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NEWSLETTER
EDITORIAL
Caro Associado,
Chegámos ao outono, à época
da castanha assada! Estamos
quase a terminar um ano
difícil…cheio de dúvidas, de
incerteza. Porém, continuamos
diariamente a construir pontes
e a juntar as diversas empresas
do grupo num projeto único…os
Serviços Sociais do Montepio.
Do Banco Montepio à Lusitania,
passando pela Futuro até à
casa mãe, o Montepio Geral –
Associação Mutualista, somos
todos iguais, podendo usufruir
das
múltiplas
atividades
organizadas, seja uma colónia
de férias para os mais novos,
um passeio ou uma prova
desportiva, até à passagem de
ano em Aveiro ou no Vimeiro.
Assim a situação sanitária nos
permita,
continuaremos
a
divulgar por todos, as nossas
propostas… afinal somos uma
única família… a Família
Montepio.
Até breve.

NUNO GONÇALVES

CAMINHANTES SUBIRAM
A SERRA DE SINTRA
Em resultado de mais uma proposta
dedicada ao ar livre, foi possível juntar
mais de 40 pessoas, no passado dia 23.
O Percurso iniciou no Palácio de
Monserrate tendo terminado depois de
mais de 10 kms percorridos. Por fim, foi
realizado um almoço convívio que teve a
adesão de quase todos os participantes
e contou com muita alegria e animação.

REGRESSO DAS EQUIPAS
DESPORTIVAS
O regresso à atividade desportiva ocorreu no
passado mês de outubro. As nossas
equipas de futsal e de futebol deram o
pontapé de saída da época 2021/22.

PAINTBALL
Parque aventura Sniper recebeu um, valoroso,
grupo
de
“guerrilheiros”.
Devidamente
equipados com fato, arma e as bolas de tinta,
separados em duas equipas que a sorte quis
criar, os vermelhos e os azuis digladiaram-se
nos vários cenários existentes no parque. O
resultado foi uma manhã bem passada.
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