
❚ 26 SETEMBRO ❚

▲ DIREÇÃO 42 ▲

CIRCULAR 42 ❚ 2022

Sindicato dos Trabalhadores
do Setor Financeiro de Portugal

12 de novembro de 2022

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

Preço por pessoa (inclui transporte, almoço e lanche)

Associados e agregado familiar 32,50 €
Acompanhantes e Utentes SAMS SBN 35,00 €
Crianças 5 - 10 anos  17,50 € 
Crianças 0 -  4 anos  Grátis

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

Partida dos autocarros do Porto, junto à Câmara Municipal;
Paragem em Penafiel para visitar a cidade;
Almoço (entradas diversas, sopa castanhas no pote, 2 pratos servidos (bacalhau com puré e lombo 
assado no forno), bebidas correntes, fruta ou doce, castanhas assadas, café e digestivos servido à mesa;
Tarde dançante com música ao vivo;
Lanche (arroz malandro com pataniscas e caldo verde).

08:30h - 
 - 

13:00h - 

15:00h - 
17:30h - 

PROGRAMA:

Esta iniciativa só se realiza com um mínimo de 50 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 4 de novembro de 2022.
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 7 de novembro, inclusive.

Destinado a todos os sócios 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 levar a efeito, 
no próximo dia 12 de novembro, sábado, 
na Quinta das Susandas, em Marco de 
Canaveses, o Magusto de S. Martinho, 
cujo programa passamos a descrever:

QUINTA DAS SUSANDAS
Marco de Canaveses

Magusto
de S.Martinho

QUINTA DAS SUSANDAS
Marco de Canaveses

12 de novembro de 2022

MAGUSTO
de S.MARTINHO



O Magusto é uma festa popular, cujas formas de celebração 

divergem um pouco consoante as tradições regionais. 

Grupos de amigos e famílias juntam-se à volta de uma 

fogueira onde se assam castanhas ou bolotas para comer, 

bebe-se a jeropiga, água-pé ou vinho novo, fazem-se 

brincadeiras, as pessoas enfarruscam-se com as cinzas, 

cantam-se cantigas. O magusto realiza-se em datas festivas: 

no dia de São Simão, no dia de Todos-os-Santos ou no dia 

São Martinho. Inúmeras celebrações ocorrem não só por 

Portugal inteiro mas também na Galiza (onde se chama 

magosto, em galego) e nas Astúrias.

A celebração do magusto está associada a uma lenda, a 

qual dizia que um soldado romano de nome Martinho de 

Tours (mais tarde conhecido como São Martinho), ao passar 

a por um mendigo quase nu, como não tinha nada para lhe dar, cortou a sua capa ao meio 

com a sua espada; estava um dia chuvoso e diz-se que, neste preciso momento, parou de 

chover, derivando daí a expressão: "Verão de São Martinho".

O Dia de São Martinho é celebrado anualmente a 11 de novembro.

Este dia é uma das celebrações que marcam o outono e a tradição exige celebrar-se a data 

com um magusto.

Martinho de Tours foi um militar, monge, bispo e santo católico, nascido a 316 e falecido a 397.

A lenda de São Martinho conta que certo dia, um soldado romano chamado Martinho, estava 

a caminho da sua terra natal. O tempo estava muito frio e Martinho encontrou um mendigo 

cheio de frio que lhe pediu esmola. Martinho rasgou a sua capa em dois e deu uma metade 

ao mendigo. De repente o frio parou e o tempo aqueceu. Este acontecimento acredita-se que 

tenha sido a recompensa por Martinho ter sido bom para com o mendigo.

A tradição do Dia de São Martinho é assar as castanhas e beber o vinho novo, produzido com 

a colheita do verão anterior.

Por norma, na véspera e no Dia de São Martinho o tempo melhora e o sol aparece, tal como 

sucedeu com São Martinho. Este acontecimento é conhecido como o Verão de São Martinho.

São Martinho tornou-se no padroeiro dos mendigos, alfaiates, peleteiros, soldados, cavaleiros, 

curtidores, restauradores e produtores de vinho.

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

O Magusto

São Martinho

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.


