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VISITA À EXPOSIÇÃO DE HARRY 

POTTER E SEUS AMIGOS

Depois do sucesso da iniciativa no final de 2019,

ao dia 29 de fevereiro voltámos a Hogwarts.

Face à enorme procura e às limitações do

espaço dividimos o grupo em dois por forma a

que 85 Associados/Beneficiários apreciassem as

animações propostas e absorvessem mais

alguns conhecimentos da magia de Harry e seus

amigos.

A fotografia “Simetria”, da autoria deste

Associado foi a mais votada no 3º Concurso de

Fotografia 2019. Foram 27 as fotografias a

Concurso, tendo o júri depois da votação online

ter sido bastante participada, se decidido por

atribuir a vitória a esta imagem. De saudar o

aparecimento de novos concorrentes. Fica o

desafio a todos para a participação no 1º

Concurso de Fotografia de 2020.
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RAFAEL COELHO DE OLIVEIRA VENCE 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Vivemos tempos difíceis de 

recolhimento. 

Temos de os encarar de forma

positiva… na certeza de que o amanhã

será melhor, menos arriscado. Os

Serviços Sociais estão também a

procurar adaptar-se à vertigem dos

acontecimentos. De forma muito rápida

tivemos de proteger os nossos, nos

ajustarmos e reagruparmos.

Encerrámos refeitórios, estabelecemos

o teletrabalho mas, cá estamos para

lançar novas atividades, reorientar

propostas, apoiar quem precisa, seja

através do contato direto e/ou parcerias

para entrega ao domicilio de

medicamentos e serviços online.

Vamos todos lutar contra o vírus em

equipa e em conjunto, uns com os

outros…

Nuno Gonçalves
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