
SINDICATO DOS  BANCÁRIOS DO CENTRO

Secretariado da Secção Sindical de Reformados

PROGRAMA

\
PROGRAMA

CAMINHADA
 NA ZONA RIBEIRINHA DE LISBOA

MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA

Saída da Guarda

Passagem por:

Viseu, Repeses 6h00

Coimbra, Sede do Sindicato 7h15

Figueira da Foz, Rotunda da Repsol 8h00

Leiria, Piscinas Municipais  9h00 

Tornada (Rest. O Cortiço) 10h00

Partida de regresso cerca das 17h30

(junto à Delegação do Sindicato) 5h00

Tondela, 6h15

Terreiro do Paço - CAMINHADA (opcional)

 Almoço Livre

REGRESSO  20h00

Lanche convívio no Restaurante O Cortiço

Museu Nacional de Arte Antiga

Visita guiada  15h00

QUARTA FEIRA
31 DE MAIO

INSCRIÇÕES ATÉ 19 DE MAIO

VIAGEM(à)CAPITAL

 

Preço por pessoa 35€

Inclui:

 

 
  

Transporte em autocarro
Ingressos e  visita guiada ao Museu
Lanche Convívio no Restaurante O Cortiço

Com a crescente e permanente intervenção na zona ribeirinha, 
Lisboa reatou o seu velho namoro com o Tejo, voltando a entrelaçar 
des�nos e paisagens, vivências e projectos de futuro.

Aquilo que propomos é uma passeata/caminhada, em registo leve e 
descontraído, de pequena duração, digamos que de cerca de uma 
hora, por esta zona agora tornada aprazível e curiosa.

Assim a meteorologia nos ajude. 

Relembramos que esta caminhada é opcional, e o ritmo individual.

Seguir-se-á o almoço livre naquela zona, onde tascas e pequenos 
restaurantes aguardam os comensais.

Cerca das 14,30 voltaremos a reunir-nos para então nos dirigirmos ao 
Museu Nacional de Arte An�ga, onde, em grupos de 25 pessoas, se 
fará uma visita guiada por técnicos da ins�tuição.

Aqui fica uma pequena resenha histórica do Museu:

Criado em 1884, habitando, há quase 130 anos, o Palácio Alvor e 
cumprindo mais de um século da atual designação, o MNAA-Museu 
Nacional de Arte An�ga alberga a mais relevante coleção pública 
portuguesa, entre pintura, escultura, ourivesaria e artes decora�vas, 
europeias, de África e do Oriente.

Composto por mais de 40 000 itens, o acervo do MNAA compreende 
o maior número de obras classificadas pelo Estado como “tesouros 
nacionais”. Engloba também, nos diversos domínios, obras de 
referência do património ar�s�co mundial.

Herança da História (com realce para as incorporações dos bens 
eclesiás�cos e dos provenientes dos palácios reais), a coleção do 
Museu Nacional de Arte An�ga foi sendo engrandecida por 
generosas doações e importantes compras, ilustrando, em patamar 
de obje�va excelência, o que de melhor se produziu ou acumulou em 
Portugal, nos domínios acima enunciados, entre a Idade Média e os 
alvores da Contemporaneidade

VIAGEM(à)CAPITAL

BOLETIM  DE  INSCRIÇÃO

Nome do Bancário: |_______________________________________________________________________________| Sócio Nº: |________|

Morada: |______________________________________________________| Código Postal: ________ - ______________________________ 

Banco: |____________________| Telefone: |_____________| Telémovel: |_____________| E-mail: |_________________________________|

Inscreve: |________________________________________________________________| Parentesco: |___________| Idade: |___________|

Inscreve: |________________________________________________________________| Parentesco: |____________| Idade: ___________|

Inscreve: |________________________________________________________________| Parentesco: |____________| Idade: ___________|

GUARDA  o   VISEU   o   TONDELA   o   COIMBRA  o    FIGUEIRA DA FOZ  o    LEIRIA  o    

             

Data: ____/____/_____      Assinatura: __________________________________________________

VIAGEM CAPITAL Registo de Entrada

Data :____/____/____ Nº: ________
(a preencher pelos Serviços)

CALDAS DA RAINHA o

Para qualquer esclarecimento adicional, contactar: 

Silvino Madaleno Telm.: 918 167 510.

AS INSCRIÇÕES (LIMITADAS A 50) SARÃO NUMERADAS             

DE ACORDO COM A DATA DE CHEGADA DOS BOLETINS

As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 
19 de maio de 2017 e entregues no Setor de Apoio aos 
Corpos Gerentes e Serviços, Av. Fernão de Magalhães, 
476 – 3000-173 Coimbra, ou através do email: gab.
apoio@sibace.pt (desde que o boletim de inscrição 
seja digitalizado com a assinatura).

INSCRIÇÕES
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