1 FEVEREIRO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

FARMACIA LEMOS | PORTO
Com este protocolo os Associados e seus
Beneficiários têm a possibilidade de realizar o Teste
Serológico e/ou Teste rápido à Covid-19, em
condições condições mais vantajosas. Protega-se!

LER +

PSICOLOGIA ONLINE
Os Serviços Sociais, têm ao dispor alguns protocolos com
varias entidades que proporcionam apoio psicológico, Dra
Ana Marcos e Dra. Rita Moura.
Caso necessite, não hesite em usufruir destas parcerias!

LER
LER +
+

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA
AVANÇADO | OLHARES
Este curso, a realizar nos dias 26, 27 e 28 de
Fevereiro, destina-se a todos os interessados em
dominar o modo manual da câmara, explorando
todas as potencialidades criativas que esse controlo
lhes possibilita. Participa!

LER +

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA
INICIAÇÃO
Este curso, a realizar nos dias 1, 3 e 5 de Março,
destina-se a todos os interessados em explorar os
conhecimentos base para entrar no mundo da
fotografia. Fotografar vai muito mais além do que
clicar apenas num simples botão! Participa!

LER +

ssmontepio.pt

+351 213 245 100

servsociais@montepio.pt

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu
Destinatário, ou se lhe foi enviada por erro, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando o remetente.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILDIADE
A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto susceptível de afetar a sua
Integridade.
CONFIDENTIALITY NOTICE:
This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, or if it was sent to you by
error,
you are kindly requested not to make any use of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the sender.
DISCLAIMER:
The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and consequently does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content.

