
Destinado a todos os Associados e seus 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 18 de fevereiro de 
2023, sábado, no salão de festas do Restaurante 
Grelha situado na reta de Ramos, Telões, em 
Amarante, a Festa de Carnaval, cujo programa 
passamos a descrever:

Salão de festas
Restaurante Grelha
Amarante - 18 fevereiro

❚ 9 JANEIRO ❚

▲ DIREÇÃO 2 ▲

CIRCULAR 2 ❚ 2023

Sindicato dos Trabalhadores
do Setor Financeiro de Portugal

Assinatura Data

* O preço por participante inclui Seguro de Acidentes Pessoais da Companhia de Seguros Caravela. Em caso de acidente, para acionamento do Seguro, indicar o nº da apólice 23/117560 junto de todas as entidades de socorro e médicas. 
Condições do seguro: aos menores de 14 anos não se aplica cobertura por morte; aos maiores de 70 anos não se aplica cobertura por invalidez permanente; idade máxima permitida para realização de seguro de acidentes pessoais: 80 anos. 

WWW.SBN.PT v.s.f.f. →

Saudações Sindicais
A DIREÇÃOIMPORTANTE: Consulte, no verso desta Circular, as INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO 

bem como SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS.

Festa de Carnaval

Nome Associado(a)

Inscrição Nº

Telemóvel E-mail

Associado Nº

Ativo [__] Reformado [__]

Inscreve:

Nome completo

Data Nascimento N.º Contribuinte

Familiar [__] Acompanhante [__]

Nome completo

Data Nascimento N.º Contribuinte

Familiar [__] Acompanhante [__]

9h -

-
13h -

15h30 -
-

18h - 
- 

Partida dos autocarros, junto à Câmara Municipal 
do Porto;
Paragem no centro de Penafiel e Amarante;
Almoço (Filetes de Pescada e Vitela assada no forno);
Tarde dançante com música ao vivo;
Bar aberto durante a tarde (águas, sumos, cerveja 
e vinho);
Lanche;
Regresso ao Porto após o lanche.

P R O G R A M A :

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 10 de fevereiro de 2023.
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 13 de fevereiro, inclusive.

Associados e agregado familiar 35 € *
Sem seguro 33 €

Acompanhantes 37,50 € *
Sem seguro 35,5 €

Crianças dos 5 aos 10 anos 17,50 € *

Até aos 4 anos GRÁTIS

Entende-se por agregado familiar, única e exclusivamente, os familiares 
do Associado, devidamente registados no SAMS SBN.

PREÇO POR PESSOA (inclui almoço e lanche)

Restaurante Grelha
Amarante - 18 fevereiro

Festa de Carnaval



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 Seguro de Acidentes Pessoais da Companhia de Seguros Caravela. Em caso de acidente, 
para acionamento do Seguro, indicar o nº da apólice 23/117560 junto de todas as entidades de socorro e médicas.
Condições do seguro: aos menores de 14 anos não se aplica cobertura por morte; aos maiores de 70 anos não se aplica 
cobertura por invalidez permanente; idade máxima permitida para realização de seguro de acidentes pessoais: 80 anos.

Esta atividade poderá vir a ser cancelada e adiada, para data a indicar, no caso das condições climatéricas 

o não permitirem podendo sofrer alterações ou ser adiada, por outros motivos alheios à nossa vontade.

Do facto, daremos informação a todos os inscritos, via telefone ou e-mail.

História e origem do Carnaval
A festa carnavalesca surgiu a partir da implantação, no século XI, da Semana 
Santa pela Igreja Católica, antecedida por quarenta dias de jejum, a 
Quaresma. Esse longo período de privações acabaria por incentivar a 
reunião de diversas festividades nos dias que antecediam a Quarta Feira de 
Cinzas, o primeiro dia da Quaresma. A palavra Carnaval está, desse modo, 
relacionada com a ideia de deleite dos prazeres da carne marcado pela 
expressão "carnis valles", que, acabou por formar a palavra Carnaval, sendo 
que "carnis" em latim significa carne e "valles" significa prazeres.
Em geral, o Carnaval tem a duração de três dias, os dias que antecedem a 
Quarta Feira de Cinzas. Em contraste com a Quaresma, tempo de penitência 
e privação, estes dias são chamados "gordos", em especial a terça-feira (Terça 
Feira Gorda).

Amarante
A Norte de Portugal, atravessada pelo Rio Tâmega e 
aconchegada pelas serras do Marão e da 
Aboboreira, existe uma região onde a história e a 
cultura abundam. Aqui fica Amarante, detentora de 
um vasto património, que se convida a conhecer e 
desfrutar.(...)
A história, as artes e a literatura estão bem 
presentes numa cidade que afirma uma faceta 
criativa. Afinal de contas, Amarante foi berço de 
génios que emprestaram o seu talento àquelas 
áreas. Nomes como Amadeo de Souza-Cardoso, 
Agustina Bessa-Luís ou Teixeira de Pascoaes não 
soarão, de facto, estranhos, mesmo aos ouvidos 
mais distraídos.
Participar nas festas da cidade, e em concreto na 
romaria de São Gonçalo, está entre as experiências 
imperdíveis para quem visita Amarante. (...)
Cultural e criativa por natureza, a cidade de 
Amarante ganhou ainda mais protagonismo, em 
outubro de 2017, quando foi classificada pela 
UNESCO como Cidade Criativa da Música. Como 
verá neste site, são muitos os motivos que levam 
Amarante a ser o destino a não perder no Norte de 
Portugal.

amarantetourism.com/cat-poi/historia-de-amarante/


