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Sede do Monchiquense

foi‘Sede d’ Europeu

Troféu Carlos Perpétuo’2012 emAgosto

Obrigado Monchiquense!

Estando praticamente a chegar ao final de mandato,

involuntariamente somos chamados a olhar para os

últimos dois anos e analisá-los, ainda que

superficialmente.

Sem prejuizo do caminho percorrido, por vezes - e

muitas foram - sinuoso, com obstáculos, com

contratempos, foram feitas conquistas, concretizados

objectivos e vencidos desafios.

Este quadro faz-nos sentir orgulho e um sincero

reconhecimento do empenho, da dedicação de todos

os homens e mulheres que, ao lado da Direcção, foram

protagonistas de uma dinâmica que envaidece tudo e

todos. Pessoas fantásticas e o sucesso alcançado a elas

se deve.

Fomos carolas para entrar no barco, procurámos ser

profissionais ao leme e conduzi-lo a bom-porto.

Obrigado a todos! Bem hajam!

Viva o JDM!

SEDE DO MONCHIQUENSE FOI SEDE D’EUROPEU

A quarta edição do integra o
, o encontro de

, os jogos de pré-época e de apresentação
da e a 4.ª edição da

.

O torneio , disputado em
futebol 7, decorrerá de 15 a 25 de Agosto, no campo
sintético do . O torneio visa
lembrar e homenagear Carlos Perpétuo e o aumento e
diversificação da oferta desportiva e a ocupação salutar
dos tempos livres dos participantes.

No dia 11 de Agosto confrontam-se em campo antigas
glórias de juniores no âmbito do 2.º encontro da

que decorrerá no concelho.

Nos sábados de setebro realizam-se jogos de
preparação das equipas, em especial da sénior em
Futebol 11 que disputará no dia 29 daquele mês a
quarta edição da
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Taça Serra de
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Parque Desportivo do JDM

Torneio Carlos Perpétuo

Geração de 70

velhas glórias
de juniores
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Troféu Carlos Perpétuo'2012
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PROGRAMA VERÃO JDM’2012

Nos próximos dias 15 a 25 de
Agosto, vai realizar-se mais
uma edição do torneio de
futebol 7 intitulado ‘‘T

’’, no Parque
Desportivo do JDM.

As inscrições estão a decorrer
até ao dia 8-Ago-2012.

Mais mais informações em:

roféu
Carlos Perpétuo

No passado dia 14-Jul, a promoveu um almoço
convívio com todas as equipas de futebol e projecto ‘‘JDM
Fitness Class’’, assinalando assim o fecho da época
desportiva 2011-2012.

O evento, que juntou atletas, técnicos, colaboradores e
dirigentes, teve lugar junto ao campo sintético do Parque
Desportivo do JDM, onde aliás miúdos e graúdos, após um
jogo de treino da equipa de veteranos, se divertiram a tarde
inteira.

Fechou-se com chave de ouro a época desportiva e dado o
êxito da iniciativa, sera certamente para repetir

Direcção

Os jogos oficiais da selecção portuguesa no Europeu de
Futebol deste ano puderam ser assistidos no bar da sede-
social do JDM.

A Direcção abriu a sede
naqueles dias, no intuito de
promover o conv ív io
intersócios e oferecer a
visualização dos jogos.

Estando integrada no
programa de ‘‘Dinamização
da sede Social, a acção
‘’Sede d’Europeu’’ visou
ainda a angariação de
fundos para a renovação do
equipamento de televisão
existente.

TROFÉU CARLOS PERPÉTUO’2012 EM AGOSTO

FESTA DE ENCERAMENTO DA ÉPOCA 2011-2012

http://jdmonchiquense.blogs.sapo.pt
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Agenda de eventos
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Lugar cativo
O JDM continua a crescer em associados, tendo sido
admitidos desde a última edição deste boletim, os
seguintes novos sócios, a saber:

Se ainda não tem o novo cartão (plástico) peça-o já!

Assembleia Geral ordinária
21h30 - Sede-social, Rua do Bemparece, 1 - 1.º, Monchique

Assembleia Geral Eleitoral
21h30 - Sede-social, Rua do Bemparece, 1 - 1.º, Monchique

Jogo Velhas Glórias de Juniores
Parque Desportivo do JDM, Cruz dos Madeiros, Monchique
( às 10h00, integrado no 2.º Encontro da Geração de 1970 )

Torneio Carlos Perpétuo’2012
Parque Desportivo do JDM, Cruz dos Madeiros, Monchique
(a partir das 20h30, todas as noites até dia 25-Ago)

Taça Serra de Monchique’2012
Parque Desportivo do JDM, Cruz dos Madeiros, Monchique
( jogos às 10h00, 11h30,16h00 e 17h30 )

Siga-nos através do nosso blog ou na rede social facebook.

