14 JUNHO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

FUNPARQUE | S. JOÃO DA
CAPARICA 26 JUNHO
Os Serviços Sociais propõe uma manhã diferente
para os seus filhos e netos, que promete exercício
físico, diversão e aventura, praticando arborismo e
escalada. Inscreva-os, eles vão adorar!

LER +

KARTING CABO DO MUNDO
MATOSINHOS | 27 JUNHO
2021 PELAS 10H
Não perca mais uma corrida de Kart,
organizada pelos Serviços Sociais!

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. Não falte!

LER +

"IMPRESSIVE MONET &
BRILLIANT KLIMT" | LISBOA ATÉ
30 DE JUNHO | PORTO ATÉ 11
DE JULHO
Os Serviços Sociais celebraram uma parceria com a
Immersivus Gallery, disponibilizando bilhetes para a
exposição “IMPRESSIVE MONET & BRILLIANT
KLIMT”, em Lisboa no Reservatório da Mãe d'Água
nas Amoreiras, e no Porto, na Alfandega do Porto.
Não falte!

LER +
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