24 JUNHO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

MONTE SELVAGEM
MONTEMOR-O-NOVO | 04
JULHO
Os Serviços Sociais propõe-lhe um dia diferente,
num centro de conservação da Natureza que
combina uma reserva animal, um parque de
aventura e um projeto pedagógico para descobrir!
Inscreva-se, vai adorar!

LER +

PEDIZOOPAPER | ZOO DA
MAIA 04 JULHO 2021
Lançamos o desafio aos pais e filhos para
participarem neste desafio, no âmbito de uma
visita ao Zoo. Pretendemos proporcionar uma
forma de se conhecerem as diferentes
espécies e todo o espaço envolvente. A visita
é livre mas o Peddy Paper é organizado e
orientado pelos monitores do zoo. Não faltes!

LER
LER ++

CAMINHADA FISGAS DE
ERMELO | 18 JULHO 2021
PELAS 10H
Com o objetivo da promoção da saúde e bem
estar vão os Serviços Sociais, em parceria com
a Time OFF, organizar uma Caminhada a
Fisgas de Ermelo – Mondim de Basto, de 5km,
com o grau de dificuldade baixo. Convidamos
todos a inscreverem-se. Participe!

LER +

“IL DIVINO MICHELANGELO & IL GENIO
DA VINCI” E "IMPRESSIVE MONET &
BRILLIANT KLIMT" | VILAMOURA ATÉ
30 SETEMBRO
Em parceria com a Immersivus Gallery, os Serviços
Sociais disponibilizam bilhetes para as exposições “IL
DIVINO MICHELANGELO & IL GENIO DA VINCI” e
"IMPRESSIVE MONET & BRILLIANT KLIMT" , no Centro de
Congressos do Algarve, na Marina de Vilamoura. Não
falte!

LER +

ssmontepio.pt

+351 213 245 100

servsociais@montepio.pt
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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
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