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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 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.
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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!

BATISMO MERGULHO EM 
PISCINA | PORTO 09 JUNHO 

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!

PERFEITOS DESCONHECIDOS 
TEATRO MARIA MATOS LISBOA 
26 JUNHO 20H

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!

BATISMO MERGULHO MAR 
10 JULHO 09H

Um jantar animado e concorrido onde se
sentam à mesa casais, amantes e traídos.
Bernardo, sabendo que mulher o trai, fazendo-
se passar por ela, convida o seu amante,
Roberto, para ir a sua casa…Para saber mais,
aproveite os bilhetes para esta comédia! Não
falte!

DING DONG | COLISEU DO 
PORTO 26 JUNHO 21H

https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/BatismoMergulhoPiscina.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/BatismoMergulhoMar.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoPerfeitosDesconhecidosLx..pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoDingDongPorto.pdf

	  

