PROGRAMA
31 de maio, sexta-feira

18,30 horas

Receção das equipas e acompanhantes no hotel do LAGO-Bom Jesus.

18,30 horas

Receção dos convidados e participantes no hotel do PARQUE.

20,00 horas

Jantar no Hotel do Elevador.
No final do jantar daremos as boas vindas a todos os participantes e
será efetuado o sorteio dos dois jogos de Futsal, para apuramento das
equipas que irão disputar a final.

1 de junho, sábado

10,00 horas

1.ª meia final do torneio de Futsal.
Local: pavilhão desportivo da Universidade do Minho.

11,00 horas

2.ª meia final do torneio de Futsal.

Alternativa
10,00 horas

Visita ao parque natural e Igreja do Bom Jesus e ao Santuário do
Sameiro, acompanhados com guias credenciados.

13,00 horas

Almoço no restaurante do Hotel Mercure.

15,00 horas

Visita guiada, em caminhada, pelo belo casco urbano da Bracara
Augusta – guias da Minho Free Walking Tours.

18,00 horas

Inauguração da exposição de pintura dos, entre outros, os nossos
artistas, Vitor Alves e Luis Mariano.
Local: Direção de Finanças de Braga

18,30 horas

Workshop de culinária por Romy Carvalho, colega e concorrente da 1.ª
edição do programa MasterChef em Portugal.
Local: Direção de Finanças de Braga

20,30 horas

Jantar na Cooperativa João Paulo II
(O jantar será animado por DJ’s.)

24,00 horas

Regresso ao “Hotel”

2 de junho, domingo

10,00 horas

Jogo de apuramento do 3.º e 4.º classificados.

11,00 horas

Jogo da final

Alternativa
10,00 horas

Visita guiada ao mosteiro de Tibães e os seus belos jardins.
(Duração prevista: 2 horas.)

13,00 horas

Almoço no “Espaço Vita”
Inclui visita à arquitetonicamente premiada Capela Imaculada do
Seminário de Nossa Senhora da Conceição.

15,00 horas

Atuação do Grupo de Cavaquinhos da ATIB.

15,30 horas

Surpresa

16,00 horas

Entrega dos troféus

17,00 horas
Discursos oficiais e de encerramento do XXXVIII ENTAT
Trabalhadores.
Comissão Nacional Organizadora

