1O T R I M E S T R E 2022
REGRAS PARA MARCAÇÃO DE PASSEIOS
• As reservas podem ser pelo telefone 213 466 722, a partir das 11h do dia 10 de janeiro.
• A partir de 11 de janeiro, os sócios poderão inscrever-se por telefone durante a semana anterior a cada passeio,
no caso de haver vagas.
• Os passeios são atribuídos por ordem de inscrição e os pagamentos deverão ser feitos até ao dia 14 de
janeiro.
• Os sócios-participantes nos Passeios devem sempre comparecer no local de partida com antecedência, de maneira
a não pôr em causa os horários estabelecidos.
• Número de contacto no dia dos passeios: 965 271 877
• O plano de passeios pode sofrer alterações em virtude da situação de pandemia de Covid-19
Caro(a) Sócio(a)
O Centro Nacional de Cultura vem chamar a atenção para as regras de marcação dos passeios,
designadamente no que diz respeito aos prazos de pagamento e à confirmação da participação nas
atividades. Assim, seremos rigorosos na aplicação da regra da confirmação do passeio apenas com o
pagamento integral, no caso dos passeios de meio dia ou de um dia, ou de um sinal de 50% no ato da
inscrição e o restante com 15 dias de antecedência, no caso dos passeios de fim de semana.
OS SÓCIOS QUE NÃO EFETUAREM O PAGAMENTO ATEMPADAMENTE NÃO SÃO AVISADOS DAS EVENTUAIS
ALTERAÇÕES. NO CASO DE PASSEIOS ESGOTADOS A FALTA DE PAGAMENTO IMPLICA A PERDA DA VAGA
Apenas nos passeios de meio-dia poderão ser admitidos sócios sem inscrição prévia no próprio dia do
passeio, ficando sempre sujeitos à existência de vagas, sendo neste caso o pagamento da senha feito no
local do passeio.
Os pagamentos dos passeios poderão por cheque enviado por correio ou por transferência bancária para
o IBAN PT50 0033 0000 0002 3009 9530 5 - Millennium BCP, sendo neste caso obrigatório enviar
documento comprovativo por correio ou email (info@cnc.pt)
VERIFIQUE SE TEM AS SUAS QUOTAS EM DIA
TABELA DE PREÇOS – PASSEIOS E CURSOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PASSEIO
MNAC: Exposição “Coleção Maria Eugénia e Francisco Garcia”
Galeria São Roque: Exposição “O Som das Árvores”- Alfredo Keil
Património e Memória: Lagos e Portimão
Museu do Oriente: Exposição “Histórias de um Império”
Património e Memória: Santiago do Cacém
Património e Memória: Estremoz
B-Mad: Berardo Museu Art Deco
Ciclo “450 Anos Lusíadas”: percurso camoniano em Lisboa
Património e Memória: Alvaiázere

DATA
23 janeiro
29 janeiro
5 e 6 fevereiro
13 fevereiro
20 fevereiro
6 março
19 março
20 março
27 março

PREÇO
15€
15€
295€*
15€
80€
80€
15€
15€
80€

SÓCIO

NÃO SÓCIO

100 €

120 €

100 €

120 €

*Suplemento single: 55€

CURSO
Portugal e as duas Guerras
Literatura Portuguesa e Cidadania

SESSÕES
5 sessões
3 a 31 de março
5 sessões
16 de fevereiro a 16 de
março

