5 MARÇO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

ATELIER “MEIAS DIVERTIDAS”
13 MARÇO ÀS 15H00
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!

LER +

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA
2021 | VOTAÇÃO
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!

LER
LER +
+

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!

LER +

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!

LER +

ssmontepio.pt
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servsociais@montepio.pt
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