
Cultura 

Visitas Guiadas 

A outrora Igreja de São Julião, é hoje o Museu do Dinheiro, depois de ter sido a garagem do Banco de Portugal. 
Quando das obras realizadas para albergar o Museu, foi descoberto um troço daquela que foi a Muralha de Dom Dinis e que teremos 
oportunidade de ver. 
O seu valor é somente histórico pois remonta a sete séculos anteriores à nossa época. 
Quanto à exposição, que dá o nome ao Museu, está distribuída por nove salas e dá a conhecer as peças de referência da coleção, bem 
como os contextos e as histórias  que estes  objetos encerram. 
A mostra expõe, lado a lado, a evolução do dinheiro e de outros meios de pagamento que marcaram a história das civilizações e das trocas 
comerciais, no Ocidente e no Oriente. 
Teremos também a oportunidade de ver algumas ânforas imperiais que serviam para o transporte alimentar, não só na Lusitânia, bem 
como nas restantes rotas  do comércio do império romano. 

 

Local de Encontro: 
 
• Museu do Dinheiro – Rua de São Julião – Lisboa. 

 

Data e Horário: 
 
•  10 de dezembro (sábado) de 2016. 
•  Início: 10:20 horas. 
•  Final Previsto: 11:30 horas. 

 

Custos: 
 
• Grátis. 

 

Diversos: 
Nota: Após divulgação no site do Clube dos nomes dos sócios aceites para a visita, as desistências e faltas de 
comparência terão um custo de € 3.00, salvo se outro sócio ocupar a vaga em aberto. Estes €3.00 serão revertidos a 
favor de uma instituição de solidariedade ou da causa (visita) que consta no Template. 
Caso tenha tido a inscrição confirmada e não possa comparecer, contacte de imediato, se faz favor, o seccionista.  
Não são aceites justificações de faltas.   
Como o número de inscrições tem que ser limitado, face as características deste tipo de eventos, o número de 
interessados é por regra superior ao número de vagas disponíveis, ficando recorrentemente sócios de fora. Deste 
modo, pretende-se apenas com esta iniciativa desincentivar que sócios com inscrições concretizadas e aceites não 
compareçam, impossibilitando que outros estejam presentes (situação que ocorre com frequência). 
 
Inscrições limitadas (25 Participantes) até dia 5 de dezembro. No dia 7 do mesmo mês, o Clube colocará no site o 
nome dos associados cujas inscrições forem consideradas. Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube 
Millennium bcp. 

 
Mais informações: joselopespereira@sapo.pt 
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