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Finalmente! No passado dia 16 de dezembro 
foi inaugurado o tão ansiado refeitório da 
Castilho.  O evento contou com a presença de 
muitos dos elementos do edifício, bem como 
os que participaram no desenvolvimento do 
projeto (MGAI, Central Compras, USP), tendo 
sido inaugurado pela Exma. Senhora Dra. 
Dulce Mota em representação da Comissão 
Executiva do Montepio.
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Caros Associados,

Terminadas as festividades natalícias, urge, em primeiro 

lugar, fazer o balanço de 2019 e começar a dar corpo às 

atividades do ano 2020.

Foi um ano de mudança na continuidade. Atualizámos o 

Logótipo Institucional, relançamos o site da Internet e 

aprofundámos as soluções disponibilizadas no nosso portal. 

Continuámos a dar muita atenção aos nossos jovens e aos 

graúdos. Já no final do ano, acrescentámos mais uma 

solução de refeitório na Castilho.

Para o ano 2020, propomos aprofundar a relação com o 

Associado, prestando mais informação, alargando o leque de 

atividades desenvolvidas, bem como de locais escolhidos.

Votos de um excelente ano de 2020, para todos os  

Associados e famílias.

Nuno Gonçalves

EDITORIAL

Realizamos as já habituais sessões de circo em 
Lisboa e Porto, bem como algumas festas 
espalhadas pelo país, nomeadamente, Algarve, 
Castelo Branco, Coimbra, Funchal, Leiria e S. 
Miguel.
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