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AGENDA DE
ATIVIDADES

VISITA SEALIFE | PORTO

O SEA LIFE Porto é um oceanário com mais de

3000 fascinantes criaturas. No SEA LIFE Porto,

podes caminhar pelo primeiro túnel subaquático do

país e atravessar 500 mil litros de água, os

tubarões estão à tua espera! Nas piscinas

rochosas podes pegar num ouriço, sem deixar cair,

e tocar numa estrela-domar. Vem visitar!
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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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FESTAS DE NATAL 2020

Não deixe de ver as Festas de Natal que

preparamos, desta vez em formato digital!

Divirta-se com a familia, e em segurança!

LEMBRANÇAS DE NATAL EM 

CROCHET | WORKSHOP

Quer aprender a tricotar mas nunca pegou numa

agulha? Participe no Workshop “Lembranças de Natal

em Crochet” On Line a realizar-se no dia 19 de

dezembro, pelas 16 horas, com duração de 60

minutos, através da nossa página Facebook e da

aplicação Zoom.

EXPOSIÇÃO LEGO | LISBOA

A exposição de Lego é uma exposição sem

precedentes, impressionante na dimensão e escala,

abrangendo mais de 2000 m2. Mais de 100 grandes

modelos de toda a Europa. Centenas de expositores

para crianças e adultos. Vem visitar!
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https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/Comunicado07.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/WorkshopLembrancasNatalCrochet.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/Sea Life-Comunicado.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/Comunicado.pdf

