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Editorial

Nesta edição

Orgulho Monchiquense
Esta edição traz a notícia do regresso de jogadores ao
nosso clube, determinados em vestir a camisola e honrar
o emblema e a bandeira que marcou a sua formação
desportiva. Também neste O Clube da Bola damos conta
do lançamento do site do Monchiquense, um objectivo
finalmente alcançado. Uma última nota para a
divulgação do protocolo que traduz benefícios aos
associados do clube. Cada uma per si e todas afinadas
pelo mesmo diapasão, são motivo para enfatizar e
sublinhar o Orgulho Monchiquense .
Viva o Monchiquense!
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Victor Santos Correia
Presidente da Direcção

ÉPOCA 2014/2015 COM REGRESSOS
A época desportiva 2014/2015, no futebol e no
futsal, é marcada por vários regressos de
jogadores que já tinham alinhado pelo listado
azul e negro, nomeadamente Leonel Martins e
Paulo Conceição, que ingressam na equipa de
seniores, bem como Carlos Penteado, João
Correia e José Mário que integram a equipa de
juvenis, e, também André Viana , Luís
Lourenço e Pedro Martins que reforçam o
projecto de futsal

MONCHIQUENSE LANÇA SITE

Desde o passado dia 28-Nov (data em que se
assinalaram 51 anos sobre a publicação, no então
Diário do Governo, do despacho que aprovou os
primeiros estatutos do clube), está online a nova
morada digital do JDM.
O site vem assim juntar-se ao blog (que tem uma
actualização diária), bem como a esta newsletter “O
Clube da Bola”, e, também, à rubrica mensal no
Jornal de Monchique, intitulada “ O 11 do JDM”.
O endereço do novo site do nosso clube é o
seguinte: www.monchiquense.com
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FOLHETO DIVULGA JOGOS
A Direcção lançou folheto com
os calendários de jogos das
equipas de futebol e de futsal
da presente época desportiva.
Sem prejuízo das eventuais
alterações de datas, assim os
adeptos poderão acompanhar
os jogos do lista azul e negro e
registar os respectivos
resultados.
O folheto (disponível no site do
clube), contém os jogos das
equipas de benjamins,
infantis, iniciados, juvenis,
seniores, bem como da equipa
de futsal (seniores) e
veteranos

NOVOS DIRIGENTES 2014-2016
O JDM tem novo elenco directivo, eleito em 31Jul e empossado em 04-Ago, para o mandato
correspondente ao biénio 2014/2016, sendo
constituído pelos seguintes dirigentes:
Assembleia Geral
António Silvestre Nunes (presidente)
João Arnaldo Fernandes (primeiro secretário)
Rute Martins Maria (segundo secretário)
Conselho Fiscal
Maria D’Aires Martins (presidente)
João Carlos Silva (secretário)
Carlos Vairinhos Duarte (relator)
Direcção
Victor Santos Correia (presidente)
Paulo Duarte Alves (vice-presidente)
Rui Conceição Inácio (vice-presidente)
João Canhoto Carreiras (secretário)
João Pedro Conceição (tesoureiro)
Marco André Calapez (vogal)
Sílvia Maio Luz (vogal)

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 a), 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 17-Dez-2014 (quarta-feira),
pelas 21:30 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 de proposta de adesão à
Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e
Desporto.
Ponto 3 - Apreciação e votação da proposta de Plano de Actividades
e Orçamento para 2015.
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 22:00 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 2014 regularizada.
Monchique, 02 deDezembro de 2014.

Lugar cativo
Novos sócios
703 | Simão Carmo Manuel
704 | Célia do Carmo Rodrigues da Silva
705 | Ana Teresa Calapez valério
706 | Bruno André Moreira Martins
707 | Daniel Filipe Costa Jacinto
708 | Leandro Manuel Paulos Moreira
709 | Leonel Tiago Martins
710 | Ricardo Jorge Gonçalves Santana
711 | Gilson Mendes Varela
712 | Fábio Alexandre Ribeiro Correia
713 | Diogo Filipe Petreques Alves
714 | Ricardo Filipe Duarte Viana
715 | Paulo Alexandre Costa Nunes
716 | Vilson Manuel da Conceição Rosa
717 | Francisco Miguel Guerreiro Valério
718 | Ana raquel Duarte Rodrigues
719 | João Pedro Martins Fernandes do Nascimento
720 | Márcio Filipe Bento Correia
721 | Felipe Silva dos Santos
722 | Francisco Martiniano Nunes
723 | Luís Filipe Duarte Manuel
724 | Pedro Manuel Cordeiro da Ponte
725 | Ivandro Brazão Pires
726 | Fábio Alexandre Gonçalves Moreira
727 | Paulo Miguel Lourenço António
728 | Samuel Filipe Justino Nunes
729 | Guilherme Rafael de Carvalho
730 | Jaime Carvalho Lopes
731 | Simão Pedro Pilar Alves

CLUBE NO CONGRESSO DO INATEL
O JDM esteve presente no I Congresso dos
Centros de Cultura e Desporto da Fundação
Inatel, o qual decorreu na Caparica no passado
dia 22-Nov, onde foram debatidas questões
relacionadas com a caracterização do
movimento associativo e os novos desafios que
lhe são colocados

BENEFÍCIOS AOS SÓCIOS DO JDM
A Direcção celebrou protocolo com a Clínica
Médica e Dentária de Monchique, estabe-lecida
na Rua Eng.º Duarte Pacheco, n.º 35, em
Monchique, garantindo aos sócios do clube um
desconto de 10% sobre o preço tabelado para
todas as especialidades de dentária, excepto
ortodontia, implantologia e próteses.

Para usufruir do referido desconto basta a
apresentação do cartão de associado, com a
quotização regularizada.
O benefício conferido aos associados resulta do
protocolo assinado recentemente, estando a
decorrer contactos com outras entidades no intuito
de criar um sistema de apoios aos sócios do JDM

Agenda de eventos
Dezembro
17 Assembleia Geral (sessão ordinária )
21h30 - Sede-social, Rua do Bemparece, 1 - 1.º, Monchique

Janeiro
23 Conferência 1 (Os agentes desportivos e o futebol)
21h00 - Sede-social, Rua do Bemparece, 1 - 1.º, Monchique

Fevereiro
20 Conferência 2 (Os agentes desportivos e o futebol)
21h00 - Sede-social, Rua do Bemparece, 1 - 1.º, Monchique

Siga a agenda de jogos das nossas equipas atavés do nosso
site, do blog ou na rede social facebook.

www.monchiquense.com
http://jdmonchiquense.blogs.sapo.pt
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