15 ABRIL 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

CAMPO DE FÉRIAS
DIVERLANHOSO
A Diverlanhoso é um dos maiores parques de
desporto, aventura e natureza da Europa! Fica
situado na Póvoa do Lanhoso, entre Braga e o
Gerês! De 4 de Julho a 4 de Setembro. Inscreva
o seu filho ou neto!

LER +

COLÓNIAS FÉRIAS VERÃO
PORTO
As colónias realizadas pela Empresa Ágora
Cultura e Desporto, destinam-se a crianças e
jovens com idades compreendidas entre os 6
e os 15 anos. Proporcione ao seu filho ou neto
um verão diferente. Inscreva-o!

LER
LER +
+

CAMPOS DE FÉRIAS
HERDADE DAS PARCHANAS
Os Campos de Férias decorrem de domingo a
sábado, das 16h30 de domingo até sábado às
12h00. Destinam-se a crianças e jovens com
idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos.
Será uma semana cheia de atividades e
entretenimento. Se tem um filho ou neto com estas
idades, não o deixe faltar!

LER +

JARDIM ZOOLÓGICO LISBOA
ATUALIZAÇÃO PROTOCOLO
Como é do seu conhecimento, os Serviços Sociais
fazem parte do Grupo de Amigos do Jardim
Zoológico de Lisboa, pelo que, e tal como em anos
anteriores, negociámos o valor dos ingressos. Veja
os novos valores e venha visitar o Jardim Zoológico
de Lisboa!

LER +

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 suscetível 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.

