
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 18 de março de 
2023, sábado, duas visitas guiadas, uma à Fundação Júlio 
Resende e a outra ao Museu Municipal da Filigrana de 
Gondomar, respetivamente, às 15h e às 16h.

Visita guiada
15h e 16h - 18 março (sábado)

❚ 23 FEVEREIRO ❚

▲ DIREÇÃO 13 ▲

CIRCULAR 13 ❚ 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.

F u n d a ç ã o  J ú l i o  R e s e n d e  e
M u s e u  M u n i c i p a l  d a  F i l i g r a n a  d e  G o n d o m a r

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 10 de março 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 março, 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.

Como chegar lá, da Marina do Freixo até ao Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende:
A pé:  Pode efetuar,  em modo caminhada, um percurso à beira-rio,  plano, l inear,  belo 

e agradável na marginal do Rio Douro, de 3 km, com uma duração de ± 30 minutos;
De carro:  (coordenadas GPS: 41 .127559,  -8 .562752.)

Rua Pintor Júlio Resende 105.  4420-534 Valbom — Gondomar.  
A Fundação dispõe de parque de estacionamento à porta da mesma;

De autocarro:  (Empresa de Transportes Gondomarense)
Linha 22:  Campanhã (via marginal)  -  Vi la Verde – Campanhã;
Linha 01 :  Campanhã – Gramido - Campanhã.

14h45m -

15h -
16h -

Concentração no Lugar do Desenho - Fundação Júlio Resende, na Rua Pintor Júlio Resende 105,
4420-534, Valbom (coordenadas GPS: 41.127559, -8.562752.);
Início da visita guiada à Fundação Julio Resende;
Início da visita guiada ao Museu Municipal da Filigrana de Gondomar.

P R O G R A M A :

Fundação Júlio Resende  e
Museu Municipal  da Fil igrana de Gondomar
Visita guiada 15h e 16h -  18 março (sábado)

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

Associados e agregado familiar 5 € *
Sem seguro (+80 anos) 3 €
Acompanhantes 7,50 € *
Sem seguro (+80 anos) 5,50 €

Preço por pessoa



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.

Museu Municipal da Filigrana de Gondomar
O Museu Municipal da Filigrana de Gondomar fica 
instalado na Casa Branca de Gramido (um solar do 
século XVIII onde se assinou, em 1847, a Convenção 
de Gramido).
Desde 2016 que este espaço acolhe uma exposição 
permanente de Filigrana, fruto da doação de 
utensílios, maquinaria e mobiliário por ourives locais, 
com vista a divulgar e proteger as memórias e esta 
arte secular.
Desde então, o Município de Gondomar restaurou e 
inventariou todos os materiais cedidos, constituindo 
assim, hoje em dia, o espólio municipal.
Ao longo deste tempo, a exposição tem sido 
valorizada e enriquecida com novos elementos, pelo 
que, em 2019, procedeu-se à requalificação do 
espaço, com a instalação de novos suportes 
expositivos e equipamentos interativos.
Ao qualificar este espaço como Museu Municipal da 
Filigrana de Gondomar, pretende-se atribuir ainda 
mais valor e visibilidade à exposição permanente. 
Agora, é também possível a compra de artigos de 
Filigrana artesanal por parte do visitante.

Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende
A Fundação Júlio Resende é um espaço singular, 
multidisciplinar e aberto ao diálogo no âmbito da 
cultura contemporânea. Este espaço desenvolve um 
vasto serviço educativo e promove os mais diversos 
eventos culturais, com destaque para as exposições 
temporárias, concertos, conferências e workshops.
A Casa-Atelier de Júlio Resende foi projetada, em 
1962, pelo arquiteto José Carlos Loureiro, 
configurando um notável exemplar de arquitetura 
moderna portuguesa. Foi nesta casa, em Gondomar, 
que o pintor viveu e trabalhou. Em espaço adjacente, 
o Lugar do Desenho - Fundação Júlio Resende é 
inaugurado mais tarde, em 1997, com um projeto 
mais uma vez assinado por José Carlos Loureiro. 
Reunindo um espólio de cerca de dois mil desenhos 
que o pintor reuniu ao longo da sua carreira, iniciada 
nos anos 30, o visitante é convidado a compreender 
a obra de Júlio Resende e a desvendar as suas 
influências, sejam estas a realidade local da cidade 
do Porto ou as viagens que realizou pela Europa, no 
Brasil, em Cabo Verde, na Ilha de Moçambique ou 
em Goa.

O Município de Gondomar situa-se na Área Metropolitana do Porto, possui 
uma área de 130,7km2 e beneficia de uma extensão de rio Douro de 
aproximadamente 37km.
Este importante recurso confere-lhe fortes potencialidades turísticas ao 
nível do Turismo Náutico e de Natureza. Neste contexto sobressaem as 
praias fluviais que pelo seu enquadramento paisagístico ímpar se afirmam 
como polos de grande atratividade na época balnear.
O Douro influencia também a gastronomia do Concelho onde o sável e a 
lampreia são os seus produtos mais emblemáticos.
Para além destes segmentos destaca-se o riquíssimo património cultural e 
as tradições ancestrais de trabalhar a filigrana e a talha.
O Turismo, pela sua transversalidade, é encarado como fator de dinamização económica do Município, 
sendo Gondomar um destino multifacetado que proporciona aos seus visitantes experiências autênticas 
e diferenciadoras.

Turismo-de-Gondomar-PT_EN_2021


