
Destinado a todos os Associados e familiares, a Secção Sindical de 
Reformados, com o apoio e colaboração da Direção do SBN - 
Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal vai 
promover no próximo dia 10 de setembro, sábado, uma visita a 
Santiago de Compostela - Galiza, ponto de encontro entre a fé, a 
crença e o pensamento ocidental, onde o passado vive de mãos 
dadas com o presente. Assim se pode caracterizar Santiago de 
Compostela, capital da Galiza, no noroeste espanhol, cidade que 
constitui um dos mais conhecidos destinos de uma longa rota de 
peregrinação – O Caminho de Santiago.
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▲ DIREÇÃO 33 ▲

CIRCULAR 33 ❚ 2022

Sindicato dos Trabalhadores
do Setor Financeiro de Portugal

Esta iniciativa só se realiza com um mínimo de 35 inscrições e o máximo de 100.
As inscrições deverão ser efetuadas na Loja de Atendimento do SBN (Rua Cândido dos Reis, 130-2º, 4050–151 
Porto) até 2 de setembro de 2022.
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 do telefone 223 398 843 ou sag@sbn.pt.
Só se aceitam desistências, com garantia de reembolso, até 5 de setembro, inclusive.

IMPORTANTE :Consulte, no verso desta Circular, as INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
bem como SEGURO DE ACIDENTES PESSOAISWWW.SBN.PT v.s.f.f. �

* O preço por partic ipante inclui  o Seguro de Acidentes Pessoais ,  conforme preçário em vigor na Caravela Seguros .  Para menores de 14 anos  não se apl icará 
a garantia de morte.  Para maiores de 70 anos  não é garantida a cobertura de inval idez permanente.  L imite máximo de idade das pessoas seguras 80 anos.

Nome Associado(a)

Inscrição Nº

Telemóvel E-mail

Associado Nº

Ativo [__] Reformado [__]

Assinatura Data

Inscreve:

Nome completo

Data Nascimento N.º Contribuinte

Familiar [__] Acompanhante [__]

Nome completo

Data Nascimento N.º Contribuinte

Familiar [__] Acompanhante [__]

Saudações Sindicais
A DIREÇÃO

Pr e ç o  p o r  p e s s o a  ( s ó  v i a g e m )

Associados e agregado famil iar 16 ,50 €
Acompanhantes e Utentes SAMS SBN 19,00 €
Crianças 0-5 anos grátis

ENTENDE-SE POR AGREGADO FAMILIAR, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, OS FAMILIARES DO ASSOCIADO,DEVIDAMENTE REGISTADOS NO SAMS SBN.

Partida do(s) autocarro(s) junto à Camara Municipal do Porto;
– Breve paragem na primeira área serviço em Espanha;
– Tempo livre para assistir às cerimónias religiosas;
– Almoço livre (quem quiser poder optar por levar farnel) ;
– Tarde livre para visitar a cidade;

(Hora espanhola)
– Partida de Santiago de Compostela, junto ao parque da Catedral;
– Paragem em Ponte de Lima.

08:00h - 

17:00h - 

P R O G R A M A :

U m  d i a  e m  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a
G a l i z a  -  E s p a n h a

1 0  S E T E M B R O  2 0 2 2



INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO

Não são aceites inscrições sem o respetivo COMPROVATIVO DE PAGAMENTO que poderá ser efetuado por débito direto (mediante autorização do 
Associado), presencialmente nos nossos serviços, ou ainda através de transferência bancária para a nossa conta de NIB 0033 0000 0388 0164 34039, e 
ainda o envio de confirmação de pagamento para sag@sbn.pt.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

O preço por participante inclui o Seguro de Acidentes Pessoais, conforme preçário em vigor na Caravela Seguros. Para menores de 14 anos não se 
aplicará a garantia de morte. Para maiores de 70 anos não é garantida a cobertura de invalidez permanente. Limite máximo de idade das pessoas 
seguras 80 anos.
Para informações sobre as condições gerais e particulares da apólice, consulte os serviços ou sag@sbn.pt

Aviso importante: Esta actividade divulgada de forma antecipada poderá sofrer alterações ou ser adiada, por motivos alheios à nossa vontade. 
Do facto, daremos informação a todos os inscritos, via telefone ou email.

Santiago de Compostela
Ponto de encontro entre a fé,  a crença e o pensamento ocidental ,  
onde o passado vive de mãos dadas com o presente.  Assim se pode 
caracterizar Santiago de Compostela,  capital  da Galiza,  no noroeste 
espanhol,  cidade que constitui  um dos mais conhecidos destinos de 
uma longa rota de peregrinação – O Caminho de Santiago.
A chegada à cidade promete agitação e deixa desde logo muitas 
sugestões a não perder.  Os monumentos seculares,  os parques,  os 
jardins,  os museus e a arquitetura contemporânea convivem em 
harmonia.

Visitar Santiago de Compostela implica conhecer a Praça do 
Obradoiro onde se ergue a imponente catedral românica,  destino de 
muitos peregrinos,  turistas ou simples curiosos.  Majestosa,  com torres 
simétricas e uma ampla escadaria,  o exterior da catedral é 
completado pela riqueza do interior onde os peregrinos cumprem 
uma série de rituais .
Em Santiago de Compostela não faltam justificações para a 
declaração de Património da Humanidade atribuída pela UNESCO.
É de facto impressionante esta catedral e tudo o que a rodeia. Uma 
espécie de regresso à idade média, onde é possível conhecer vários 
edif ícios emblemáticos, casas senhoriais e ruas típicas onde se 
estendem mercados ao ar livre que fazem as delícias dos turistas que por 
ali passam. Na mesma praça do Obradoiro encontra-se ainda o Palácio 
Gelmírez, o Museu da Catedral e o agora Hotel de los Reyes Católicos.
Na cidade existem mais de uma dezena de museus onde é possível  
encontrar exposições permanentes e coleções de artistas conhecidos 
a nível  internacional .  O Museu da Catedral ,  o Museu do Povo Galego, 
o Centro de Arte Contemporânea, o Museu de Arte Sacra e o Museu de 
História Natural são apenas alguns deles.
A importância de Santiago ao longo da história transformou a cidade 
num centro de atração fundamental da Galiza.  Nos últimos anos 
foram edificadas obras assinadas por alguns dos nomes mais 
importantes da arquitetura contemporânea mundial :  Álvaro Siza,  
Manuel Gallego Jorreto,  Giorgio Grassi ,  John Hejduk, Alberto 
Noguerol ,  Jean Nouvel ,  Andrés Perea e César Portela,  entre outros.  

Santiago de Compostela é também uma cidade universitária 
composta por várias faculdades.  Destaque para a Faculdade de 
Ciências da Informação, obra do arquiteto Álvaro Siza Vieira.  Uma 
obra que mereceu a atribuição do prémio Secil  Arquitectura 2000. Da 
autoria do mesmo arquiteto é o parque Bonaval ,  também localizado 
em Compostela.
Como uma grande cidade turística,  Santiago de Compostela 
apresenta uma variada oferta hoteleira,  desde pequenos hotéis 
acolhedores até a grandes unidades.  A gastronomia é rica e variada,  
assim como o comércio que vai  desde o tradicional às grandes 
superf ícies comerciais .


