
Cultura 

Visitas Guiadas 

O Clube Millennium bcp abre as inscrições para uma visita guiada com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
 
Embora a Lotaria já não desperte o interesse de outras eras, no Natal há sempre um despertar deste jogo. 
Como estamos a poucos dias desta quadra, vamos ver onde se irá fazer a extração da "taluda" e passar pelo arquivo desta instituição 
centenária. 
Passaremos naturalmente pelos conventos de São Roque e São Pedro de Alcântara onde,as igrejas e o museu são pontos de grande 
destaque. 
Teremos ainda oportunidade de ver o gabinete do Provedor bem como a sala das  sessões. 
É mais uma parceria entre o Clube e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

 

Local de Encontro: 
 
• Museu de São Roque – Largo da Trindade Coelho – Bairro Alto. 

 
Data e Horário: 

 

• 10 de dezembro (sábado) de 2016, às 15:00 horas. 

 

Custos: 
 
• Grátis. 

 

Diversos: 
 
Inscrições limitadas (30 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. 
 
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 às 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). 
 
Mais informações: joselopespereira@sapo.pt 
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