
 

DIREÇÃO REGIONAL DOS AÇORES 

Ponta Delgada, 29 de julho de 2022 

Caras Sócias, Caros Sócios, Colegas, em geral, 

Tem sido atribuição da Direção Regional dos Açores, do STI, a organização de um "Encontro de Sócios", em cada 

um dos ex-Distritos, de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta. 

Estas atividades têm como objetivo primordial, proporcionar aos associados, momentos de convívio, de lazer e 

troca de experiências. Desta forma, a Direção Regional dos Açores vai organizar três eventos, nas seguintes datas: 

- Ilha Terceira – Dia 16 de julho, sábado (Trilho pedestre, seguido de almoço, na casa do povo das doze ribeiras); 

- Ilha do Faial – Dia 23 de julho (Trilho pedestre, seguido de almoço) – Parque da Alagoa – Cidade da Horta;  

- Ilha de São Miguel – Dia 17 de setembro (Trilho pedestre, seguido de almoço) – locais a publicitar; 

Face ao nível de descongestionamento pandémico em vigor, e tendo em consideração, a elevada taxa de cobertura 

da vacinação, decidimos manter a atividade presencial, aliás na senda da já considerável atividade politica e cultural, 

desenvolvida por todo o país. No entanto, solicitamos que todos os participantes tenham um comportamento 

responsável e de acordo com as regras emanadas da Direção Geral da Saúde. Abona ainda neste sentido, o facto da 

maioria da população já se encontrar vacinada contra a Covid-19, pelo que se apela ao sentido de 

autorresponsabilização de todos os participantes. 

Desta forma, informamos que as atividades ao ar livre e o almoço, serão em locais a indicar brevemente, e 

dependentes do número de participantes. 

Aos sócios que se desloquem da Ilha do Pico, ou da de São Jorge, para a do Faial, por meio das ligações marítimas 

regulares, para participarem no referido evento, será comparticipada a despesa com a deslocação, mediante 

apresentação do título de transporte de ida ou regresso.  

As inscrições poderão ser feitas junto do Delegado Sindical de cada serviço, ou para o e-mail da DRA – 

sti.dracores@gmail.com, impreterivelmente, até 5 dias antes de cada evento, por forma a evitar constrangimentos 

de última hora. 

Para o trilho, aconselhamos vestuário adequado à possibilidade de chuva, e outro de substituição. Será distribuída 

água aos participantes. 

Custo de inscrição: 

Sócios:  € 5,00; 

Restantes participantes, com idade superior a 15 anos: € 10,00 Euros. 

Saudações Sindicais. 

António Ferreira Pinto 

Presidente da DRA 
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DESTACÁVEL – a entregar ao Delegado Sindical, ou transmitir à DRA 

EVENTO NA ILHA d_______________________________ 

Sócio:   Sim   Não  

Nome : ________________________________________ n.º Sócio______________ 

SERVIÇO: _____________________________________ 

Número de Convidados Adultos: _______ 

Euros: _________,    

    


