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Nesta edição

Consolidar, evoluir e elevar
«A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao
seu tamanho original». A frase não é nossa é de Albert
Einstein. Contudo, traduz imensamente o ambiente
interno do nosso clube.
A estratégia associativa implementada, «Mais JDM (+
juventude + desporto+monchiquense)», tem contribuído
para a consolidação da aposta formativa, na modalidade
de futebol; e esta começa a dar frutos.
No mesmo registo temos procurado encontrar outras
respostas para públicos não abrangidos, facto que veio
diversificar e aumentar a oferta desportiva, assim como
promover o exercício físico. Este rumo, irredutível, é o
certo para o JDM e certamente o que motivou os catorze
que em 1963 convergiram para a sua fundação.
A forma abnegada com que todos os jogadores e
colaboradores se envolvem quotidianamente na
dinâmica actual do clube, valorizando-a de forma
significativa, exige o reconhecimento e o agradecimento
públicos e é motivo de elevado orgulho monchiquense.
O desafio que agora se impõe é evoluir e elevar
Victor Santos Correia
Presidente da Direcção
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DIRECÇÃO INVESTE NO PARQUE DESPORTIVO
Estão em curso várias acções de reabilitação e conservação de
espaços e equipamentos. O programa “Reabilitar a sede” tem
já concluídas as intervenções ao nível da substituição de
portas e janelas da fachada principal e da substituição da rede
de águas da cozinha e instalações sanitárias. Até ao final do
ano deverão ser iniciadas as outras acções que visam,
sobretudo, a conservação de espaços e sua adaptação no
intuito da dinamização da sede-social.
Por seu turno, ao nível de equipamentos, a Direcção tem
efectuado um notável investimento no Parque Desportivo. A
aquisição de contentor e sua adaptação a bar, a limpeza e
beneficiação dos balneários e espaços de apoio e a reparação
das torres de iluminação mereceram uma atenção especial.
Na sequência de prejuízos causados pelo temporal também
fomos chamados a uma reparação extraordinária da bomba
de rega do campo.
Em Agosto deverão ser efectuadas a manutenção do campo
sintético, a limpeza do talude contíguo ao campo, a criação de
galerias para as balizas amovíveis, a limpeza e desmatação da
zona envolvente, assim como a adaptação de espaços de
apoio, contribuindo para a manutenção e conservação do
equipamento, assim como para a sua valorização

PROGRAMA VERÃO JDM’2011
A terceira edição do Programa Verão JDM' 2011 integra
dois torneios de futebol 7, dois bailes do clube da bola, o
encontro de velhas glórias de juniores, a I.ª Gincana
Desportiva, os jogos de pré-época e de apresentação da
equipa sénior e a 3.ª edição da Taça Serra de Monchique.

Os nossos Infantis (sub-13), em futebol 7, orientados pelo Prof.
Carlos Almeida coadjuvado por Paulo Crispim e Emanuel
Domingos, quase conseguiam a luta pela subida à 1.ª divisão.
Essas dinâmica e competências vincaram-se na disputa do
torneio complementar onde se sagraram campeões após o
embate nos quartos de final com o Moncarapachense, nas
meias-finais com o Louletano e na final com o Armancenense.
A Direcção tem garantido às equipas a participação em
torneios não oficiais, sendo que inscreveu os Infantis no
Torneio das Eiras 2011, organizado pelo CD Odiáxere, onde
também alcançaram o troféu de 1.º Lugar

Refresque-se no “Bar do JDM” nas Piscinas
Municipais. Ajude-nos a promover o Desporto.

Os torneios - Troféu Carlos Perpétuo'2011, nos meses de
Junho e Julho e o Troféu Juventude, para Sub-14, em
Agosto -, ocupam os fins-de-semana antes, entre e
depois dos torneios de Marmelete e de Alferce e visam o
aumento e diversificação da oferta desportiva e a
ocupação salutar dos tempos livres dos participantes.
No dia 6 de Agosto confrontam-se em campo antigas
glórias de juniores no âmbito do encontro da Geração de
70 que decorrerá no concelho. No dia 15-Ago terá lugar a
I.ª Gincana Desportiva, no Parque Desportivo do JDM.
Os bailes do clube da bola, nos dias 30-Jul e a 27-Ago, no
Quintal da Junta. Nos dias 27-Ago e 3 de Setembro a
equipa de seniores realiza jogos de preparação,
apresenta-se no dia 17-Set e a 24-Set representa-nos na
Taça Serra de Monchique’2011

O Clube da B la
Assembleia Geral de Sócios - Convocatória
ANTÓNIO SILVESTRE DA SILVA NUNES, sócio 142, Presidente da Mesa da
Assembleia Geral de Sócios do JDM, no uso da competência que lhe é
conferida pela alínea a), do n.º 1, do artigo 8.º, do Regulamento Geral Interno,
em conjugação com a alínea a) do artigo 7.º e para efeitos do disposto as
alíneas b) e l) do mesmo artigo, assim como do artigo 9.º dos Estatutos,
convoca a ASSEMBLEIA GERAL, para reunir em SESSÃO ORDINÁRIA, no dia 12Ago-2011 (sexta-feira), pelas 21:00 horas, na sede social, sita na Rua do
Bemparece, 1 - 1.º, em Monchique, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1 - Informação sobre a actividade associativa e situação financeira.
Ponto 2 - Apreciação e votação do Relatório de Actividades e Conta de
Gerência referente ao ano económico de 2010.
Ponto 3 - Apreciação e votação da 2.ª proposta de alteração ao Regulamento
Geral Interno.
Ponto 4 - Apresentação do Plano de Acção e Orçamento para a época
desportiva 2011-2012 (futebol).
Nos termos do 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 21:30 horas,
deliberando então com qualquer número de sócios presentes, nos termos da
alínea a), do artigo referido.
De acordo com o artigo 10.º do mesmo regulamento, são considerados em
efectividade de funções, logo, com direito de voto, os sócios com a quotização
de 2011 regularizada.
MONCHIQUE, 20 de Julho de 2011

