
30 JUNHO 2020 

AGENDA DE
ATIVIDADES

HERDADE DAS PARCHANAS  

CAMPOS DE FÉRIAS

De 5 de Julho a 12 de Setembro, vêm até a
Herdade das Parchanas aproveitar o verão.
Inscreve-te!

PAVILHÃO DO 

CONHECIMENTO - FÉRIAS 

EM CIÊNCIA | LISBOA

Tens entre 6 e 12 anos? Vem, nestas férias
até ao Pavilhão do Conhecimento, ser quem
tu quiseres. Será uma experiência
inesquecivél!

LER +

LER +

LER +

COLÓNIAS DE FÉRIAS DE 

VERÃO | PORTO

Entre 6 de Julho e 28 de Agosto e
inscreve-te nas Colónias de Férias no
Porto! Atividades de cultura e desporto
esperam por ti!

MUSSOC | PROTOCOLO

ssmontepio.pt +351 213 245 100 servsociais@montepio.pt

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu
Destinatário, ou se lhe foi enviada por erro, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando o remetente.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILDIADE
A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto susceptível de afetar a sua
Integridade.

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, or if it was sent to you by
error,
you are kindly requested not to make any use of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the sender.
DISCLAIMER:
The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and consequently does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content.

Por forma a alargar o âmbito na área
da saúde, bem estar e proteção social,
estabelecemos uma parceria com a
MUSSOC – Associação Mutualista dos
Trabalhadores da Solidariedade e
Segurança Social! Aproveita já!

LER +

https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/CamposdeFeriasVeraoHerdadedasParchanas2020.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ColoniasFeriasVeraoEmpresaMunicipalPorto2020.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ProtocoloMussoc.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ColoniasFeriasVeraoPavilhaodoConhecimento6-8anos.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ColoniasFeriasVeraoPavilhaodoConhecimento9-12anos.pdf