Novos sócios

Agosto

Setembro

10

14

11

15

29

Ion Orbu
Cátia Isabel Medronho José
Carlos Emanuel Rosa Martins

628
629
630
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|
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Assembleia Geral de Sócios - Convocatória

Assembleia Geral Eleitoral - Convocatória

ANTÓNIO SILVESTRE DA SILVA NUNES, sócio 142, na qualidade de
presidente da mesa da Assembleia Geral da Juventude Desportiva
Monchiquense, no exercício da competência que lhe é conferida
pela alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento Geral Interno,
para efeitos do disposto nas alíneas a), b) e l) do artigo 7.º e no
cumprimento do estatuído no artigo 9.º, da mesma
regulamentação, convoca a Assembleia Geral para reunir em

, a realizar no dia (sexta-feira), pelas
21:30 horas, na sede social, sita na Rua do Bemparece, 1 - 1.º, em
Monchique, com a seguinte

Ponto 1 – Apreciação de informação sobre a actividade associativa;

Ponto 2 – Apreciação e votação da proposta de Plano de Actividades
e Orçamento para 2012;

Ponto 3 – Apreciação e votação do Relatório de Actividades e
Prestação de Contas de 2011;

Ponto 4 – Adesão à Federação Portuguesa de Cicloturismo e
Utilizadores de Bicicleta;

Ponto 5 – Adesão ao Conselho Local de Acção Social do Município
de Monchique;

Ponto 6 – Apreciação do Plano de Acção e Orçamento para a Época
Desportiva 2012/2013.

Nos termos do disposto no artigo 11.º do Regulamento Geral
Interno, se se verificar não ter comparecido o número suficiente de
sócios para permitir deliberação, a Assembleia Geral voltará a
reunir no mesmo dia e local, pelas 22:00 horas, deliberando então
com qualquer número de sócios presentes, nos termos da alínea a)
do artigo referido.

Para efeitos do disposto no artigo 10.º do Regulamento Geral
Interno são considerados em efectividade de funções e, portanto,
com direito de voto, os sócios com a quotização de 2011
devidamente regularizada.

Monchique, 27 de Julho de 2012.

sessão ordinária 10-Ago-2012

ORDEM DE TRABALHOS

ANTÓNIO SILVESTRE DA SILVA NUNES, sócio 142, na qualidade de
presidente da mesa da Assembleia Geral da Juventude Desportiva
Monchiquense, no exercício da competência que lhe é conferida
pela alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento Geral Interno,
para efeitos do disposto na alínea c) do artigo 7.º e no cumprimento
do estatuído no artigo 9.º, da mesma regulamentação, convoca a
Assembleia Geral para reunir em (eleitoral),
as realizar no dia (terça-feira), pelas 21:30 horas, na
sede social, sita na Rua do Bemparece, 1 - 1.º, em Monchique, com a
seguinte

Ponto único – Eleição dos órgãos sociais para o mandato para o
biénio 2012-2014.

As candidaturas, elaboradas nos termos dos artigos 30.º e 31.º do
Regulamento Geral Interno, serão dirigidas ao presidente da
Assembleia Geral, por via postal, electrónica ou entregues
pessoalmente, até às 21:30 horas do dia 03-Ago-2012.

Nos termos do disposto no artigo 11.º do Regulamento Geral
Interno, se se verificar não ter comparecido o número suficiente de
sócios para permitir deliberação, a Assembleia Geral voltará a
reunir no mesmo dia e local, pelas 22:00 horas, deliberando então
com qualquer número de sócios presentes, nos termos da alínea a)
do artigo referido.

Para efeitos do disposto no artigo 10.º do Regulamento Geral
Interno são considerados em efectividade de funções e, portanto,
com direito de voto, os sócios com a quotização de 2011
devidamente regularizada.

Monchique, 23 de Julho de 2012

sessão extraordinária
14-Ago-2012

ORDEM DE TRABALHOS

http://jdmonchiquense.blogs.sapo.pt

JDM, desde 1963 a promover o

Desporto em Monchique


