
 
  

  

Aproveite a oportunidade de assistir ao musical para toda a família, SONS DA 
DISNEY, uma doce história de Natal que vem encantando várias gerações desde 
2010. Os quatro amigos das crianças, Cinderela, Pocahontas, Simba e Pinóquio, 
reúnem-se para festejar o Natal, mas os malvados Úrsula e Capitão Gancho não os 
querem ver felizes e trocaram os seus presentes por embrulhos falsos. Conseguirão 
os quatro heróis encontrar os seus presentes verdadeiros e salvar o Natal? 

Programa 

  
Espetáculos CULTURA 

“Sons da Disney” – Um musical para toda a família! 

Sócios: 3,50€ (PVP 7€). 

Local 
Data/Hora 

Morada: Boutique da Cultura, Av. Colégio Militar, 1500-187, Lisboa. 
 
Sessões: 28 de novembro e 5 de dezembro* (sábado às 11h). 
* Lugares limitados | Duração: aprox. 60 minutos. 

Custos 

Diversos 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Inscrições abertas até 22 de novembro de 2020* 
Débito único em 23 de dezembro de 2020. 
Envio de bilhetes: morada do local de trabalho ou para uma sucursal. 
* Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
A desistência ou a não comparência na sessão, após a confirmação da respetiva inscrição, 
implica o pagamento pelo custo real (PVP). 
 
Foram reforçadas as medidas de segurança e higiene: obrigatório o uso de máscara no 
espetáculo e respetivos acessos, de acordo com as diretrizes da DGS. 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000040830


DESPORTO Golfe

FICHA DE INSCRIÇÃO

28 de novembro de 2020

Programa

Local 
Data/Hora

Custos

Diversos

Onyria Quinta da Marinha Hotel

R. Palmeiras, 2750-005 Cascais

Latitude 38° 42' 14.40" N

Longitude 9° 27' 30.00" W

28 de novembro de 2020 - Início às 08h00.

Inscrições até ao dia 24 de novembro.

No dia 25 do mesmo mês, o Clube Millennium bcp colocará no site www.clubemillenniumbcp.pt 
o nome dos Associados cujas inscrições forem consideradas.

Após divulgação no site, caso não possa comparecer, deverá informar o Clube Millennium bcp 
clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt ou o Seccionista Álvaro Dinis 
alvaro.dinis@millenniumbcp.pt.

Sócios: 20,00€ (preço base 35,00€).

Convidados: 35,00€.

Buggy (opcional): 35,00€ por buggy (pode ser partilhado 

caso sejam familiares).

Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube
- A desistência ou a não comparência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real (preço base 35€) -

O preço inclui: Green-fee + Snack.

Torneio na modalidade de Pares Texas Scramble Integral (pontos), com saídas 
sequenciais do Tee 1 e 10 a partir das 08h00.

Torneio de Pares - Natal

Contactos
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