28 SETEMBRO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

NATAL 2021 | ATUALIZAÇÃO
DOS DADOS BENEFICIÁRIOS
Se ainda não o fez, atualize os dados dos seus
beneficiários, para que estes possam receber a
sua prenda de Natal!

LER +

APOIO ESCOLAR 2021 | 1º AO 12º
ANO DE ESCOLARIDADE
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. Peça o
seu apoio até 30 de Novembro. Beneficie já deste
apoio!

LER
LER ++

PHOTO ARK | BRAGA ATÉ 12
JANEIRO 2022
A Photo Ark é a maior arca fotográfica do mundo
e a exposição da National Geographic mais vista
de sempre. Trata-se de um projeto do fotografo
Joel Sartore que, em 2005, deu início à missão de
fotografar as 12 mil espécies animais que vivem
em cativeiro e muitas das quais se encontram em
vias de extinção. Venha visitar!

LER +

MADAGASCAR UMA AVENTURA
MUSICAL | ALTICE ARENA 18
DEZEMBRO PELAS 11H00
Baseado no filme de animação da DreamWorks,
Madagáscar, uma Aventura Musical, conta a história
destes inseparáveis amigos que, com a ajuda
daqueles hilariantes e conspiradores pinguins, fazem
uma viagem inesperada ao mundo insano de
Madagáscar. Peça já o seu bilhete!

LER +
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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.

