22 JULHO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

QUANTUM PARK ALMADA
31 DE JULHO
Venha passar uma manhã diferente no Quantum
Park com os seus filhos e netos. Prometemos
exercício físico e diversão num dos maiores
parques da Europa que foi pensado para
proporcionar a melhor experiência de Trampolim.
Venha pular connosco!

LER +

ZOOMARINE | 8 DE AGOSTO
Venha passar um dia diferente e divertido no
Zoomarine! Encontre neste parque temático o
local perfeito para brincar, relaxar e descobrir
os maravilhosos segredos dos oceanos.
Inscreva-se!

LER
LER ++

MONTE SELVAGEM
MONTEMOR-O-NOVO | 22
AGOSTO
O Monte Selvagem é um centro de conservação da
Natureza que combina uma reserva animal, um parque
de aventura e um projeto pedagógico para descobrir.
Não perca esta oportunidade de conhecer melhor os
animais no seu habitat natural e, encontrar também
múltiplos espaços de aprendizagem, descanso e
brincadeira!

LER +

APOIO ESCOLAR 2021 | SERVIÇOS
SOCIAIS
A exemplo de anos anteriores, os Serviços Sociais vão
apoiar os seus Associados na aquisição de livros
escolares. Estão incluídos os beneficiários que
frequentem do 1.º ao 12.º ano de escolaridade. Faça já o
seu pedido!

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.

22 JULHO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

QUANTUM PARK ALMADA
31 DE JULHO
Os Serviços Sociais propõem uma manhã
diferente no Quantum Park para os seus filhos e
netos. Prometemos exercício físico e diversão
num dos maiores parques da Europa que foi
pensado para proporcionar a melhor experiência
de Trampolim possível. Venha pular connosco!

LER +

ZOOMARINE | 8 DE AGOSTO
Venha passar um dia diferente e divertido no
Zoomarine! Encontre neste parque temático o
local perfeito para brincar, relaxar e descobrir
os maravilhosos segredos dos oceanos.
Inscreva-se!

LER
LER ++

MONTE SELVAGEM
MONTEMOR-O-NOVO | 22 DE
AGOSTO
O Monte Selvagem é um centro de conservação da
Natureza que combina uma reserva animal, um parque
de aventura e um projeto pedagógico para descobrir.
Não perca esta oportunidade de conhecer melhor os
animais no seu habitat natural e , encontrar também
múltiplos espaços de aprendizagem, descanso e
brincadeira!

LER +

APOIO ESCOLAR 2021 | SERVIÇOS
SOCIAIS
A exemplo de anos anteriores, os Serviços Sociais vão
apoiar os seus Associados na aquisição de livros
escolares. Estão incluídos os beneficiários que
frequentem do 1.º ao 12.º ano de escolaridade. Aproveite
este benefício!

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.

