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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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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. Inscreva-
se!

III CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
2021 | TEMA FÉRIAS

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!

PERLIM SANTA MARIA DA 
FEIRA | DE 01 A 30 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!!!

ENCONTRO EM FERREIRA DO 
ZÊZERE | 04 E 05 DEZEMBRO 
2021

WORKSHOP FOTOGRAFIA 
MOBILE | 13 DEZEMBRO 
2021

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!

https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/EncontroFerreiraZezere1.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoDivulgacaoPerlim_Dezembro.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/III%20Concurso%20de%20Fotografia%202021-ALTERA%C3%87%C3%83O.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/WorkshopFotografiaMobileDezembro.pdf

	  

