BRAGA
SEMANA SANTA

24 a 26
de março

Estamos na Semana Santa, uma das melhores épocas do ano para visitarmos uma das mais belas regiões de Portugal, magnificamente

Estamos
Semanacidade
Santa,
uma das
representada
pelana
antiquíssima
de Braga.
melhores épocas do ano para visitarmos
uma das mais belas regiões de Portugal,
magnificamente representada pela anti
quíssima cidade de Braga.
Em Braga as celebrações da Páscoa
revestem-se de uma grande espetacula
Iniciamos
a nossa
em 24/03/2016,
pelas 15h30m,
com partida de Coimbra-Parque Verde. Em Braga as celebrações da Páscoa
ridade,
comviagem
particular
destaque para
as
revestem-se
de uma
espetacularidade,
com
particular destaque
para as procissões
de quinta-feira
santa e dede
sexta-feira
procissões
degrande
quinta-feira
santa e de
sexta-feira
santa. Vamos
ter oportunidade
de desfrutar
outros santa.
pontos de interesse
Vamos
ter
oportunidade
de
desfrutar
de
outros
pontos
de
interesse
desta
maravilhosa
cidade.
Aqui
chegados
faremos
o
check-in
no hotel,
desta maravilhosa cidade. Nesse sentido iniciamos o nosso passeio no dia 24/03/2016 (quinta-feira), pelas
15h30, com
localizado
no centro
de Braga,
e teremos
tempo livrecom
parapassagem
passear até àpelo
horalocais
de jantar.
partida
no Parque
Verde
em Coimbra,
abaixo mencionados. Aqui chegados faremos o check-in
no hotel, localizado no centro de Braga, e teremos tempo livre para passear até à hora de jantar (não incluído).

As origens da Semana Santa de Braga entroncam numa tradição multissecular, inspirada nas comemorações da Paixão, Morte e Ressurreição
de Cristo.
Na quinta-feira, à noite, sai à rua a grandiosa Procissão do Senhor “Ecce Homo” ou dos Fogaréus. Conta nas suas fileiras com cerca de duas
centenas de crianças vestidas de anjo e também com “um grupo de mascarados” conhecidos como “fogaréus”. Estas figuras, que atualmente

As origens da Semana Santa de Braga entroncam numa tradição multissecular, inspirada nas comemorações da Paixão,
Morte e Ressurreição de Cristo.

seguem em silêncio no cortejo, transportando “tigelas acesas”, outrora destacavam-se por lançarem acusações e denúncias de pecados
públicos. No século XIX esse costume foi abolido, e hoje, os fogaréus não são mais que um elemento turístico.

Na quinta-feira, à noite, sai à rua a grandiosa Procissão do Senhor “Ecce Homd’ ou dos Fogaréus.

Conta nas suas fileiras com cerca de duas centenas de crianças vestidas de anjo e também com “um grupo de mascarados”
conhecidos como “fogaréus:’ Estas figuras, que atualmente seguem em silêncio no cortejo, transportando “tigelas acesas;’
outrora destacavam-se por lançarem acusações e denúncias de pecados públicos. No século XIX esse costume foi abolido,
e hoje, os fogaréus não são mais que um elemento turístico.

Na sexta-feira santa de manhã iremos visitar os fantásticos santuários do Sameiro e do Bom Jesus. Neste passeio teremos oportunidade de
desfrutar de um almoço, de cozinha tradicional, num restaurante de referência. Pelas 16horas regressamos ao hotel, e teremos tempo livre para
passear. À noite, é a vez da mais solene de todas as procissões pelas ruas da Cidade, a Procissão do Enterro do Senhor. Em sinal de luto, os
Capitulares e os membros das Confrarias vão de cabeça coberta. As figuras alegóricas ostentam um véu de luto.
As matracas dos farricocos vão silenciosas. As bandeiras e estandartes, com tarja de luto, arrastam-se pelo chão.
Esta procissão não deve ser confundida com a “Procissão Teofórica do Enterro do Senhor” que se realiza horas antes, após a oração de

#

Vésperas, no interior da Sé Catedral.

BRAGA - Semana Santa

Registo de Entrada

No sábado teremos tempo livre, durante a manhã, para passear e poderemos visitar os locais que não tivemos ainda oportunidade de conhecer.
No final do almoço iniciamos a viagem de regresso, ao local de partida.

BOLETIM DE INSCRIÇÃO

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

Não perca este magnífico passeio que inclui:
r

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

Transporte em autocarro privativo de turismo, com elevados padrões de conforto.
|______________________________________________________|
Postal: ________ - ______________________________
r Morada:
Hotel de
elevados padrões de conforto, conforme programa. Pequeno-almoçoCódigo
incluído.
|____________________|
Telefone:
|_____________|
Telémovel:
|_____________| E-mail: |_________________________________|
r Banco:
Almoço
de 25/03/2016 em restaurante
de referência
em gastronomia
tradicional.

r Inscreve:
Tempo|________________________________________________________________|
livre para desfrutar cada local.
Parentesco: |___________| Idade: |___________|
r Inscreve:
Seguro|________________________________________________________________|
de acidentes pessoais, conforme legislação em vigor.
Parentesco: |____________| Idade: ___________|
Preço(*):
112,50
€ por pessoa (IVA incluído).
Inscreve:
|________________________________________________________________|
Parentesco: |____________| Idade: ___________|
(*) –NOTA:
1. Suplemento
single: acresce
55,00
€. 2.seMediante
disponibilidade,
uma
criança
12 anos, poderá partilhar quarto com os pais.
No casoquarto
de inscrever
crianças,
não
esqueça
de prencher o
campo
daaté
idade.
Entrada:
LEIRIA
COIMBRA
q €(IVA
VISEU
q GUARDA q
Preço
por criança
atéq
12 anos
de 44,50
incluído).

