23 NOVEMBRO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

ENCONTRO EM FERREIRA DO
ZÊZERE | 04 E 05 DEZEMBRO
2021
Os Serviços Sociais vão organizar um fim de
semana, pela região de Ferreira do Zêzere, que
vai incluir passeio de barco e uma caminhada a
Dornes, a mítica terra dos Templários, plantada
numa pequena península do rio Zêzere.
Convidamos todos a inscreverem-se!!!

LER +

PERLIM SANTA MARIA DA
FEIRA | DE 01 A 30 DEZEMBRO
2021
O parque natalício enfeita a emblemática Quinta o
Castelo com os sonhos de todas as crianças. Os
habitantes deste mundo fantástico, Perlim e Pim Pim,
são os duendes gémeos que começam uma história
que apaixona todos os visitantes do parque. Para lá
dos portões de Perlim há teatro, música, exposições,
jogos, divertimentos e muita magia! Venha dai!

LER
LER ++

WORKSHOP FOTOGRAFIA
MOBILE | 13 DEZEMBRO
2021
Este Workshop de Fotografia destina-se a todos
aqueles que utilizem dispositivos móveis e que
queiram explorar a fotografia de forma
diferente, através da câmara disponível no seu
smartphone Android, iPhone ou iPad. Inscrevase!

LER +

III CONCURSO DE FOTOGRAFIA
2021 | TEMA FÉRIAS
Os Serviços Sociais estão a promover o III Concurso
de Fotografia de 2021, com o tema “ FÉRIAS “. O
prazo de entrega dos trabalhos a concurso expira a
30 de novembro 2021. Participa!

LER +
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