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NEWSLETTER
EDITORIAL
Chegámos a 2021. Novo
triénio, nova equipa, o
mesmo objetivo… fazer
pelos Serviços Sociais mais
e melhor… todos dias.
Apesar da crise pandémica,
estamos conscientes que o
papel a desempenhar pelos
SSMG é fundamental dentro
do Grupo Montepio.
Queremos ser unificadores,
desenvolver esforços e
contribuir para o reforço do
lema “Ser do montepio…
com orgulho”.
Até breve!
NUNO GONÇALVES
CONVIVIO 2011
AS IMAGENS DA NOSSA HISTÓRIA!
Os Serviços Sociais criaram mais uma funcionalidade
no portal do Associado “As nossas Imagens”. Ao
selecionar esta opção no ecrã lateral esquerdo poderá
aceder a fotografias que fazem parte da nossa história.
Aproveite para rever alguns dos momentos únicos dos
SSMG. Não perca… consulte já.

ACAMPAMENTO 2009

CORRIDA MONTEPIO 2014
TOMADA DE POSSE
No seguimento das eleições ocorridas no dia 10 de
Dezembro de 2020, no passado dia 4 de Janeiro, tomou
posse a nova direção dos Serviços Sociais do Montepio.
Em vez da habitual sessão solene, em função dos tempos
pandémicos que vivemos, a tomada de posse ocorreu em
reunião via Teams.
A nova direção demonstrou determinação e motivação para
ajudar os colegas e suas famílias, a ultrapassar esta fase
difícil, que todos vivemos e promover um regresso
equilibrado ao espirito que emana da nossa casa: coesão
social, espirito de grupo.

FESTAS DE NATAL 2020
Impossibilitados de realizar os
habituais espetáculos e circos
de natal recorremos à aposta no
digital. Assim acordamos a
disponibilização de conteúdos
como espetáculos de teatro no
gelo e diversos workshops com
os artistas em plataforma da
empresa amlive.
Por outro lado disponibilizamos
o teatro de natal de 2019 dos
nossos pelicanos marafados,
originários do Algarve e que
teve bastantes visualizações.
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