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▲ DIREÇÃO 47 ▲

CIRCULAR 47 ❚ 2022

Sindicato dos Trabalhadores
do Setor Financeiro de Portugal

30 de novembro de 2022 - 20h

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

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 [__]

Preço por pessoa (inclui jantar, noite de fados e seguro)

Associados e agregado familiar 25,00 €
Acompanhantes e Utentes SAMS SBN 27,50 €
Crianças 5 - 10 anos  12 ,50 € 
Crianças 0 -  4 anos  Grátis

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

Jantar*: entradas diversas, arroz de feijão vermelho com um misto de pataniscas, petinga e 
panados, vinhos da casa, águas, refrigerantes e cervejas, sobremesa e café;
* (O serviço de mesa termina com o café. Tudo o que venha a ser consumido após, na mesa ou no bar, 

será pago no ato.)
Início da IV Grande Noite de Fados;
Ceia: caldo verde.

20h - 

22h - 
 - 

PROGRAMA:

Esta iniciativa só se realiza com um mínimo de 25 inscrições e o máximo de 50.
As inscrições deverão ser efetuadas na Loja de Atendimento do SBN (Rua Cândido dos Reis, 130-2º, 4050–151 Porto) 
até 19 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 23 de novembro, inclusive.

Dado ao êxito alcançado com a 1ª edição 
desta iniciativa e a lista de espera existente, 
os Órgãos Consultivos, com o apoio e 
colaboração da Direção do SBN - Sindicato 
dos Trabalhadores do Setor Financeiro de 
Portugal, vão levar a efeito, no próximo dia 30 
de novembro do corrente ano, quarta-feira, 
nas instalações do Grupo Dramático do 
Monte Aventino ( junto à entrada principal do 
Parque de S. Roque), na Rua Manuel 
Carqueja, nº 50, no Porto (às Antas), uma IV 
Grande Noite de Fados, cujo programa 
passamos a indicar:

Grupo Dramático Monte Aventino - Porto

IV Grande Noite deFADOS

Grupo Dramático Monte Aventino - Porto

30 de novembro de 2022 - 20hIV Grande Noite de Fados
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Saudações Sindicais
A DIREÇÃO



Um xaile, uma guitarra portuguesa, uma voz 
e muito sentimento. Símbolo reconhecido de 
Portugal, esta simples imagem pode descrever 
o Fado, uma música do mundo que é 
portuguesa.
Na sua essência, canta o sentimento, os 
desgostos de amor, a saudade de alguém que 
partiu, o quotidiano e as conquistas. Afinal, os 
encontros e desencontros da vida são um tema 
infinito de inspiração.
Dizem que o fado é o fado, que vem de dentro da 
alma portuguesa e não há divisões a fazer. Mesmo 
assim, há quem arrisque a distinguir entre 
profissional e amador. O primeiro é cantado por 
quem faz da voz a sua forma de vida. O segundo, 
também conhecido como vadio, tem outras características, embora a natureza 
saudosista seja a mesma. A reaparecer nos bairros populares de Lisboa, o fadista 
nunca é convidado...
Convida-se a si próprio e não tem repertório estabelecido.Em Coimbra, o fado 
tem características particulares e é cantado pelos estudantes.
Em 2011, o Fado enquanto canção urbana de Lisboa, símbolo identitário da cidade 
e do país, foi classificado pela UNESCO como Património da Humanidade.
Para saber todos os pormenores, o melhor é visitarmos o Museu do Fado, situado 
em Alfama, um dos bairros históricos de Lisboa. A partir de um vasto espólio, 
fruto de centenas de doações, podemos conhecer a história do fado desde o 
primeiro quartel do século XIX até à atualidade.
Também em Lisboa, perto da Madragoa, fica a casa onde Amália viveu, hoje 
transformada em museu. Foi a mais carismática das fadistas e quem 
internacionalizou o fado levando-o às grandes salas europeias. Com grande 
presença em cena e natural noção do espetáculo, a ela devemos a imagem do 
clássico vestido preto com xaile.

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/fado-musica-do-mundo

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

F a d o ,  m ú s i c a  d o  m u n d o

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.


