
OUTUBRO 2019

AGENDA DE
ATIVIDADES

BEM-VINDO À NOVA IMAGEM DE MARCA DOS SERVIÇOS 
SOCIAIS MONTEPIO.
Queremos estar cada vez mais próximos de todos os nossos 
associados e oferecer sempre a melhor experiência. 
Conheça o nosso novo site e o novo portal de associados.
Estamos diferentes, a pensar em si! 

+ DIGITAIS + RELACIONAIS+ PRÓXIMOS

DESCUBRA +UMA PRESENÇA
DIGITAL EM TODOS
OS DISPOSITIVOS

Ler mais

EXPOSIÇÃO CORPO HUMANO
A CIÊNCIA DA VIDA
PORTO I ATÉ 31 DE OUTUBRO

LER +

CASAL DA TRETA
FIGUEIRA DA FOZ I 19 DE OUTUBRO 

Tendo passado pelas grandes capitais 
mundiais, onde foi visitada por milhões           
de pessoas, chega ao Porto uma das maiores 
exposições sobre o Corpo Humano, 
internacionalmente reconhecida pela qualidade 
do seu acervo e alcance pedagógico.

LER +

Um encontro entre dois gigantes do palco        
e da comédia em mais um aguardado 
regresso da Treta. 
Ana Bola junta-se a José Pedro Gomes             
e juntos levam Casal da Treta até si.

RECOLHA DE SANGUE
LISBOA I 28 DE OUTUBRO 

LER +

EXPOSIÇÃO ESTRELAS 
DA POP ART  
Lisboa I ATÉ 5 DE JANEIRO

LER +

Os Serviços Sociais em parceria com a ART 
FOR YOU, irão disponibilizar bilhetes para
os seus Associados e Beneficiários para a 
exposição Estrelas da POP ART.

A dádiva de sangue é um ato cívico desejável, 
mas com restrições. Na verdade, apenas 
podem doar sangue pessoas com idade entre 
os 18 e os 65 anos, com peso igual ou superior 
a 50kg, em bom estado de saúde e com 
hábitos de alimentação saudáveis.
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