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CONVITE: Reinventar formas de nos encontramos e convivermos 
 
Para além das atuais funções na Mesa da Assembleia-geral, continuo a comportar-me como 
um sócio ativo do GMVR. Nessa perspetiva apresentei recentemente à direção do clube 
duas propostas, possivelmente inesperadas para alguns dos associados, que na minha 
perspetiva pretendem cimentar a ligação entre os associados em face do isolamento a que 
a Pandemia nos obrigou.  
Uma das propostas que por inspiração do companheiro da direção Mário Silvestre chamarei 
- “VELHOS CONTOS DA MONTANHA” … 
Neste projeto haverá, a cada 15 dias, numa quarta-feira à noite, das 21:00 às 22:00 horas 
uma espécie de “palestra” onde qualquer um dos associados se candidata, 
antecipadamente, a relatar um qualquer episódio da sua vida de escalador ou montanhista 
no interior do GMVR que tenha ficado bem marcado na sua vida seja por uma circunstância 
surpreendente, ou cómica ou mesmo trágica. O modelo de participação, on-line, ficará a 
cargo do Presidente da Direção que nos fará chegar as orientações necessárias, via mail ou 
sms para podermos aceder, assistir e participar, nesta “palestra”. O anúncio poderá 
também se feito no Facebook do GMVR dando apenas indicação do tema da “palestra”. 
Possivelmente a primeira sessão, experimental, decorrerá já no próximo dia 21 de março. 
 

  
A segunda proposta, ainda numa fase de ponderação, pretenderá ser um desafio aos 
associados que a título individual ou preferencialmente num contexto familiar ou de 
amizade ou vizinhança pratiquem com regularidade montanhismo ou escalada, respeitando 
sempre as normas DGS em vigor. Basicamente, será uma espécie de…. “JOGOS DE 
ORIENTAÇÃO” … 
Haverá um associado que apresenta uma ficha onde, da forma mais conveniente e aliciante 
se desafiam os associados a cumprir um percurso seguindo as orientações que estarão 
indicadas na citada ficha. Pretende-se com este jogo, incutir nos associados o gosto pela 
descoberta, conciliando a aventura com a segurança, respeitando sempre as normas em 
vigor da DGS, que deverão ser do vosso conhecimento. 

 
Por agora é tudo. Desejando a melhor saúde e bem-estar para todos aproveito para vos 
lembrar dos deveres regulares de associado que em contexto de pandemia poderão estar 
um pouco esquecidos…. 
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