Circular 45/2019
DIREÇÃO 45
13 de março de 2019
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ESPANHA

25 de maio de 2019 (sábado)
Destinado a todos os sócios e familiares, a Comissão Sindical de
Reformados, com o apoio e colaboração da Direção vai promover no
próximo dia 25 de Maio, sábado, uma visita a Vigo.
Vigo é uma cidade galega localizada na província de Pontevedra.
Apesar de não ser capital de província, Vigo é a cidade mais populosa da
Galícia devido a presença de uma forte indústria automobilística, além
de contar com um porto que é ponto de parada tanto para navios de
cargas quanto para cruzeiros.

PROGRAMA
08:00 h – Partida dos autocarros do Porto, junto à Câmara Municipal do Porto;
– Breve paragem em Valença;
– Almoço livre (quem quiser poder optar por levar farnel);
– Tarde livre para visitar a cidade;
(hora espanhola):
17:00 h – Partida de Vigo; - Paragem em Ponte de Lima;
Preço por pessoa (inclui só transporte):
• Sócios e agregado familiar (*):................15,00 €; • Acompanhantes:..............17,50 €
• Crianças até aos 5 anos..........................grátis
(*) Entende-se por agregado familiar, única e exclusivamente, os familiares do sócio, devidamente registados nos SAMS.

Esta iniciativa realiza-se com um mínimo de 35 pessoas e é limitada a 100 pessoas. As inscrições deverão ser
efetuadas na Loja de Atendimento do S.B.N. (Rua Cândido dos Reis, 130-2º, 4050 – 151 Porto) até 17 de maio de
2019. Se o número de pessoas inscritas ultrapassar as 100, e se existirem no mínimo 50 em lista de espera,
realizar-se-á uma nova iniciativa em data a anunciar, com o mesmo programa e preço.
Para mais informações contactar a Loja de Atendimento do SBN, através dos telefs. 223398817/09/05.
Nota: Só se aceitam desistências, com garantia de reembolso, até ao dia 20 de maio, inclusive.
Saudações sindicais
A DIREÇÃO
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
Não são aceites quaisquer inscrições sem instrução de pagamento O pagamento poderá ser efetuado por débito direto (mediante autorização do
sócio), presencialmente nos nossos serviços, ou ainda através de transferência bancária para a nossa conta de IBAN PT50 0033 0000 0388 0164 34039, e
envio de comprovativo para sag@sbn.pt.
SEGURO DE
ACIDENTES PESSOAIS O preço por participante inclui Seguro de Acidentes Pessoais, na Caravela Seguros.
http://www.sbn.pt
Para informações sobre as condições gerais e particulares da apólice, consulte os serviços ou www.sag.pt
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Vigo Cidade
Vigo é um município da Espanha na província de
Pontevedra, comunidade autónoma da Galiza.
Tem 109,1 km² de área e em 2016 tinha 292 817
habitantes (densidade: 2 683,9 hab./km²) e uma
alta taxa de população rural. A cidade tem uma
população de 198.537 habitantes (INE, 2016). Os
seus habitantes são chamados vigueses ou olívicos.
Fica situada à beira da ria que leva o seu nome.
Dista 29 km de Pontevedra (capital da província) e
71 km de Santiago de Compostela (capital política
da Galiza) e pouco mais de 20 km de Valença, a
localidade portuguesa mais próxima.

PONTEVEDRA

É município mais populoso da Galiza. Porto marítimo, com importante atividade pesqueira, sendo
o principal porto pesqueiro da Europa. Centro
comercial e económico do sul da província de Pontevedra e cabeceira duma área industrial da comunidade autónoma.
Muitas Vigos dentro de Vigo
A cidade de Vigo é única dentro da Galiza - uma
mistura perfeita entre um local histórico tradicional
e cidade ativa, de praia e de montanha, inovadora
e industrial.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Esta personalidade singular reflete-se nas suas ruas
e bairros. Vigo está dividida em paróquias, algo
único em quase toda a Espanha, porque o seu crescimento nos séculos XIX e XX foi tão rápido que
acabou por absorver as aldeias e vilas limítrofes
sem lhes dar tempo para se integrarem na estrutura urbana da grande cidade.
Em Vigo Centro aglutinam-se a atividade comercial e a cultura; não é por acaso que o núcleo se
BAIRROS DE VIGO
desenvolve à volta do porto. Mas em todos os
bairros de Vigo vai encontrar lugares atrativos,
áreas naturais e atividades de lazer para desfrutar das suas férias no sul da Galiza.
Nesta secção vai descobrir muitas cidades dentro da cidade, muitas Vigos dentro de Vigo…

