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À Descoberta da “Rota do Chá” 

TRILHO PEDESTRE E ALMOÇO CONVÍVIO 

SEXTA-FEIRA, FERIADO DE 05 DE OUTUBRO DE 2018 

 

 

Prezadas Sócias e Prezados Sócios, 

 

O STI também tem como missão a prossecução de ações que visem, nomeadamente, o bem-estar 
social dos seus associados, quer coletiva, quer individualmente. De acordo com as politicas 
desenvolvidas pelo STI é também missão dos seus dirigentes distritais e regionais, a realização de 
eventos de cariz técnico-profissional, formativo, cultural, desportivo ou simples lazer. 

Tendo já colaborado, este ano, e diversas ações de formação, emanadas do pelouro de formação do 
STI, é agora oportuno organizar um evento de caráter sociocultural, que proporcione aos sócios, seus 
familiares e amigos, um dia de puro lazer e de convívio entre colegas, familiares e amigos. 

Neste sentido, a Direção Regional dos Açores do STI convida todos os sócios, seus familiares e 
amigos, a participarem num almoço convívio, precedido de um trilho pedestre.  

 

TRILHO PEDESTRE 

 

O trilho a percorrer será o 
da “Rota do Chá” nas 
imediações da Fábrica de 
Chá da Gorreana, na Ilha de 
S. Miguel.  

É um trilho circular, de grau 
de dificuldade baixo e 
poderá ter a duração 
aproximada de uma hora e 
meia. É um passeio 

agradável, por meio das plantações de chá e com alguma inclinação. No final, e de visita à fábrica, 
poderão saborear o chá local, fresco ou quente, conforme os gostos pessoais. 

Quanto ao vestuário, este deverá adequar-se às condições meteorológicas previstas, sendo sempre 
recomendável um equipamento de substituição. O calçado deverá ser apropriado a este tipo de 
atividade. No início do percurso será distribuída uma garrafa de água a cada participante. Este trilho é 
acessível a crianças. 

O ponto de encontro será no parque de estacionamento da fábrica de chá, estando previsto que a 
caminhada se inicie pelas 9H30m. 
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ALMOÇO CONVÍVIO 

 

O almoço convívio realizar-se-á no Parque Natural 
Pinhal da Paz, uma vez que este local se revela ser o 
mais central e dotado de estruturas que permitem a 
realização de eventos em dias de chuva.  

No almoço será servida carne grelhada, respetivos 
acompanhamentos, fruta, doce e café. Serão ainda 
disponibilizados, água, sumo, vinho e cerveja. 

Para quem não aderir à caminhada, prevê-se que o 
almoço se realize cerca das 13H00m, junto à 
estrutura das mesas, com cobertura. 

 

INSCRIÇÕES 

Para os sócios, a inscrição é gratuita.  

Os não-sócios pagarão 5,00 €.  

As crianças até aos 10 anos ficam isentas de qualquer pagamento. 

 

As inscrições deverão ser efetuadas junto dos respetivos Delegados, e estes farão chegar as listas de 
inscrições à DRA, via e-mail (sti.dracores@gmail.com).  

O pagamento, neste caso, deverá ser feito no ato da inscrição ao Delegado do STI. 

 

Não havendo Delegado devem inscrever-se directamente junto da DRA, por e-mail 
(sti.dracores@gmail.com).  

O pagamento, neste caso, será feito durante o dia da actividade, ao Tesoureiro da DRA STI, António 
Barros. 

 

O prazo para inscrições termina no dia 01 de Outubro – segunda-feira.  

 

ADERE E PARTICIPA. TRAZ A FAMÍLIA E AMIGOS TAMBÉM! 

 

A Direção Regional dos Açores. 

 


