
30 SETEMBRO 2020 

AGENDA DE
ATIVIDADES

NATAL 2020 | LOCAL DE 

ENTREGA PRENDAS

Já esta disponível no nosso portal, a
escolha do local para levantamento da
prenda do(s) seu(s) beneficiário(s)! Para
tal deverá escolher o separador “Prendas
de Natal” na barra à esquerda e escolher
o local pretendido!

NOS ALIVE 2021 | NOVAS DATAS

O Festival NOS ALIVE é considerado o

maior festival português de música,

que decorre no verão, nos arredores

de Lisboa, que deleita os seus fãs com

cartazes progressivos desde o ano de

2007! Compra já o teu bilhete!
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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.
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NATAL 2020 | ATUALIZAÇÃO 

DOS DADOS BENEFICIÁRIOS

Se ainda não o fizeste, atualiza os

dados dos teus beneficiários, para que

estes possam receber a sua prenda de

Natal!

III CONCURSO FOTOGRAFIA 

2020 | OUTONO

Estão abertas as inscrições para o III
Concurso de Fotografia 2020, sob o
tema “Outono”. Participa e apresenta o
teu trabalho até dia 31 de Outubro!

https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/AtualizacaoDadosFilhos2020.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/EntregaPrendas.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/IIIConcursoFotografia.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoNosAlive2021.pdf

