NOTA INFORMATIVA | Nº 4/2019| A TODOS OS TRABALHADORES | 14 /03/2019

1. V Encontro Nacional de Sócios
A Direção Nacional vai realizar o V Encontro Nacional de Sócios – “TRÁS-OS-MONTES E ALTO

DOURO”, nos dias 10 a 12 de Maio.
O alojamento, nas noites de 10 e 11 de maio será feito no Hotel Mira Corgo (4*), sito à Av. 1º de Maio 76,
5000-651 Vila Real, em regime de pequeno-almoço.
No sábado, 10 de maio, admirar-se-á o vale do Douro em todo o seu esplendor a partir do Miradouro de São
Leonardo de Galafura, um dos mais enigmáticos e emblemáticos miradouros da região duriense.
Com saída do Peso da Régua, realizar-se-á um Cruzeiro no Douro, com subida da Barragem de Bagaúste, com
almoço servido a bordo.
Chegados à vila do Pinhão, um dos pontos centrais da Região Demarcada do Douro, partiremos com destino
a uma visita guiada à Quinta da Roêda onde será feita prova de vinhos.
A viagem de regresso será feita em comboio regular até à Régua, possibilitando desfrutar dos encantos da
Linha do Douro.
O jantar com animação será servido no Hotel Mira Corgo.
Na manhã de domingo, 11 de maio, os participantes terão oportunidade de conhecer a Casa de Mateus, “ Um
palácio monumento nacional, com séculos de história e um património valioso. Lagos, jardins, floresta,
pomares, hortas. E vinha. Cultura e agricultura. A Casa de Mateus faz a ponte entre estes dois mundos. Sempre
com o vinho como fio condutor”. Poderão visitar livremente os Jardins e desfrutar a visita guiada à Casa,
Capela e Adega.
O encerramento do evento terá lugar com o almoço na Quinta do Paço, sita em Arroios, Estrada Nacional 322
Km3, 5000-051 Vila Real.
Oportunamente divulgar-se-ão os horários junto dos participantes.
O número de vagas é limitado, os interessados em participar devem fazer a inscrição, até ao próximo dia

22 de março enviando e-mail para: social@stimpostos.pt, com indicação de:
________________________________________________________________________
Av. Coronel Eduardo Galhardo, Nº 22 B * 1199-018 LISBOA
Tel.: 21 816 17 10 * Fax: 21 815 00 95 * E-mail: geral@stimpostos.pt

Assunto: IV 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 22 de abril.

A DN assegurará o transporte na deslocação hotel-cruzeiro-hotel, no sábado. Todas as restantes deslocações
(residência-hotel-residência * hotel-almoço de domingo) deverão ser feitas em transporte próprio.
INSCRIÇÃO
Sócio – 100€
Acompanhante – 200€
Crianças
Até aos 4 anos – Grátis
5 aos 10 anos – 50€
A partir dos 11 – 200€
O valor inclui:
 2 noites de alojamento, em hotel 4* em regime de pequeno-almoço
 Cruzeiro no Douro, com almoço a bordo
 Visita a Quinta com Prova de Vinhos
 Viagem de Comboio
 1 Jantar com Animação
 1 Almoço
Nota: Em caso de desistência, reembolsar-se-á o montante caso se verifique outra inscrição

2. VIAGENS 2019
A Flash Viagens, entidade parceira do STI – Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, apresenta para o
presente ano duas opções de viagem de grupo, para consultar todo o programa deverá clicar no:
1. Budapeste, a efetuar nos dias 20 a 23 de junho;
2. Rússia Imperial, a efetuar nos dias 04 a 10 de setembro.
Clique em VIAGENS 2019 para consultar todas as condições (programa, hotéis, preços).
O pagamento poderá ser feito até oito prestações, conforme melhor resulta da ficha de inscrição-ADD, que se
junta.
Aguardamos a sua inscrição, e desejamos que os eventos sejam do seu gosto.
Saudações Sindicais,
A Direção Nacional
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