10 MARÇO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

YOGA | DIA INTERNACIONAL
DA MULHER
Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, vêm
os Serviços Sociais convidar todos a participarem,
gratuitamente, numa Aula de Yoga, aproximadamente
de 45 minutos, no dia 13 de março (sábado), início às
10h00, com o tema “Despertar a Essência Feminina”.
Não Faltes!

LER +

CONVERSA ENTRE MULHERES
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Temos o prazer de vos convidar a assistir a uma
conversa que tem o objetivo de partilhar dicas de
beleza para o dia-a-dia. Uma conversa descontraída
entre Claudia Leitão e Manuela Miragaia.
Esperamos por si, no dia 13 de março, pelas 16:30.
No nosso canal do Youtube ou através do nosso portal.

LER
LER +
+

ATELIER “MEIAS DIVERTIDAS”
13 MARÇO ÀS 15H00
As OFICINAS CONFINADAS do Museu da
Marioneta são ateliers de construção de
marionetas para diferentes idades, através de
uma abordagem tecnológica, em videoconferência
e sem sair de casa. Utilizando como base uma
meia colorida e restos de tecidos, vamos dar vida
a uma marioneta de luva. Não Faltes!

LER +

GRANVINE | CAMPANHA
Conheça os mais de 1700 opções de vinhos,
bebidas espirituosas, que refletem bem as
diversas regiões do nosso pais. Aproveite as
excelentes condições de compra, graças a esta
parceria…até dia 30 de Abril!

LER +
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