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CIRCULAR 11 ❚ 2022

Sindicato dos Trabalhadores
do Setor Financeiro de Portugal

O SBN - Sindicato dos Trabalhadores do Setor 
Financeiro de Portugal, através do seu pelouro de 
desporto (desporto@sbn.pt) vai levar a efeito, 
uma vez mais, os Encontros Interbancários de 
Pesca Desportiva.
As provas estão abertas à participação de todos os 
Associados do SBN e dos seus familiares diretos, 
cônjuges, pais, filhos (associados e utentes), desde 
que inscritos no SAMS, quer sejam inscritos 
coletivamente através dos respetivos Grupos 
Culturais e Desportivos, quer o façam individualmente.
Ficam desde já abertas as inscrições, que decorrerão, até ao dia 28 de fevereiro, 
solicitando a todos os interessados que o façam dentro do respetivo prazo.
Os locais e datas das provas abaixo indicadas, poderão vir a ser alteradas ou, até 
porventura, algumas das provas anuladas se, por qualquer motivo, não vierem a 
ser concedidas as respetivas autorizações ou, se as condições locais se 
apresentarem deficientes.
Para participar, só tem de preencher o boletim de inscrição e fazê-lo chegar, 
presencialmente ou por correio, ao seu Grupo Desportivo, ou a Sede do Sindicato 
(Loja de Atendimento), sita rua Cândido dos Reis, 130-2º, 4050-151 Porto, e-mail: 
sag@sbn.pt.

DATAS E LOCAIS DAS PROVAS

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

ENCONTRO INTERBANCÁRIO DE RIO
ENCONTRO INTERBANCÁRIO DE PESCA DE MAR
ENCONTRO INTERBANCÁRIO DE SURFCASTING

PESCA DESPORTIVA 2023

SURFCASTING
1ª  Prova - SILVALDE - 13 de maio
2ª Prova - PARAMOS - 27 de maio

MAR
1ª  Prova - PÓVOA DE VARZIM - 18 de março
2ª Prova - ANGEIRAS - 1  de abril
3ª Prova - VILA CHÃ - 15 de abril

RIO
1ª  Prova - VILA DAS AVES - 22 de abril
2ª Prova - BOAVISTA - 20 de maio
3ª Prova - BOAVISTA - 3 de junho

v.s.f.f. →

Saudações Sindicais
A DIREÇÃO

Na Final Nacional a disputar entre os três Sindicatos (SBN, SBC e MAIS) só poderão estar presentes Sócios do SBN.



Inscrição Nº

Nome Associado(a) Associado(a) Nº

Familiares:

Telemóvel E-mail

Nome completo

Data Assinatura

Reformado �Ativo �

Telem Email

Nome completo

Data de nascimento         /        / NIF

Data de nascimento         /        / NIF

Telem Email

Parentesco

Licença de Pesca Nº RIO �
Preenchimento obrigatório

MAR � EMBARCADA

Parentesco

Boletim de Inscrição (assinale com X )

RIO � MAR � SURFCASTING �

INSCRIÇÕES
O custo da inscrição individual é de 10 € para Associados e de 15 € para familiares, por 
modalidade de pesca.
O custo da inscrição coletivamente é de 15 € por equipa (equipa com 3 a 5 elementos), por 
modalidade de pesca.
Os boletins devem dar entrada na Loja de Atendimento do SBN, rua Cândido dos Reis, 
130-2º - 4050-151 Porto e-mail: sag@sbn.pt, até ao dia 28 de fevereiro, acompanhados 
sempre do comprovativo de pagamento.

CONCENTRAÇÃO e ÁREAS

ENCONTRO INTERBANCÁRIO DE PESCA DESPORTIVA 2023

MAR
1ª PROVA - PÓVOA DE VARZIM
Data - 18 de março
Concentração - A DEFINIR

2ª PROVA - ANGEIRAS
Data - 1 de abril
Concentração - A DEFINIR

3ª PROVA - VILA CHÃ
Data - 15 de abril
Concentração - A DEFINIR

RIO
1ª PROVA - VILA DAS AVES
Data - 22 de abril
Concentração - Junto à pista

2ª PROVA - BOAVISTA
Data - 20 de maio
Concentração - Junto à pista

3ª PROVA - BOAVISTA
Data - 3 de junho
Concentração - Junto à pista

SURFCASTING
1ª PROVA - SILVADE
Data - 13 de maio
Concentração - Junto à praia

2ª PROVA - PARAMOS
Data - 27 de maio
Concentração - Junto à praia

* O preço por participante acresce 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. 

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 o e-mail sag@sbn.pt.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
* O preço por participante acresce o Seguro de Acidentes Pessoais da Companhia de Seguros Caravela. Em caso de aciden-
te, 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.

Os maiores de 80 anos deveram fazer comprovativo de seguro de acidentes pessoais na inscrição ou serem portadores 
de apólice valida para o efeito durante a realização das provas.


