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NEWSLETTER
EDITORIAL
Caros Associados,
Finalmente podemos afirmar, com
propriedade, que somos Serviços
Sociais de todo o grupo Montepio. As
Residências Montepio-Serviços de
Saúde também já completaram a
adesão aos Serviços Sociais. Todos
os colegas podem inscrever-se como
nossos associados. O reforço e a
coesão interna também passam por
aqui. Juntos seremos sempre mais
fortes
e
tornaremos
o
grupo
Montepio mais forte.

Até breve

NUNO GONÇALVES

ACAMPAMENTO DE
FAMÍLIA
O Acampamento de Família ocorreu de 10 a
12 de junho, no Monteparque em Silves.
O aproveitamento da magnifica piscina,
atividades como o bingo, quizz variados,
noite de marchas populares, proporcionaram
aos presentes, momentos de descanso,
muita diversão e inúmeras gargalhadas.
Para o ano voltaremos a repetir!

CRUZEIRO
No passado dia 19 de junho, a bordo
de um antigo “Galeão do Sal”, entre
mergulhos e a sardinhada fina
servida a bordo, desfrutamos das
belezas do estuário do Sado.
O convívio foi tal que nem os
golfinhos faltaram.

PONTE
O mês de junho contou com visitas à ponte da
Arrábida no Porto (Porto Bridge Climb) e à ponte
25 de Abril em Lisboa (Experiência Pilar 7).
Beneficiando de vistas de cortar a respiração,
aventura e animação foi a tónica presente.
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