Data: ____/____/_____						

Assinatura: __________________________________________________

Na sexta-feira santa de manhã iremos visitar os fantásticos santuários do Sameiro e do Bom Jesus. Neste passeio teremos oportunidade
de desfrutar de um almoço (incluído) , de cozinha tradicional, num restaurante de referência. Pelas 16h00 regressamos ao hotel, e
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Registo de Entrada nº. __________

teremos tempo livre para passear. À noite, é a vez da mais solene de todas as procissões pelas ruas da Cidade, a Procissão do Enterro
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Identificação do Sócio

Esta procissão não deve ser confundida com a “Procissão Teofórica do Enterro do Senhor” que se realiza horas antes, após a oração
Sócio nº
Nome e Apelido
de Vésperas, no interior da Sé Catedral.
E-mail
No
sábado teremos tempo livre, durante a manhã, para passear e poderemos visitar os locais que não tivemos ainda oportunidade de
de Cidadão
nº. de regresso, ao local de partida.
Válido até
Data Nascim.
/ almoço/ (não incluído)Cartão
conhecer.
No final do
iniciamos
a viagem

.

Contribuinte

Preço por pessoa:

Passaporte nº.

.

Válido até
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Identificação do Evento

Adultos - 112,50 €

Inscrevo-me
no evento
Crianças até aos 12 anos - 44,50 €
Suplemento quarto single: acresce 55,00 €.

Identificação do(s) Acompanhante(s)

Nome Completo:
Mediante
disponibilidade, uma criança até 12 anos, poderá partilhar quarto com os pais.
Parentesco

1O preço inclui:
•
•

/

Data de Nascim.

/

Cartão de Cidadão nº.

Transporte em autocarro privativo de turismo, com elevados padrões de conforto.
Passaporte nº.

Válido até

Estadia de 2 noites, em quarto duplo com pequeno-almoço incluído, no Hotel IBIS no centro de Braga.

•

Nome Completo:

•

Tempo livre para desfrutar cada local.

•

Cartão de
Cidadão
nº.
Data
de Nascim.
Seguro
de acidentes pessoais,
conforme
legislação
em
vigor.
/
/

•

IVA.

2

Válido até

Almoço de 25/03/2016 em restaurante de referência em gastronomia tradicional.
Parentesco

Passaporte nº.

Válido até
Válido até

Nome Completo:

O preço não inclui:

3•

Parentesco

As refeições não mencionadas no programa.
Data de Nascim.

/

/

Válido até

Cartão de Cidadão nº.

Notas importantes:
Passaporte nº.
Válido até
/
/
Este passeio só se realiza se existirem no mínimo 25 participantes e está sujeito à capacidade máxima do autocarro.
Nome ser
Completo:
Poderão
suprimidos alguns pontos de partida/chegada, caso não haja um número mínimo de 10 participantes.
Os locais e os horários das partidas serão comunicados aquando da confirmação das inscrições.
Parentesco

4

Cartão de Cidadão nº.
Data 1dede
Nascim.
/
/
Coimbra,
fevereiro de 2016
							
Passaporte nº.
							

Válido até

Saudações Sindicais
Válido até
A Direção

/

/

/

/

Composição dos quartos

Quarto 1
____ (nº. de adultos) + ____ (nº. de crianças)= ____ (nº. total)
NÃO
PERCA
ESTE MAGNÍFICO PASSEIO
Quarto 2
Quarto 3
Quarto 4

Valor: € ____,___
____ (nº. de adultos) + ____ (nº. de crianças)= ____ (nº. total)
Valor: € ____,___
____ (nº. de adultos) + ____ (nº. de crianças)= ____ (nº. total)
Valor: € ____,___
InScreva-se
até
15
de
fevereiro
2016
____ (nº. de adultos) + ____ (nº. de crianças)= ____ (nº. total)
Valor:de
€ ____,___
Soma Total € _________,_____

Em caso de desistência, a mesma estará sujeita a uma penalização de igual valor ao que nos for debitado pelo operador turístico.

Pagamento Fracionado - preencher só para pagamentos fracionados

Até 10 prestações - Mínimo de 50€ por prestação (ponto IV do Regulamento)
Solicito o fracionamento da inscrição em __________ meses no valor de € ______,_____

Assinatura do Sócio e Data
Declaro ter dado autorização prévia ao SBC para a realização de débitos pelo sistema SEPA, bem como, ter lido, compreendido e aceite o regulamento
publicado no catálago de Tempos Livres 2016 na sua integralidade. Tenho conhecimento e aceito que os dados fornecidos neste impressos sejam

tratados e mantidos informaticamente, tal como, a transmissão às entidades prestadoras dos serviços de cada atividade.

Assinatura

Data

/

(Assinatura do titular da conta)

Enviar para: Sindicato dos Bancários do Centro - Setor de Apoio aos Corpos Gerentes e Serviços - Avenida Fernão de Magalhães, 476 - 3000-173 Coimbra ou
digitalizando-o (preenchido integralmente e assinado ) e enviando-o para tempos.livres@sibace.pt

/

