14 OUTUBRO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

PAINTBALL BUCELAS | 23
OUTUBRO PELAS 10H00
Os Serviços Sociais convidam todos os
Associados a inscreverem-se para um
PAINTBALL, no dia 23 de outubro pelas 10h00, a
decorrer no Parque Aventura Sniper em Bucelas.
Só precisa de trazer boa disposição!!!

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 ++

"MADAGASCAR" UMA
AVENTURA MUSICAL | ALTICE
ARENA 18 DEZEMBRO 11H
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 +

EXPOSIÇÃO ENTRELAÇAR AI
WEIWEI | PORTO ATÉ 8
FEVEREIRO 2022
A exposição apresenta sete esculturas de raízes, uma
árvore em ferro de 32 metros de altura e um filme.
Um trabalho que reflete a sua preocupação com as
questões ambientais e com a desflorestação da Mata
Atlântica brasileira. As esculturas de Ai representam o
que resta desses gigantes outrora verdejantes e são a
expressão das atuais consequências da gananciosa
devastação do meio ambiente natural.
Não falte!

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.

