
O Amor que surge de geração em geração!

A importância dos avós é inquestionável e marca a nossa vida de uma forma profunda e única!

O Clube acarinha o amor incondicional e único dos avós e por isso quer contribuir no reforço

desses laços numa época de isolamento e afastamento físico, propondo-lhe um desafio:

Escrever uma carta aos avós

Aproveite para, numa carta manuscrita, expressar os seus sentimentos e a sua gratidão para com os

avós bem como sobre a importância deles na sua vida.

O seu Clube tem para oferecer, ao melhor classificado, um Voucher no valor de 50€, para utilizar numa

atividade ao seu gosto (visita, passeio, bilhetes para espetáculos, participação em atividades físicas,

aquisição de um bem ou serviço ou outros).

Para todos os que aceitem este desafio, devem proceder da seguinte forma:

• Enviar email para clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt e em assunto indicar “Carta aos Avós”;

• Identificar com nome e nº de sócio do Clube ou nº de colaborador;

• Anexar a carta manuscrita (não deverá ultrapassar uma folha A4), digitalizando ou fotografando;

• Ler o parágrafo Cedência de Direitos (ver folha seguinte) e referir no texto do email que Li, o parágrafo 

Cedência de Direitos, compreendi e autorizo.

Ficamos a aguardar pelas cartas mais bonitas de sempre!

Data limite para receção das cartas: 27 de maio de 2020.

PASSATEMPO A Carta aos Avós
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PASSATEMPO A Carta aos Avós

#Fiquealerta #Estamosjuntos

Cedência de Direitos

“Dou autorização expressa de publicação no site do Clube Millennium bcp, que é público e

não é de acesso exclusivo dos seus Associados/Sócios e agregados familiares ou, em

qualquer outro meio que este utilize ou venha utilizar, dos elementos necessários para a

participação no presente passatempo/desafio, tais como dados identificativos do(s)

participante(s), nome/idade, textos/fotografias/vídeos, não havendo lugar a qualquer

contrapartida exceto o que for indicado como prémio e se a ele tiver direito.”


