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Entrámos na última fase do
desconfinamento.
Aproximando-se o verão, proporemos
mais atividades seja para os mais
pequenos ou para os mais graúdos.
É bom estar em família.. recolhidos…
mas também é ótimo usufruir do ar
livre e gozar de alguma diversão fora
de casa.
Regressam os espetáculos, as
exposições mas, como tem sucedido,
continuaremos com os refeitórios, a
Biblioteca, as sugestões de culinária e
as nossas conversas com história.
Repetiremos algumas atividades mas
também
inovaremos
noutras…
sempre com a transparência, critério
e rigor que a gestão dos Serviços
Sociais do Montepio merecem…
não nos esqueceremos de respeitar
os valores e a matriz do Pelicano e
acima de tudo….afinal são meus, são
seus… são de todos nós.
Até breve”

NUNO GONÇALVES

A NOSSA BIBLIOTECA
A biblioteca dos Serviços Sociais, possui um
espólio variado que, procura agregar, os mais
diversos temas, conteúdos e interesses.
Mensalmente, procuramos ir ao encontro do
gosto dos nossos leitores mais regulares, mas,
também, diversificar o tipo de oferta existente.
Temos vindo a adquirir obras, direcionadas ao
público juvenil, com o objetivo de contribuir para
o reforço dos hábitos de leitura nos mais jovens.
Através de um clique, no nosso portal, é possível
requisitar várias obras que constam do Plano
Nacional de Leitura. Consulte e esteja atento às
nossas sugestões de leitura.

AS NOSSAS SUGESTÕES DE CULINÁRIA
Como já deverá ter reparado recentemente
os Serviços Sociais iniciaram mais um
projeto: As Sugestões de Culinária.
Pretendemos dar a conhecer sugestões
elaboradas pelas nossas equipas dos
refeitórios de Lisboa e Porto. Começámos
com as propostas do Chef Tó Rodinhas….
Em breve teremos outra… aguardem…

CHICO DA FRUTA | PROTOCOLO
“Levamos frescura em formato cabaz”.
Na procura de soluções que, aliem um estilo
de vida saudável, à comodidade de um
serviço de entregas, acordamos com O
CHICO DA FRUTA, a possibilidade dos
nossos associados, a um preço reduzido,
garantirem um cabaz de fruta e legumes,
sem terem que se deslocar.
Consulte este e demais protocolos no nosso
portal, em www.portalssmg.pt

ssmontepio.pt

+351 213 245 100

servsociais@montepio.pt
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