
O f i c i n a  d a  R e g u e i f a  e  d o  B i s c o i t o
Visita guiada VALONGO

10h e 15h - 11 fevereiro (sábado)

No âmbito da sua atividade recreativa e cultural os Órgãos 
Consultivos com o apoio e colaboração da Direção do SBN 
- Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de 
Portugal, vão promover, no próximo dia 11 de fevereiro de 
2023, sábado, em duas sessões, uma às 10h e outra às 15h, 
uma visita à Oficina da Regueifa e do Biscoito, localizado 
no Largo do Centenário, n.º 128 na cidade de Valongo.

Visita guiada
VALONGO

10h e 15h - 11 fevereiro (sábado)

❚ 16 JANEIRO ❚

▲ DIREÇÃO 3 ▲

CIRCULAR 3 ❚ 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.

O f i c i n a  d a  R e g u e i f a  e  d o  B i s c o i t o

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 [__]

Esta iniciativa só se realiza com um mínimo de 15 inscrições e o máximo de 30.
As inscrições deverão ser efetuadas na Loja de Atendimento do SBN (Rua Cândido dos 
Reis, 130-2º, 4050–151 Porto) até 3 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 6 de fevereiro, inclusive.
Se o número inscrições ultrapassar o previsto, e se existirem no mínimo 15 pessoas em lista 
de espera, o SBN levará a efeito novas visitas no mesmo local, com o mesmo horário em 
dia a indicar.

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

Participantes, Associados,

agregado familiar e acompanhantes/Utentes 

2,5 € *

PREÇO POR PESSOA

A Oficina da Regueifa e do Biscoito, no centro da cidade de Valongo é servida pelos seguintes 
meios de transporte:
- linhas dos STCP 700 (Bolhão - Valongo - Campo) e 705 (Hospital S. João - Valongo);
- linhas da Valpi 61 (Mercado de Matosinhos - Valongo) e V94 (Bolhão - Valongo);
- linha da Maré (ex-Resende) 107 (Mercado de Matosinhos - Valongo);
A sair do Porto, com Andante, com destino a Valongo, passam também as carreiras das 
empresas Gondomarense, A.V. Pacense e Valpi.
As paragens distam ± 100 metros da Oficina da Regueifa e do Biscoito.

9h45m ou 14h45m-

10h ou 15h -

Concentração junto à Oficina da Regueifa e do Biscoito, no Largo do Centenário n.º 128, em Valongo;

As visitas terão lugar em duas sessões:

Início da visita, com a duração prevista de 90 minutos.

P R O G R A M A :

Pretendo efectuar a visita: às 10h  [__]  às 15h  [__]



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.

A criação do concelho de Valongo remonta ao ano de 1836 e 
ocorre no contexto da reforma administrativa do País, 
compreendida no reinado de D. Maria II. Contudo, a ocupação 
humana desta região é muito anterior à romanização.  
Atendendo às características geomorfológicas do território do 
atual concelho, Valongo apresenta uma grande riqueza geológica 
e paleontológica – factos que têm interessado particularmente os 
meios universitários. A sua evolução histórica enquadra-se, com 
maior ou menor especificidade, no devir histórico da sua 
envolvente. (...)
Domina o regime de minifúndio com produções tradicionais – a 
vinha, o milho e as forragens, a que está ligada a produção de leite. 
Têm surgido culturas novas como a kiwicultura e a 
hortifruticultura.
Valongo é hoje um concelho empenhado em cumprir um 
desenvolvimento harmonioso e equilibrado. O crescimento 
económico terá que conviver com a preservação dos bens 
culturais e naturais. Uma dualidade que garantirá sempre a 
qualidade de vida.

www.cm-valongo.pt/descobrir/historia

A Oficina da Regueifa e do Biscoito
É um espaço dedicado à promoção do património cultural através da 
recolha, preservação e exibição de objetos e memórias ligadas à 
panificação como atividade secular do concelho. Este edifício tem 
como foco homenagear a alma valonguense e evidenciar uma das 
logomarcas do município, que referencia uma atividade que 
catapultou Valongo para o mundo com os seus aromas e sabores 
ancestrais, conseguidos através do árduo trabalho da população local, 
e que ainda hoje desperta os cinco sentidos.
A partir do momento em que entra na Oficina da Regueifa e do 
Biscoito inicia-se uma experiência interativa e audiovisual pela 
história do setor da panificação de Valongo. Os visitantes vão poder 
assistir e interagir de várias formas com o material expositivo.


