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Decorreu no passado domingo, dia 16 de dezembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, 
mais um Circo de Natal do Clube Millennium bcp, evento maior vivido num clima de intensa 
festa, de alegre convívio e de sentida solidariedade. 
Num tempo de celebração das festividades da quadra natalícia, viveu-se assim a magia pura 
de um programa capaz de agradar e encantar tanto a crianças como a adultos. Mesmo sem as 
acostumadas apresentações com animais foram apresentados números de qualidade que 
contagiaram a plateia e balcões. 
A adesão dos associados, seus familiares e amigos foi maciça tendo-se registado lotação 
esgotada nas duas sessões disponíveis (9h15 e 11h30), com cerca de 7.000 lugares tomados. 

O sucesso da participação estendeu-se às prendas com centenas de crianças felizes 
com os brinquedos que lhes foram entregues antes do início de cada sessão. 

Um dos momentos altos foi vivido com a entrega 
simbólica de um cheque no valor de Eur 8.500,00 a uma 
Instituição de Solidariedade Social especialmente 
escolhida para expressar o caráter solidário dos 
associados do Clube.  
 
A Instituição escolhida para este ano foi a das “Irmãs de 
Cottolengo do Padre Alegre”, Servidoras de Jesus, 
instituição sediada no Lumiar, que se dedica a pessoas 
com grandes carências ou com deficiências profundas. 
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O cheque simbólico foi entregue na sessão das 11h30 à sua representante, irmã Maria 
Irene Beneyto. 

Para o sucesso desta organização, contribuíram 
de forma decisiva os esforços em parceria de 
uma equipa de colaboradores do Clube 
Millennium bcp e das empresas BRK, que detém 
a seu cargo a responsabilidade de toda a 
logística de meios associada, da A. J. Aguiar, Lda., 
que este ano foi a fornecedora oficial dos 
brinquedos e da Ricardo Covões, Lda. 
Na equipa do Clube Millennium bcp ressalvem-
se os especiais agradecimentos a Francisco 
Zuzarte, Nuno Ferrão e Rui Arnaud, pela especial 
dedicação à montagem deste evento maior que 
decorre em Lisboa e no Porto. 
 
A Direção do Clube espera que o êxito deste ano 
se venha a repetir nos próximos continuando a 
contar com a presença dos associados para tal 
fim. 
 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo 


