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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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Os Serviços Sociais, em parceria com a
Empresa Caminhando vão organizar uma
Caminhada à Serra de Sintra. O Grau de
dificuldade será médio. Convidamos todos a
inscreverem-se!

EXPOSIÇÃO “SERRALVES EM 
LUZ” | PORTO ATÉ 7 DE 
NOVEMBRO

Esta é uma exposição dedicada a Georges Remi, o
artista de múltiplos talentos conhecido por “Hergé”. É a
primeira exposição em Portugal dedicada ao autor de
Tintin, que apresenta tesouros do Museu Hergé e
revela as diversas facetas do autor. Peça já o seu
bilhete!

EXPOSIÇÃO HERGÉ FUNDAÇÃO 
CALOUSTE GULBENKIAN | 6 DE 
NOVEMBRO 11H00

Em março promovemos a participação num
Workshop de Fotografia – Iniciação. Passado
este tempo estamos em crer que já consolidou
na prática as aprendizagens adquiridas e
quererá passar ao nível seguinte. Promovemos
agora a participação neste Workshop de
Fotografia Avançado. Não falte!

WORKSHOP FOTOGRAFIA 
AVANÇADO | 29 OUTUBRO 
2021

CAMINHADA SERRA DE SINTRA 
06 NOVEMBRO |  09H30

Esta exposição, com desenho de luz de Nuno Maya,
transforma pela primeira vez todo Parque de
Serralves numa impactante exposição de luz,
proporcionando a fruição noturna deste magnífico
espaço através de uma experiência surpreendente
que dá a descobrir deslumbrantes perspetivas em
torno deste notável património natural e
arquitetónico. Venha ver a “LUZ”!

https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/WorkshopFotografiaAvan%C3%A7adoOutubro.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/COMUNICADO_TINTIN_.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoExpSerralvesLuznovembro2021.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/CaminhadaSerraSintraNovembro.pdf

	  

