
 

NOTA INFORMATIVA | Nº 4/2018| A TODOS OS TRABALHADORES | 23/02/2018 

 

1. VIAGENS 2018  

 

A Flash Viagens, entidade parceira do STI – Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, apresenta para o 

presente ano duas opções de viagem de grupo: 

1. Berlim, a efetuar nos dias 10 a 14 de junho; 

2. Roménia, a efetuar nos dias 02 a 09 de setembro. 

Todas as condições (programa, hotéis, preços) poderão ser consultadas em: 

VIAGENS 2018 

O pagamento poderá ser feito até oito prestações, conforme melhor resulta da ficha de inscrição-ADD, 

que se junta. 

 

2. III ENCONTRO NACIONAL SÓCIOS 

 

A Direção Nacional vai realizar o III Encontro Nacional de Sócios – “PELO ALTO MINHO”,nos dias 18 a 

20 de maio, proporcionando, mais uma vez, a confraternização entre colegas. 

 

O alojamento, em regime de pequeno-almoço buffet, com acesso ao spa, será feito no Hotel Porta do Sol – 

4*, sito à Av. Dr. Dantas Carneiro, Lote 1, em Caminha. 

 

No primeiro dia, sábado, far-se-á Visita livre ao Núcleo Museológico do Centro Histórico de Caminha – 

Torre do Relógio, onde poderão conhecer melhor a história de Caminha e um dos seus mais icónicos 

monumentos conseguindo ainda uma espetacular vista sobre o Minho e sobre a Vila no topo da Torre do 

Relógio, a visita guiada àFortaleza de Valença, da qual se destaca a sua imponência e riqueza histórico 

patrimonial. No período da tarde visitar-se-á o Palácio da Brejoeira – Palácio, Jardins, Adega Antiga e 

Capela, ex-libris da região de Monção, é uma grandiosa construção em estilo neoclássico, do início do séc. 

XIX, onde será possível degustar o vinho Alvarinho, e a bela Vila de Monção, de enorme riqueza histórica, 

situada bem na fronteira com Espanha, e dela separada pelo bonito Rio Minho. 

 

No dia seguinte far-se-á visita guiada a Ponte de Lima, a Vila Mais antiga de Portugal, caracterizada pela 

sua arquitetura medieval e pela área envolvente, banhada pelo Rio Lima, e em regime livre, mas com breve 

https://www.stimpostos.pt/nota-informativa-n-o-42018-viagens-2018/


explicação prévia, visitar-se-á o Museu do Brinquedo Português, inteiramente dedicado ao brinquedo 

produzido em Portugal. 

  

O número de vagas é limitado, os interessados em participar devem fazer a inscrição, até ao próximo dia 

28 de fevereiro, enviando e-mail para: social@stimpostos.pt, com indicação de: 

 Assunto: III Encontro Nacional se Sócios 

 Nome completo 

 Número de sócio 

 Telefone 

 Email 

 Comprovativo de pagamento de 50% do valor da inscrição, a efetuar para o NIB do STI - 0035 0346 

00000 430630 33. O pagamento dos restantes 50% deverá ser feito até dia 20 de março.  

  

A deslocação residência - hotel - residência é da responsabilidade dos participantes, assegurando-se 

transporte organizado DURANTE todo o evento. 

Oportunamente divulgar-se-ão os horários junto dos participantes. 

Aguardamos a sua inscrição, e desejamos que os eventos sejam do seu gosto. 

 
 

Saudações Sindicais 

A Direção Nacional. 
 

INSCRIÇÃO 
Sócio – 65€ (*) 

Acompanhante – 130€ 

Crianças: 

Até aos 4 anos - Grátis 

5 aos 10 anos – 32,50€ 

A partir dos 11 – 130€ 

(*) Quarto Individual – 100€    (Sujeito a disponibilidade) 

O valor inclui: 

 2 Noites de alojamento, em hotel 4****, em regime de pequeno-almoço  
 Acesso ao Spa 
 1 Almoço 
 1 Jantar com Animação 
 1 Almoço com Animação 
 Transporte DURANTE todo o Encontro 
 Todas as visitas constantes do programa 
 Prova de Vinhos 
NOTA: Em caso de desistência, reembolsar-se-á o montante pago caso se verifique outra 

inscrição 
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