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CÊNTIMO ACTO
Grupo de Teatro do SBN

Jovem, a Direção do SBN tem um Grupo de
Teatro, o “CÊNTIMO ACTO”, que tem levado
aos palcos, incluindo festivais de teatro, a sua
qualidade, originalidade e alegria.
Se queres usufruir dos benefícios desta
arte; se queres divertir-te, expandir a tua
personalidade, num grupo de amigos, em
ambiente descontraído, mas de muito
proveito, vem daí, inscreve-te e aparece no
Auditório, sito na rua Conde Vizela, 111
Porto, onde te espera um grupo entusiasmado com mais um elemento: TU.
Vem exteriorizar e aplicar esse potencial de
comunicação, de presença e alegria que há
em ti.
Além da aprendizagem do teatro, do desenvolvimento pessoal e social, tens sempre um
papel importante no grupo.
Cá estaremos à tua espera.
Assim, a Direção do SBN, através do seu
Pelouro Recreativo e Cultural, reitera convictamente o incentivo e o convite: Jovem, familiar de
associado e trabalhador, vem aprender teatro.
Vem usufruir de tudo o que esta arte te proporciona, quer a nível pessoal, quer social.
Saudações Sindicais
A DIREÇÃO
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IMPORTANTE :Consulte, no verso desta Circular, as INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
bem como SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
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No Auditório Conde de Vizela, o Grupo de Teatro, com entusiasmo e disponibilidade
proporciona o contacto com técnicas teatrais e de expressão corporal, dicção, incremento de
socialização e comunicação, além de integrarem um elenco que, com peças adotadas, sempre
direcionadas para as suas idades, lhes proporcionará o conhecimento real dos palcos,
bastidores e público, sempre em espírito de equipa. A aprendizagem séria, de forma divertida.

A formação é ministrada aos sábados, das
9h30 às 12h30, no Auditório Conde Vizela,
rua Conde de Vizela, 111, 4050 - 460 Porto.

O preço é de 10 €/mês
não havendo limite de aulas,
tratando-se de uma formação em contínuo.
(férias de 15 de agosto a 15 de setembro)

Os interessados deverão dirigir-se à Loja de Atendimento do SBN, na rua Cândido dos Reis,
130-2º, 4050 - 151 Porto, e fazer as inscrições ou obter informações complementares através do
telefone 223 398 843 e do e-mail: sag@sbn.pt.
Outras informações sobre a atividade do Pelouro Recreativo e Cultural pelo e-mail:
recreativo.cultural@sbn.pt.

INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO
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.
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
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 e-mail: sag@sbn.pt

