
FESTA DE NATAL 2018 

Como é habitual, o Clube Millennium bcp proporciona a todos os seus Associados uma ida ao Circo 

e uma lembrança aos Sócios com idade até aos 12 anos. 

 

Para este efeito deverão inscrever-se entre os próximos dias 1 e 19 de outubro. 

 

As sessões do Circo de Natal têm lugar: 

 

• Lisboa – domingo, 16 de dezembro, às 09:15 e 11:30 horas; 

• Porto – sábado, feriado, 8 de dezembro, às 10:00 e 14:30 horas. 

 

Assim, a partir do próximo dia 1 de outubro, entre no site do Clube e efetue a sua inscrição, 

solicitando os bilhetes de acordo com o seu agregado inscrito no Clube. A inscrição implica o 

pagamento de 4 euros por pessoa inscrita. No entanto, para os Sócios que se inscrevam dentro 

das datas acima referidas, o preço é de 2 euros por pessoa.  

As inscrições efetuadas após o dia 20 de outubro ficam sujeitas a disponibilidade. 

 

Metade do valor da receita assim obtida será entregue à Instituição de Solidariedade Social Irmãs do 

Cottolengo do Padre Francisco, Servidoras de Jesus, que se dedica a apoiar pessoas com graves 

carências e deficiências profundas e o restante para cofinanciar as despesas com a realização da 

Festa. 

  

A partir de 15 de novembro os bilhetes (sem marcação de lugar) e/ou as senhas para levantar os 

presentes (para quem se inscreveu no período definido), serão enviadas para os locais de trabalho 

(sócios no ativo) e para a sucursal a indicar pelo próprio (sócios reformados). 

 

Em data a anunciar oportunamente, os presentes das crianças não inscritas para o circo serão 

enviadas para o local de trabalho (sócios no ativo) e para a sucursal a indicar pelo próprio (sócios 

reformados), com exceção dos residentes no Porto, que os deverão levantar nas instalações do 

Clube. 

FESTA DE NATAL 2018 

Inscrições para as sessões de Circo e atribuição 
de prendas aos Associados mais jovens 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000036790

