhores condições.
Estamos vivos, com
energia! De todos sentimos
disponibilidade e muita
vontade em participar, em
fazer parte.
A todos queremos 
corresponder! 
Venham ideias e 
mais propostas. Todas 
avaliaremos e daremos 
resposta. 

Até breve.

NUNO GONÇALVES

No passado dia 11 de setembro
estivemos em Sesimbra num passeio de
Kayak a desbravar a costa local.
A beleza da paisagem, com as escarpas,
as pequenas grutas o banho
retemperador na bonita praia da Ribeira
do Cavalo, fizeram esquecer a, eventual,
dor de braços que remar implica.

KAYAK | SESIMBRA

MY CAMP | CAMPAMENTO 
JOVEM

O My Camp, sito no Cartaxo, recebeu, de
braços abertos, um grupo dos nossos
jovens para um fim de semana de convívio e
aventura.
Sedentos, mataram as saudades dos
amigos, do espirito vivido no acampamento
e desfrutaram das, inúmeras, atividades que
o espaço oferece.

Duas dezenas de entusiásticos participantes,
iniciaram na Régua, de comboio, um percurso
até às mais belas paisagens do Douro Superior
caminhando na região do Foz de Côa
(Ferradosa), navegando nos barcos Rabelo e
provando as delicias gastronómicas daquela
região. De forma salutar foi possível andar
mais de 5km, bem como mergulhar, por
momentos, nas suas calmas e doces águas.
Como cereja no topo do bolo, avistaram-se
algumas das mais belas aves selvagens do
nosso Portugal.

DOURO SUPERIOR

Face à necessidade de desconfinar e considerando a
aposta nas atividades outdoor, muito recentemente,
organizámos 2 caminhadas: a Fisgas de Ermelo (Vila
Real) e às pegadas de Dinossauro (Serra da Arrábida).
Aos participantes foi possível observar as maravilhas
de cada um dos locais promovendo a atividade física, a
que por último, se acrescentou, um almoço convívio,
bem regado e servido, sempre dentro de todos os
cuidados e atentas as restrições em vigor.

FISGAS DE ERMELO E PEGADAS DE 
DINOSSAURO | CAMINHADAS
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