27 MAIO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

BATISMO MERGULHO EM
PISCINA | PORTO 09 JUNHO
Aproveite esta oportunidade de aprender a
mergulhar e fazer assim, parte das
maravilhas subaquáticas e de experiências
inesquecíveis, de forma segura, no CCD
Porto, pelas 21H…Não falte!

LER +

BATISMO MERGULHO MAR
10 JULHO 09H
Os Serviços Sociais vão organizar mais um
Batismo de Mergulho em Mar, a decorrer no
MEGADIVE Centro de Mergulho em Sesimbra.
Não falte e veja as maravilhas que o fundo do
mar tem para oferecer!

LER
LER ++

DING DONG | COLISEU DO
PORTO 26 JUNHO 21H
Um jantar animado e concorrido onde se
sentam à mesa casais, amantes e traídos.
Bernardo, sabendo que mulher o trai, fazendose passar por ela, convida o seu amante,
Roberto, para ir a sua casa…Para saber mais,
aproveite os bilhetes para esta comédia! Não
falte!

LER +

PERFEITOS DESCONHECIDOS
TEATRO MARIA MATOS LISBOA
26 JUNHO 20H
Um grupo de amigos de longa data organiza um
jantar. A anfitriã propõe um jogo: cada um deixa o
telemóvel sobre a mesa e cada mensagem ou
chamada que chega é lida e ouvida por todos, afinal
entre amigos não há segredos. Alguém tem algo a
esconder? Jogamos?.....Venha ver como decorre este
jogo! Compre o seu bilhete!

LER +
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