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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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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.

ROCK IN RIO 2022

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!

PASSEIO AO AR LIVRE NA SERRA 
DA ESTRELA | QUINTA CRESTELO 
25 E 26 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!

DINO PARQUE | 04 SETEMBRO

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!

CAMINHADA CABO ESPICHEL
18 SETEMBRO 09H30

https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/DinoParque.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/CaminhadaCaboEspichel.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoRockinRio2022.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoPasseioPedestreS.Estrela.pdf

	  

