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EDITORIAL

A vida por vezes surpreende-nos.

Quando este confinamento foi

decretado pelo Senhor

Presidente da República, e

apesar das perspetivas sombrias,

apostámos em manter abertos os

4 refeitórios da responsabilidade

dos Serviços Sociais, procurando

ser uma solução, talvez a única,

para os colegas da zona.

Inicialmente, tivemos receio de

que a procura fosse residual,

quase inexpressiva. Felizmente,

à data de hoje, todos registam

procura quase igual ou até

superior ao pré-confinamento

(Lisboa- R.Garrett e Porto-

R.Almada). Em alguns deles,

aproveitámos e alargámos novos

produtos e outros pratos,

reforçando até as novas soluções

de refeição como o take away.

Naturalmente, não são os

números de equilíbrio orçamental

ou dos tempos antes do Covid-19

mas, atingimos o objetivo último

de apoio aos Associados.

Até breve…

NUNO GONÇALVES

Na sequência da desmaterialização e digitalização dos

processos e numa ótica de facilitação da relação com

o Associado informamos que já se encontra disponível

no nosso portal mais uma funcionalidade: o Cartão de

Associado Digital. Com mais comodidade e de forma

rápida pode aceder às nossas parcerias e parceiros

tendo o seu cartão sempre “à mão”, bastando um

qualquer acesso à internet e acesso ao portal em

www.portalssmg.pt.

Votos de boas parcerias!

CARTAO DE ASSOCIADO DIGITAL

Apesar do confinamento geral construirmos as

nossas máscaras de Carnaval. O Workshop

decorreu de forma online, via Zoom, no passado dia

13 (sábado à tarde) e contou com a participação de

35 pessoas (pais e filhos). O tema da reciclagem foi

a base dos materiais usados tendo cada família

optado por colorir e decorar a sua máscara a gosto,

sempre sob orientação dos profissionais do Museu

da Marioneta. Porque a parceria foi um sucesso já

em março (6 e 13) teremos mais 2 sessões, não

falte!

WORKSHOP DE MÁSCARAS DE CARNAVAL!

A entrada do ano 2021 e o confinamento criaram

oportunidades para relevar os hábitos de leitura. Assim,

reforçámos a nossa oferta de livros através de novas

aquisições tentando ir ao encontro dos gostos dos

Associados. Ajustámos a entrada em ‘A minha Biblioteca’,

no portal, pelo que, passámos a sugerir 8 livros, de forma

dinâmica, de modo apresentar livros mais recentes e mais

antigos.

Também os livros detidos na biblioteca há mais de 1 ano

passaram a ter um prazo de leitura mais alargado para

permitir a leitura a Associados que tenham menos

disponibilidade para ler livros. Por último, aproveitámos

para fazer sugestões de leitura por autor (António Lobo

Antunes) ou por temas (Plano Nacional de Leitura). Boas

Leituras.

SUGESTÕES DE LEITURA


