
Sábado

Afastamos os sofás e este sábado à noite 
vamos dançar, com playlist e um DJ.

Após o jantar a equipa reúne-se para decidir 
quem vai preparar a playlist e liderar a 
coreografia?

7 dias memoráveis com atividades culturais e de lazer
#Fiqueemcasa #Estamosjuntos

O Clube Millennium bcp propõe fundar, na sua casa, um centro cultural e recreativo, com uma 
programação semanal criada pela sua família.

Vamos “abrir” salas de espetáculos, discotecas, clubes de leitura, organizar encontros 
temáticos, criando momentos memoráveis!

LAZER Agenda Cultural “Lá de Casa”

Edifício-sede:
O Edifício-sede é o localizado na casa de cada associado

Horário:
Abre todos os dias da semana

Consulte aqui o horário “Lá de casa”
Próximos Eventos:

Consulte a programação semanal

Domingo 

Sarau de música ou talvez teatro? Está 
aberta a sala de espetáculos e os artistas, 
miúdos e graúdos, vão atuar. Quem prepara 
os bilhetes? Quem apresenta o Sarau? Os 
artistas vão atuar!

Agenda semanal que o Clube lhe propõe



Partilhe com o Seu Clube a Agenda Cultural “Lá de Casa”. 
Envie-nos relatos, vídeos e fotos para clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt.

Com o envio das fotografias, vídeos e relatos, dê-nos a autorização expressa de publicação no site do Clube, 
por este ser público e não do exclusivo acesso aos Associados do Clube Millennium bcp.

LAZER Agenda Cultural “Lá de Casa”

Terça-feira

Num canto da sala dedicada ao Lazer, vamos 
construir Puzzles ou Legos em família e hoje 
é o dia de completar mais algumas peças!

Quarta-feira

Vamos brincar às escondidas e à guerra das 
almofadas! E depois, um conto para 
adormecer os mais novos e o jogo “o último 
a falar perde”! 

Segunda-feira

O Clube de leitura vai reunir-se. Em cada 
semana, um livro, um autor, uma 
declamação, um conto infantil ou uma 
discussão filosófica, mesmo com crianças…

Quinta-feira

Jogos com palavras: à volta da mesa ou 
sentados nos sofás, seguimos o abecedário e 
cada um tem de dizer palavras começadas 
por a, b, etc…, ou podemos construir uma 
história em grupo e depois transcrevê-la e 
ilustrá-la…

Sexta-feira

É dia de redescobrir os jogos de adivinhação
com a família toda reunida: mímica ou 
desenhos num papel ou num quadro grande.

Será que resulta por Skype e chamamos 
amigos e outros familiares para também 
jogarem?                 

#Fiqueemcasa#Estamosjuntos

mailto:clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt

