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15 JULHO 2020

AGENDA DE
ATIVIDADES

LER +

FÉRIAS DE VERÃO - HAPPY CODE
LISBOA | PORTO

6 julho a 4 setembro

O Campo de férias do SurfAventura destina-se a 

jovens dos 7 aos 13 anos. Não perca a 

oportunidade!

LER +

LER +

LER +

SAL SURFING SCHOOL
PRAIA DE CARCAVELOS

20 de julho a 11 de setembro

As clínicas de Surf são uma opção para estes 

tempos de calor para todos os níveis de Surf dos 6 

aos 16 anos. Deixe o seu filho participar nesta 

experiência única!

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.

HERDADE DAS PARCHANAS
CAMPOS DE FÉRIAS

5 de julho a 12 de setembro  

Temos diversas propostas para todos os jovens 

dos 6 aos 17 anos. Inscreva o seu filho nesta 

Aventura!

O seu filho pode divertir-se a aprender a 

programar. Férias inesquecíveis, para jovens 

dos 7 aos 17 anos, que inspiram a criar! 

Inscreva o seu filho!

CAMPO FÉRIAS SURFAVENTURA
PRAIA DE MATOSINHOS

10 agosto a 28 agosto

https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/HappyCodeBootcampsVerao2020.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/HappyCodeBootcampsVerao2020.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/Colonia%20de%20F%C3%A9rias%20-%20SURF%20EM%20FAM%C3%8DLIA_2020_2.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/Colonia%20de%20F%C3%A9rias%20-%20SURF%20EM%20FAM%C3%8DLIA_2020_2.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ColoniasFeriasVeraoSalSurfingSchool2020.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ColoniasFeriasVeraoSalSurfingSchool2020.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/CamposdeFeriasVeraoHerdadedasParchanas2020.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/CamposdeFeriasVeraoHerdadedasParchanas2020.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/CamposdeFeriasPorto2020.pdf

