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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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Descubra o empreendedor que há em si! Quer
aprender e experimentar técnicas diferentes,
como por exemplo, fazer um porta moedas
simples em costura? Aceite o desafio e
participe neste Workshop de Costura, através
da plataforma Zoom!

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
2022 | TEMA “INVERNO”

O objetivo é a criação de neve artificial e a criação de
um líquido não newteniano (Ooblek). O Ooblek é algo
que as crianças e os pais vão ficar surpreendidos pois
é um líquido que se mexermos devagar está em forma
líquida, mas se tentarmos mexer com força ele reage
como um sólido. O Ooblek será mais engraçado para
miúdos acima dos 4/5 anos como brincadeira e
descoberta científica. Inscreve-te!

WORKSHOP PAIS E FILHOS 
ONLINE | 5 FEVEREIRO PELAS 
15H00

Os Serviços Sociais vão realizar um evento para os
amantes do Padel, nas instalações do ABC INDOOR
PADEL. Neste evento iremos proporcionar vários
desafios relacionados com o Padel. Inscreva-se já!

EVENTO PADEL | 26 DE 
FEVEREIRO A PARTIR DAS 9H30

WORKSHOP COSTURA | 12 
FEVEREIRO PELAS 15H00

Participe no I Concurso de Fotografia de 2022. O tema
é o “INVERNO“. O prazo de entrega dos trabalhos
expira a 28 de fevereiro. A apresentação e a votação
decorre de 1 a 20 de março. O Júri reunir-se-á até 25
de março, para apreciação dos trabalhos. No dia 31 de
março serão divulgados os resultados. As inscrições
estão abertas. Porque espera?

https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/ComunicadoEventoPadel.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/WorkshopPaisFilhos.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/comunicadoIConcursodeFotografia%202022Inverno.pdf
https://www.portalssmg.pt/atividades/pdf/WorkshopCostura.pdf

	  

