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▲ DIREÇÃO 34 ▲

CIRCULAR 34 ❚ 2022

Sindicato dos Trabalhadores
do Setor Financeiro de Portugal

A Direção do SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal através do 
seu Pelouro de desporto (desporto@sbn.pt) vão levar a efeito, ao Largo de Matosinhos, o I 
Encontro  de Pesca de Alto Mar. Poderão participar todos os Associados do SBN e dos seus 
familiares diretos, desde que beneficiários do SAMS e/ou dos Serviços Sociais da CGD.

Cada pescador fará 2 provas, estando para o efeito, prevendo más condições atmosféricas que 
impeçam a realização das provas, reservadas todas as quartas-feiras dos meses de setembro. 
A 1ª prova terá lugar no dia 7 de setembro e a 2ª prova terá lugar no dia 14 de setembro.

– As inscrições estão restringidas a 16 (dezasseis) pescadores/participantes.
– A composição de cada barco será efetuada por sorteio a realizar no dia 31 de agosto de 2022, na sede do SBN.
– Não serão permitidas trocas entre pescadores, por iniciativa dos mesmos, porém, a Comissão Organizadora, ou quem a 
represente, pode efetuar eventuais trocas, levando em linha de conta, na medida do possível, o valor mais ou menos similar 
dos pescadores em causa. De igual modo, existindo mais do que uma embarcação e desigualdade no número de concorrentes, 
de pelo menos 2 (dois), os últimos elementos que foram sorteados para a embarcação com mais pescadores passarão para 
a outra embarcação de modo que não fique uma diferença superior a 1 (um) concorrente.
– Após o término da prova e controlo de pescado, os pescadores poderão, se consensualmente, acordar e de acordo com 
o mestre do barco, continuar a pescar durante mais uma ou duas horas.

Não serão devolvidas importâncias referentes a inscrições de concorrentes que faltem a alguma prova.
Custo da inscrição: 140€ por participante / 10€ por equipa

As inscrições deverão ser efetuadas impreterivelmente, até ao próximo dia 26 de agosto, sendo aceites as 16 (dezasseis) 
primeiras, utilizando o destacável anexo a que juntarão um cheque ou numerário ou o comprovativo da transferência do 
pagamento e ainda uma fotocópia do BI/CC para os Associados que se inscreverem pela primeira vez, e, que, enviarão para 
a seguinte morada: rua Cândido dos Reis, 130-2º • 4050-151 Porto; telefone:.223 398 843 e e-mail: sag@sbn.pt

Os locais e datas das provas indicadas, poderão vir a ser alteradas ou, até porventura, alguma ser anulada se, por qualquer 
motivo, não vierem a ser concedidas as respetivas autorizações ou, se as condições locais se apresentarem deficientes.
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PESCA DESPORTIVA 2022
I ENCONTRO INTERBANCÁRIO DE PESCA DE ALTO MAR

INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO

Não são aceites inscrições sem o respetivo COMPROVATIVO DE PAGAMENTO que poderá ser efetuado por débito direto (mediante autorização do Associa-
do), 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

Ao preço por participante acresce 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 75 anos.

Os maiores de 75 anos deverão fazer comprovativo de seguro de acidentes pessoais na inscrição ou serem portadores de apólice valida para o efeito 
durante a realização das provas.
Para informações sobre as condições gerais e particulares da apólice, consulte os serviços ou sag@sbn.pt
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Familiares:

Telemóvel E-mail

Nome completo

Data Assinatura

Reformado �Ativo �
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Nome completo

Data de nascimento         /        / NIF

Data de nascimento         /        / NIF

Telem Email

Parentesco

Preenchimento obrigatório

Parentesco

I ENCONTRO INTERBANCÁRIO DE PESCA DE ALTO MAR

Ao preço por participante acresce 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 75 anos. Os maiores de 75 anos 
deverão fazer comprovativo de seguro de acidentes pessoais na inscrição ou serem portadores de apólice valida para o efeito durante a realização das provas.
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