
 

REGRAS PARA ASSISTIR AOS ESPETÁCULOS DE CIRCO NOS COLISEUS 
  
Como é do conhecimento de todos os Associados foram emitidas novas orientações sanitárias, com entrada 
em vigor a partir do dia 1 de dezembro, que levou a que os Coliseus de Lisboa e Porto, onde se vão realizar 
os espetáculos de circo do Clube, nos fizessem chegar a 3 de dezembro a seguinte informação: 
  
1. COLISEU DO PORTO AGEAS – Espetáculo no dia 8 de dezembro às 14h00 

 

• Regras de acesso ao Coliseu do Porto Ageas (incluindo quem esteja vacinado):  

o É obrigatório o uso de máscara, utilizada em permanência, a partir dos 12 anos inclusive; 

o É condição obrigatória, a partir dos 12 anos inclusive, apresentar à entrada do Coliseu o 

Certificado Digital Covid da EU válido ou um teste negativo ao SARS-CoV-2 (teste rápido de 

antigénio realizado até 48 horas antes do início do evento) ou teste PCR (feito até 72 horas antes 

do evento); 

o Está excluída a modalidade de autoteste; 

o O incumprimento destas regras impossibilita a entrada no Coliseu. 

 
2. COLISEU DE LISBOA – Espetáculo no dia 12 de dezembro às 17h00  

 

• Regras de acesso ao Coliseu de Lisboa (incluindo quem esteja vacinado): 

o É obrigatório o uso de máscara, utilizada em permanência, a partir dos 10 anos inclusive; 

o É condição obrigatória, a partir dos 12 anos inclusive, apresentar à entrada do Coliseu o 

Certificado Digital Covid da EU válido ou um teste negativo ao SARS-CoV-2 (teste rápido de 

antigénio realizado até 48 horas antes do início do evento) ou teste PCR (feito até 72 horas antes 

do evento); 

o Está excluída a modalidade de autoteste; 

o O incumprimento destas regras impossibilita a entrada no Coliseu. 
  

Agradecemos o estrito cumprimento das regras para que todos os Associados, famílias e amigos, possam 

celebrar a época de festejos que agora se inicia tranquilamente, em segurança e em grande alegria. 

 

Usufrua de todos os eventos e atividades que o Clube lhe disponibiliza e, em caso de dúvida, não hesite em 

nos contactar pelo email clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt. 
 

Estamos Juntos! 
 

A Direção,  

Clube Millennium bcp  

Viva Melhor o Seu Tempo Livre 
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