22 OUTUBRO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

WORKSHOP FOTOGRAFIA
AVANÇADO | 29 OUTUBRO
2021
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!

LER +

EXPOSIÇÃO HERGÉ FUNDAÇÃO
CALOUSTE GULBENKIAN | 6 DE
NOVEMBRO 11H00
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!

LER
LER ++

CAMINHADA SERRA DE SINTRA
06 NOVEMBRO | 09H30
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!

LER +

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

LER +
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