18 JANEIRO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA
2021 | APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS
Até 28 de Fevereiro, não deixe de apresentar os seus
trabalhos fotográficos, neste que é o nosso primeiro
concurso de fotografia de 2021. Desta vez o tema é
“REFLEXOS”. Participe!

LER +

SUGESTÕES DE LEITURA
JANEIRO 2021
Com o objetivo de contribuir para o reforço dos hábitos de
leitura, vem a Direção dos Serviços Sociais dar a
conhecer várias sugestões de leitura para o mês de
Janeiro de 2021.

LER
LER +
+

FARMÁCIA RATO | NOVAS
CONDIÇÕES
Os Serviços Sociais do Montepio em parceria com a
empresa 4Pharma têm desenvolvido esforços para,
num ano diferente para todos nós, serem capazes de
estar cada vez mais próximos de si e dos seus!
Assim, o Associado e seus Beneficiários têm a
possibilidade de realizar Teste Serológico e/ou Teste
rápido Covid-19. Consulte as novas condições no
nosso portal!

LER +

GRANVINE | PROTOCOLO
Até dia 28 de Fevereiro, a Granvine disponibiliza
uma vasta seleção de vinhos portugueses, com um
serviço rápido, um processo de compra simples e
um trabalho focado na experiência do cliente, a
preços mais acessiveis para os nossos associados.
Não perca!

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.
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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.