RESULTADOS DA ÉPOCA 2010-2011
Apresentamos as pontuações e posições obtidas pelas nossas
equipas nos respectivos campeonatos oficiais: SENIORES: 12.º
e 15 pontos. JUNIORES: 1.ª fase (9.º e 7 pontos) e 2.ª fase (1.º
e 13 pontos). 13.º no apuramento geral. INICIADOS: 6.º e 27
pontos. INFANTIS: Campeonato (5.º e 24 pontos). Torneio
Complementar (1.º do grupo 2 e 15 pontos. Campeões da fase
final). BENJAMINS: Campeonato (6.º e 6 pontos). Torneio
Complementar (4.º E 5 pontos). TRAQUINAS e PETIZES: sem
classificativa

DIRECÇÃO PREPARA ÉPOCA 2011-2012
O órgão executivo do clube encontra-se a preparar a época
desportiva 2011-2012, tendo já elaborado o Plano de Acção e
Orçamento, definindo as equipas a criar, as competições
oficiais, as provas complementares, a estrutura técnica, o
enquadramento logístico e regulamentado a utilização de
materiais e equipamentos.
No início do mês, a Direcção aprovou a composição do
Conselho Técnico, nomeou os coordenadores técnicos para o
futebol 11, futebol 7 e programa “Iniciação ao Futebol”,
designou as equipas técnicas para cada escalão, assim como
os dirigentes responsáveis pelas mesmas
Dirigentes para o futebol
Rui Inácio - Futebol 11 (Seniores).
Victor Santos Correia - Futebol 11 (Juvenis e Iniciados).
Paulo Alves - Futebol 7 (Infantis e Benjamins) e Programa
Iniciação ao futebol.
Conselho Técnico
Dirigentes: Victor Santos Correia (Presidente), Rui Inácio
(Seniores) e Paulo Alves (Escalões juniores).
Técnicos: Marco Rocha Silva, Luís Inácio, João Liberal, Carlos
Almeida, Márcio Alves, Cátia Medronho e Cláudio António.
Assistentes: João Patrício Barradas, Nélson Jacinto, Sílvia Luz,
Emanuel Domingos e Gabriel Rosa.
Coordenadores Técnicos
Marco Rocha Silva - Futebol 11 .
Carlos Humberto Almeida - Futebol 7.
Márcio Brázio Alves - Programa Iniciação ao Futebol.

Agenda de eventos
Julho
30 Troféu Carlos Perpétuo’2011 ( Final )
20h30 - Parque Desportivo do JDM, Monchique
( Jogos em 24, 25 e 30-Jun e 1, 2, 7, 14, 21, 22, 23, 29 e 30-Jul )

Baile do Clube da Bola - Telma Cristina

Lugar cativo
O JDM continua a crescer em associados, tendo sido
admitidos desde a última edição deste boletim, os
seguintes novos sócios, a saber:

Novos sócios
585 | Luís Filipe Baiona Chula
586 | Orlando Varela Ventura
587 | Cláudia Maria Silva Inácio
588 | Eduardo Miguel Diogo José
589 | João José Silva Jorge
590 | Humberto Luís Brázio Nunes
591 | Ana Paula Avó Costa
592 | Catarina Maria Nunes Chula
593 | Maria Helena da Silva
594 | Maria Luísa Fernandes Susana
595 | Sílvia Bárbara Duarte Pinto Neto Rodrigues Silva
596 | Duarte Dias Silva Xavier Gouveia
597 | Leonardo Rocha Nunes Da Silva
598 | Martim Cereja Amaro
599 | Ana Paula Martins Camilo
600 | Luísa Paula Varela Vicente Ginjeira

21h - Quintal da Junta de Freguesia, Monchique
( inclui entrega de prémios do Troféu Carlos Perpétuo’2011 )

Agosto
6 Jogo de ‘velhas-glórias’ de juniores
10h30 - Parque Desportivo do JDM, Monchique

12 Assembleia Geral de Sócios ( ordinária )
21h00 - Sede-social, Rua do Bemparece, 1 - 1.º, Monchique

15 Iª Gincana Desportiva do JDM
10h00 - Parque Desportivo do JDM, Monchique

27 Troféu Juventude’2011 ( última jornada )
20h30 - Parque Desportivo do JDM, Monchique
( Jogos em 13, 20 e 27-Ago )

Baile do Clube da Bola - Fábio Santos
21h - Quintal da Junta de Freguesia, Monchique

Setembro
17 Apresentação da equipa de Seniores 2011-2012
15h30 - Parque Desportivo do JDM, Monchique

24 Taça Serra de Monchique’2011 ( 3.ª edição )
Parque Desportivo do JDM, Monchique
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Visite o JDM em: http://jdmonchiquense.blogs.sapo.pt
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