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AGENDA DE
ATIVIDADES

GENERICO AUTO |  PROTOCOLO

A Generico Auto é uma entidade, com

lojas em Abrantes, que tem como

objetivo o comercio de peças e

acessórios de veículos automóveis!

Aproveite este protocolo!
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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.
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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!

WORKSHOP FOTOGRAFIA 

MOBILE | ONLINE

É com esta máxima que lançamos o
Workshop de Fotografia Mobile. Destina-
se a todos aqueles que utilizem
dispositivos móveis e que queiram
explorar a fotografia de forma diferente,
através da câmara disponível no seu
smartphone Android, iPhone ou iPad.
Participa!

ROCK IN RIO 2021 | NOVAS 

DATAS

Depois do adiamento do festival deste
ano devido à pandemia do Covid 19, a
9.ª edição do Rock in Rio Lisboa, estará
de volta ao Parque da Bela Vista nos
dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021.
Reserve já o seu bilhete!
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https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/IIIConcursoFotografia.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/WorkshopFotografiaMobile.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ProtocoloGenericoAuto.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoRockinRio2021.pdf

