
Festas de Natal 2019 

Manda  a tradição que na Noite de Natal a família se junte à volta da mesa para a noite de 
consoada. No caso das Noites de Natal Antecipadas que o Clube Millennium bcp 
proporciona aos seus associados e familiares, “a mesa” terá que ser maior.  
Por isso, mais uma vez escolhemos os Coliseus, do Porto, a 8 de dezembro e o de Lisboa a 
15 do mesmo mês. É sempre um momento misto de ansiedade e alegria, na espera que 
precede o início do espetáculo. Desses momentos ficam algumas fotos. 

No Porto 

Em Lisboa 

E eis que chega o momento ansiado, onde se anuncia, Meninas e Meninos, Senhoras e 
Senhores, Damas e Cavalheiros, vamos ao Circo, no Porto. 

e em Lisboa. 

Mas porque o Natal é uma altura onde a pré-disposição para a boa vontade aumenta, 
conseguimos angariar 9.000 euros distribuídos equitativamente pela Associação Na 
Rota dos Povos e pela Associação Antigos Alunos do Seminário Missionário do Padre 
Dehon, pela entrega de um cheque simbólico nas sessões do Porto. 



Festas de Natal 2019 
Seguiram-se nas duas do Porto a mensagem de Natal do Dr. Rui Arnaud, Presidente da 
Delegação Norte, e em Lisboa da Dra. Isabel Raposo, Presidente da Direção Nacional 
na primeira sessão e do Dr. Rogério Araújo, vogal da Direção Nacional na segunda. 

Mas Festa de Natal sem presentes, não é Festa, sejam eles recebidos na Delegação 
Norte ou no Coliseu dos Recreios, para quem nos distinguiu com a sua presença, ou 
enviados para o local de trabalho, para quem não pôde estar presente.  

No Porto 

Em Lisboa 

De salientar ainda que na Madeira e nos Açores esta iniciativa teve também lugar. Na 
Madeira com uma sessão de Circo e nos Açores com um espectáculo infantil. 
Finalmente e porque os números são importantes, sobretudo quando queremos 
analisar a adesão dos associados, não andaremos longe se dissermos que deram-nos 
o prazer da sua companhia cerca de 9.500 associados do Clube. 
É de facto motivo para estarmos agradecidos, todos, no Clube Millennium bcp, e 
desejar um Feliz Natal e um 2020 com saúde. Se ela estiver presente, todos os 
problemas que possam aparecer se resolverão. 

Até pro ano. 


