
5 MARÇO 2021 

AGENDA DE
ATIVIDADES

I CONCURSO DE IMAGEM 2021 

ENTREGA DE TRABALHOS

Os Serviços Sociais convidam todos a participar no I

Concurso de Vídeo, com o tema livre. Para participar,

basta apresentar vídeos que devem ter a duração

máxima de 60 segundos, até ao dia 30 de abril. Pode

usar o telemóvel, a câmara fotográfica e/ou de filmar.

Participe!
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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.
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Está aberta a VOTAÇÃO relativa ao I Concurso de

Fotografia de 2021, sob o tema “ REFLEXOS “. Cada

Associado poderá votar em 3 fotografias da sua

preferência. O júri reunir-se-á para apreciação dos

trabalhos. Com base na escolha do júri e nos

resultados da votação online será divulgado o

vencedor. Participa até ao dia 13 de Março!

MUSEU DA FARMÁCIA |  VISITA 

VIRTUAL
O objetivo da visita online é proporcionar uma

oportunidade a quem não pode visitar o museu

fisicamente, sem com isso perder esta parte importante

de contar as histórias das peças que retratam a

evolução da saúde e a forma como nós, humanos,

interagimos com o que nos rodeia na procura de

soluções para os problemas de saúde desde há mais

de 5.000 anos. Dia 20 de março, pelas 16h00, não

faltes!
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I CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

2021 | VOTAÇÃO

As OFICINAS CONFINADAS do Museu da

Marioneta são ateliers de construção de

marionetas para diferentes idades, através de

uma abordagem tecnológica, em videoconferência

e sem sair de casa. Utilizando como base uma

meia colorida e restos de tecidos, vamos dar vida

a uma marioneta de luva. Não Faltes!

ATELIER “MEIAS DIVERTIDAS” 

13 MARÇO ÀS 15H00

https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoAtelierMeiasDivertidas.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/IConcursoFotografiaVotacao2021.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ConcursoVideo2021.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/VisitaVirtualMuseuFarmacia.pdf

