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DIREÇÃO 02

S I N D I C AT O D O S B A N C Á R I O S D O N O R T E

4 de janeiro de 2019

federação do sector financeiro

PINTURA COM
CHEIRO A CAFÉ
O GRAM - Grupo de Ação de Mulheres, com o apoio da Direção do SBN, vai promover no próximo dia 2 de
fevereiro, sábado, nas instalações do SBN, sitas à rua Cândido dos Reis, 100-3º, Porto, com início às 15H00 e
ﬁm previsto para as 17H00, um Workshop de Pintura com Cheiro a Café orientado pelo formadora
Ana Maria Costa.
– O objetivo do curso é os participantes fazerem pinturas criativas utilizando café.
Esta técnica comprova que a criatividade e o material utilizado não tem limites.
Esta iniciativa realiza-se com o mínimo de 5 e o máximo de 10 participantes e os preços são os seguintes
(inclui materiais para o Workshop):
• Sócios do SBN e agregado familiar(*): .......... 15,00 € • Acompanhantes: .......... 17,50 €
(*) Entende-se por agregado familiar, única e exclusivamente, os familiares do sócio, devidamente registados nos SAMS

As inscrições deverão ser efetuadas na:
Loja de Atendimento do S.B.N.
Rua Cândido dos Reis, 130-2º – 4050 – 151 Porto
até 25 de janeiro de 2019 e desistências com garantia de reembolso até 28 do mesmo mês.
Para mais informações contactar a Loja de Atendimento do SBN, através dos telefs. 223 398 817/09/05,
email: sag@sbn.pt.
Nota: Se o número de inscrições ultrapassar o previsto (10) e se existirem no mínimo 5 em lista de espera, o
SBN promoverá, em data e hora a anunciar às interessadas e em lista de espera, um novo workshop.
Não são aceites quaisquer inscrições sem INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO que poderá ser efetuado por débito
direto (mediante autorização do sócio), presencialmente nos nossos serviços, ou ainda através de transferência bancária para a
nossa conta de IBAN PT50 0033 0000 0388 0164 34039, e envio de comprovativo para sag@sbn.pt.
O preço por participante INCLUI SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, na Caravela Seguros (apólice 23-112595).
Para informações sobre as condições gerais e particulares da apólice, consulte os serviços ou www.sag.pt
Visite

Saudações Sindicais

http://www.sbn.pt
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Pedaços de Arte
Sobre Ana Costa
Ana Maria Costa nasceu a 19 de Outubro de 1982. Em 2002 ingressou na
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto tendo concluído em
2007 a licenciatura em Artes Plásticas-Pintura com média de 16.5.
Desde 2004 que trabalha na área da criação e educação artística,
desde monitora de Artes em campos de férias a Professora de expressão
plástica e dramática em escolas do Porto. Desde 2007 que também
como formadora de desenho, Pintura e Artes decorativas - adultos, e
expressão plástica para crianças.
Esteve presente em várias exposições de pintura, artesanato e fotografia
das quais se destacam:
• Galeria OWO -Centro Comercial Brasília-Porto-2007.
• Galeria Símbolo (Miguel Bombarda) Porto-2008.
• Feira de Artesanato de Gondomar 2011.
• Jardim das Artes - Arca D'Água 2011.
• Casa Cultura de Paranhos 2011.
• Museu FBAUP 2007.

