
O SBN, em conjunto com o SNQTB e o SIB, vai 
retomar as provas de pesca desportiva nas 
modalidades de Rio e Mar, nos locais e datas 
constantes nesta Circular.

As provas estão abertas à participação de todos os 
sócios do SBN, do SNQTB e do SIB assim como aos 
seus familiares diretos, desde que beneficiários 
dos respetivos SAMS, ou dos Serviços Sociais da 
CGD ou detentores do Cartão Utente (SBN) ou 
Cartão Familía (SNQTB), quer sejam inscritos 
através dos respetivos Grupos Culturais e 
Desportivos, quer o façam individualmente.

Ficam, desde já abertas as inscrições, que decorrerão até ao dia 21 de maio, solicitando a todos 
os interessados, bem como aos G.C.D.’s que o façam dentro do respetivo prazo.

Os locais e datas das provas abaixo indicadas, poderão vir a ser alteradas ou até 
porventura, alguma prova ser anulada se, por qualquer motivo, não vierem a ser 
concedidas as respetivas autorizações ou se as condições locais se apresentarem 
deficientes. Na modalidade de Pesca de Rio, por questões de enquadramento logístico e 
calendarização, este ano realizar-se-ão quatro provas, sendo que destas quatro, para 
efeitos de classificação final, serão contabilizadas as três melhores.

Para participar, só tem de preencher o boletim de inscrição e fazê-lo chegar, presencialmente 
ou por correio, ao seu Grupo Desportivo, ou para a Sede do Sindicato (Loja de Atendimento), 
sita rua Cândido dos Reis, 130-2º • 4050-151 Porto, e-mail: sag@sbn.pt.

INDIVIDUAL
1ª Prova - ANGEIRAS - 5 de junho
2ª Prova - VILA CHÃ - 2 de outubro
3ª Prova - PÓVOA DE VARZIM - 16 de outubro
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IMPORTANTE: Consulte, no verso desta Circular, as INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
bem como SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 

Saudações Sindicais
AS DIREÇÕES

• INTERBANCÁRIO DE PESCA DE RIO
• INTERBANCÁRIO DE PESCA DE MAR

Circulares 2021
� 30 de abril �  

� Conjunta 01 �

INSCRIÇÕES
INDIVIDUAIS
A inscrição é gratuita para Sócios e de 5.00 € para famil iares,  por modalidade de pesca.

Os boletins devem dar entrada nos ser viços do SBN, rua Cândido dos Reis ,  130-2º •  4050-151,  Porto •  Fax 22 339 88 77 
e-mail :sag@sbn.pt ,  até ao dia 21 de maio,  acompanhados sempre de cheque  ou comprovativo de pagamento ,  passado à ordem do 
Sindicato dos Bancários dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal .

COLETIVAMENTE -  Equipas /  GCD
Os GCD’s poderão inscrever até duas equipas,  devendo a sua composição ser de 3 a  5 elementos.

•  O custo da inscrição coletiva é de 5.00 € por equipa.

•  Coletivamente,  poderão também partic ipar todos os sócios que se agrupem num mínimo de três pescadores.

•  Os Grupos Culturais  e Desportivos deverão receber dos concorrentes os respetivos boletins,  de forma a que possam proceder à 
inscrição individual e coletiva até ao dia 21 de maio ,  formalizada nos impressos próprios,  aos quais  juntarão os boletins individuais  
dos concorrentes e a  importância respetiva.

WWW.SBN.PT

INDIVIDUAL
1ª Prova - ÍLHAVO - Quinta da Boavista - 12 de junho
2ª Prova - VILA DAS AVES - 19 de junho
3ª Prova - ÍLHAVO - Quinta da Boavista - 11 de setembro
4ª Prova - MONTALEGRE - 18 de setembro

RIO MAR
DATAS E LOCAIS DAS PROVAS

INTER G.C.D.’s
Em simultâneo com a individual

INTER G.C.D.’s
Em simultâneo com a individual

v.s.f.f.�



Não são aceites quaisquer inscrições sem INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO que 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.

O preço por participante INCLUI SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, na Caravela Seguros (apólice 23-112595).

Para informações sobre as condições gerais e particulares da apólice, consulte os serviços ou E-mail:sag@sbn.pt

Inscrição Nº

Nome Sócio(a) Sócio SBN Nº Sócio SNQTB Nº

Familiares:

Telemóvel E-mail

Nome completo

Data        /        / Assinatura

Reformado �Ativo �

Telem Email

Nome completo

Data de nascimento         /        / NIF

Data de nascimento         /        / NIF

Telem Email

Parentesco

Licença de Pesca Nº Preenchimento obrigatório

Parentesco

MAR
CONCENTRAÇÃO
TODOS deverão estar presentes com a sua máscara colocada e manter as distâncias adequadas. Serão comunicados os limites da zona de 
pesca e o horário da mesma.

SORTEIO
Não haverá sorteio. Serão entregues aos responsáveis dos GD’s os envelopes para entregar aos seus pescadores, que poderão partir para 
os locais onde desejem pescar.
Havendo faltas os envelopes devem ser devolvidos à Organização.

PESAGEM
O controlo do pescado e sua pesagem inicia-se no fim da prova e no local não serão permitidos ajuntamentos.
Os controladores estarão de máscara e de luvas e os colegas também deverão ter a sua máscara colocada.

HORÁRIOS
CONCENTRAÇÃO = 8h
INICIO DA PROVA = 8h:30m
FIM DA PROVA E INÍCIO DA PESAGEM = 13h:30m
FIM DA PESAGEM E DO ENCONTRO = 14h:30m

Cuidados recomendados - Não são permitidos ajuntamentos e cada um deve usar máscara nos momentos necessários.

RIO
CONCENTRAÇÃO
Este ano não há concentração, pelo que, os pescadores deverão deslocar-se ao local da pesca, e, ocuparão de imediato o lugar que lhes 
calhou, em sorteio, podendo trabalhar na disposição do seu material, não esquecendo que a MANGA só deverá ir para a água aquando 
da Engodagem.

SORTEIO
O sorteio dos pesqueiros e dos setores é feito na quinta-feira anterior ao Encontro na Sede do SBN e o seu resultado será comunicado, 
atempadamente, a todos.

PESAGEM
Será efetuada pelos colaboradores e por 1 ou dois pescadores que, no sorteio, lhes tenha calhado o pesqueiro 1. Os pesadores deverão 
ter em seu poder, a balança e as fichas, e, entregarão a cada pescador a cópia do registo. Os pesadores terão a sua máscara colocada e 
usarão luvas. O pescador a controlar deverá ter a sua máscara colocada.

HORÁRIOS
ENGODAGEM - 8h:50m
INICIO DA PROVA = 9h
FIM DA PROVA E INÍCIO DA PESAGEM = 13h 

FIM DO ENCONTRO
Quando acabar a pesagem e todos recolherem o seu material e se retirarem do local.

Cuidados recomendados - Não são permitidos ajuntamentos e cada um deve usar máscara nos momentos necessários.
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Boletim de Inscrição (assinale com X )

RIO � MAR �


