
SECÇÃO  REGIONAL  DE  VISEU

A Secção Regional de Viseu, em colaboração com o departamento de Tem-
pos Livres do SBC e com os restantes Secretariados, vem dar a conhecer a 
realização de uma das suas actividades culturais e desportivas.

PROGRAMA
07,00 h – Saída de Viseu, na Avenida Europa junto ao Tribunal.
08,30 h – Chegada a Areinho. O percurso estende-se ao longo de 8 quilómetros, sobre a margem esquerda do rio, num contacto directo 

com a natureza, descobrindo paisagens e lugares que nunca imaginou, e que até há pouco tempo estavam praticamente ina-
cessíveis.

09,00 h – Início da caminhada nos passadiços. Recomenda-se o uso de calçado para caminhar, cada elemento poderá efectuar o percurso 
ao seu ritmo e de acordo com as suas motivações.

12,00 h –  Fim da caminhada, chegada a Espiunca com o reagrupar dos participantes junto ao autocarro.
13,00 h – Almoço em Restaurante Local Restaurante “O Parlamento”, onde será servido a famosa Posta Arouquesa. 
 Tarde livre para visitar e conhecer a Vila de Arouca, actividades de caracter pessoal ou se preferir, uma visita ao Museu de Arte 

Sacra do Mosteiro (não incluída).
17,00 h – Regresso a Viseu.
18,30 h – Chegada a Viseu.
Preços por pessoa: Sócios, trabalhadores SBC (cônjuges e filhos beneficiários do SAMS) pensionistas 33.00 €
Acompanhantes  38.00 € - Crianças dos 3 aos 14 anos (Menu Criança) 13.00 €
A data limite para as inscrições é de 16 de Abril de 2018. Esta actividade só se realizará com o mínimo de 40 participantes. Sempre que 
existam razões que o justifiquem, poderão ser modificadas hora partida/chegada sem prejuízo dos participantes. Posterior e oportuna-
mente será confirmada a sua participação.
Viseu, 23 de Fevereiro de 2018                                                                                     Saudações Sindicais

                                                                              O Secretariado da Secção Regional de Viseu

Caminhada Passadiços do Paiva
9 de Junho de 2018

BOLETIM  DE  INSCRIÇÃO

Caminhada Passadiços do Paiva

"

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

Morada: |________________________________________________________| Código Postal: ________ - ____________________________ 

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

Inscreve: |__________________________________________________________________| Parentesco: |__________| Idade: |___________|

Inscreve: |__________________________________________________________________| Parentesco: |___________| Idade: ___________|

Data: ____/____/_____      Assinatura: __________________________________________________

Autorizo o débito da minha conta com o IBAN PT50 |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|, 
no dia 26 do presente mês no valor de ____________,____ €, para crédito da conta do Sindicato dos Bancários do Centro com o 

IBAN PT50 001800010020198017235. 

Assinatura ____________________________________________________________________________________ Data ____/____/_____
      (Assinatura do titular da Conta)

Enviar para: Sindicato dos Bancários do Centro - Setor de Sócios/Beneficiários e de Apoio aos Corpos Gerentes e Serviços - Av. Fernão de Magalhães, 
476 - Aparatdo 404 - 3001-958 Coimbra ou digitalizando-o  (preenchido integralmente e assinado) e enviando-o para gab.apoio@sibace.pt

Registo de Entrada

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


