16 DEZEMBRO 2021

AGENDA DE
ATIVIDADES

“O FABULOSO CIRCO DE NATAL“
RESERVATÓRIO DA MÃE D'ÁGUA
LISBOA ATÉ 09 JANEIRO
A Magia do Natal chegou à Immersivus Gallery
com “O Fabuloso Circo de Natal”! O público é
guiado para o interior da tenda mágica pela voz
do locutor de Nuno Markl, onde a magia do natal
acontece. Não falte!

LER +

“O FABULOSO CIRCO DE NATAL“
ALFÂNDEGA DO PORTO ATÉ 09
JANEIRO
O público é guiado para o interior da tenda mágica pela
voz do locutor de Nuno Markl, onde a magia do Natal
acontece. O Mágico, o palhaço, a orquestra, animais de
toda a parte do mundo, são alguns dos números
artísticos que poderá ver no espetáculo. Venha
celebrar o Natal!

LER
LER ++

CASA DE VILA POUCA
PROTOCOLO
A Casa de Vila Pouca, fundada em 1743, está
desde a sua criação ligada à agricultura e
produção de vinho. Situada em Codeçoso, uma
freguesia portuguesa do concelho de Celorico
de Basto. São produzidas na Casa várias castas
autóctones como o alvarinho, azal, vinhão e
outras que foram introduzidas ao longo dos
anos. Aproveite este protocolo!

LER +

A MARGEM DO TEMPO
CINE-TEATRO GARRETT
PÓVOA VARZIM | 15 JANEIRO
21H30
Aos 93 anos Eunice Muñoz prepara-se para
abandonar os palcos. Mais que uma despedida,
o espetáculo A Margem do Tempo é um passar
de testemunho à sua neta Lídia Muñoz e às
gerações vindouras. Venha dai!

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.

