19 AGOSTO2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

DINO PARQUE | 04 SETEMBRO
Propomos um dia diferente e especial, com o intuito
de retirar as famílias de casa, em segurança e bem
divertido. Uma visita ao Dino Parque! Dino Parque é
o maior parque temático em Portugal com
dinossauros. Inscreva-se!

LER +

CAMINHADA CABO ESPICHEL
18 SETEMBRO 09H30
Com o objetivo da promoção da saúde e bem estar, em
parceria com a Empresa Caminhando, vamos
organizar uma Caminhada ao Cabo Espichel, com grau
de dificuldade médio. Convidamos todos a
inscreverem-se!

LER
LER ++

PASSEIO AO AR LIVRE NA SERRA
DA ESTRELA | QUINTA CRESTELO
25 E 26 SETEMBRO
Os Serviços Sociais vão organizar um fim de semana
ao ar livre, na região da Serra da Estrela, onde iremos
fazer algumas caminhadas. Venha desfrutar do ar
puro. Inscreva-se!

LER +

ROCK IN RIO 2022
Depois de vários adiamentos, a 9.ª edição do
Rock in Rio Lisboa, está prevista regressar ao
Parque da Bela Vista, dias 18, 19, 25 e 26 de
junho
de
2022.
Com
um
cartaz
verdadeiramente repleto de megaestrelas e
uma grande diversidade de géneros e de
artistas, este é um festival único no mundo.

LER +
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