
Numa altura em que muito se fala da possível 
transformação desta Base numa extensão do Aeroporto de 
Lisboa, o Clube vai promover uma visita à mesma. 

Será uma oportunidade para aqueles que fizeram a tropa, 
na Força Aérea, reverem outros tempos. 

E quem não fez, vai poder ver o que é uma Base Militar da 
Força Aérea e saber qual a função que a mesma hoje 
representa. 

A visita é numa quarta-feira, porque é o único dia da 
semana que o permitem. 

Programa 

Local  - Horário – Custo Gratuito 

Visita guiada à BASE DO MONTIJO 
15 de fevereiro de 2017 – quarta-feira 

VISITA CULTURA 

FICHA DE INSCRIÇÃO BASE DO MONTIJO 

Diversos 

Inscrições até 30 de janeiro. No dia 1 de fevereiro o 
Clube colocará no site o nome dos associados cujas 
inscrições forem consideradas. Não é válida 
nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube. 
Após divulgação no site e caso não possa 
comparecer, avise de imediato o Clube ou o 
Seccionista. Não são aceites justificações de faltas. 

A falta de comparência terá um custo de €3, salvo 
se outro sócio ocupar a vaga em aberto. Este valor 
simbólico será revertido a favor de uma instituição 
de solidariedade ou uma outra causa. 

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt 

Local de encontro: Rua da Base Aérea, Samouco. 

Como chegar, partindo de Lisboa: 

- Com viatura própria segue na direção do Samouco, via ponte Vasco 
da Gama; de transporte, pode optar por ir de barco para o Montijo 
(Cais do Seixalinho), ali existem autocarros para o Samouco ou ir a pé, 
são apenas 3 km. Também existem autocarros que partem da Gare do 
Oriente (TST). 

Hora de início: 09h30. 

Hora final prevista: 12h30. 

Limite de inscrições: 60 (ao efetuar a inscrição pode aparecer a 
informação que já se encontra esgotado, mesmo assim não deixe de 
confirmar a sua inscrição, porque se houver desistências poderá 
sempre ocupar essas vagas). 
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http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033633

