
®© 2018 high . Todos os direitos reservadosspirit

news  #3spirit
destaque

Já nos segue? 
®Ajude-nos a ampliar a comunidade high  e a spirit

expandir o lema #SomosPorTodos.

Clique nos logótipos em baixo e faça ‘gosto’, ‘seguir’ 

ou ‘subscrever’, como preferir. 

Partilhe, comente e participe. Contamos consigo!

versão interactiva

imprensa
Lá continuamos nós na imprensa.

Ora veja, clicando nos links em baixo.

blog Cocó na Fralda, 27 Fev 18

superpowerspirit

A 2ª fase está aí

®4º high  dayspirit
Não podíamos estar mais felizes!

Dezenas de participantes, outros tantos a apoiar na 

organização, todos juntos a somar mais de uma 
®centena de pessoas com um enorme high .spirit

Veja aqui como foi...

#SomosPorTodos #gratuito #familia #saude #desporto #artistico #crianca #senior

Temos um desafio para si.
®O high  como já todos sabem é um movimento spirit

solidário que ‘vive’ do voluntariado e da boa vontade 

de imensas pessoas e entidades.

Se partilha do nosso Objectivo Principal - DAR, clique 

AQUI e conte-nos o seu superpower  e diga-nos spirit

como poderá passar a pertencer a’Os Fantásticos.

Obrigado!

É verdade, nos Domingos de Junho e Julho.

Marque já na agenda para não perder mais uma 

oportunidade de realizar actividades desportivas e 

artísticas em família.

Estamos só a ultimar os preparativos e muito em 
®breve fica tudo disponível no site high .spirit

Apareça com os seus filhos ou netos.

Voltaremos nos Domingos de Junho e Julho 2018. jornal Notícias do Parque, Abr 18

Fechou-se uma porta abriu-se um portão. 

Nós não somos muito de janelas, connosco é tudo 

mais em grande.

Em Março terminou a 1ª fase da implementação do 

Programa-piloto 2018, e foi Fantástico.

Fique atento, a 2ª fase já está em preparação e vai 

acontecer nos Domingos de Junho e Julho de 2018, 

ainda no Parque das Nações.

Vemo-nos lá?

https://www.instagram.com/highspiritoficial/
https://www.youtube.com/channel/UCVwwRJS4BbMZPAuLk70Mw8w
https://www.facebook.com/highspiritoficial/
http://www.docs.highspirit.pt/Noticias_do_Parque_4Abr18.pdf
http://coconafralda.sapo.pt/high-spirit-digam-la-se-isto-nao-e-2318184
https://www.highspirit.pt/colabore
https://www.youtube.com/watch?v=xHGnVuGvWUg&list=PLDmfLkMZ3hI-0PGJYBDTIXc8ts8ojBp8J&index=3
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