ABRIL 2017
COMUNICADO
DE ACTIVIDADES

PASSEIO FOTOGRÁFICO

BAIXO ALENTEJO FLORIDO
O STEC organiza, entre os dias 5 e 7 de Maio,
um passeio fotográfico no Baixo Alentejo.
Entre Serpa e Mértola, viajaremos à descoberta do património
edificado, que tem nestas duas cidades dois importantes polos,
dignos de referência. Partindo de Serpa, nosso “quartel general”
desta aventura, rumaremos mais ao Sul, entre campos floridos, por
montes e vales ponteados de sobreiros e azinheiras, sempre perto
do Guadiana, rei e senhor, guardador de fronteiras, que afirma
a sua rebeldia, correndo, ao invés dos outros, de norte para sul.
O olival, que hoje marca a paisagem alentejana, ainda deixa espaço
para o vermelho das papoilas, o amarelo da colza e do tremoço e
outras cores de outras tantas plantas que transformam a paisagem
numa palete de cores impressionante. Mas, para desfrutarmos
desta beleza, temos que o fazer agora, porque é na Primavera e
só na Primavera que tal cenário é possível.
Esperam-nos os aromas e sabores da rica gastronomia alentejana:
cogumelos silvestres, migas de espargos selvagens e açordas
variadas, que acompanham pitéus de porco preto e de borrego
alentejano, numa cozinha onde as ervas são uma bênção de
aromas e os vinhos uma exaltação dos sentidos.
Tanta coisa para se ver e sentir e para fotografar, claro! Os
motivos estão em todo o lado, esperam-nos a cada momento!
Não precisamos de material caro e complexo: apenas é preciso
gostar, ter vontade de aprender e sentido de oportunidade.

Venham, pois, viver um fim-de-semana fantástico, num
ambiente genuíno, descontraído e de grande beleza –
é assim o Baixo Alentejo na Primavera!

5 A 7 DE MAIO

CONTACTOS / INFORMAÇÕES STEC:
Joana Rodrigues - Móv. 93 351 2514
Manuela Graça - Móv. 93 351 2691
Nº sócio

INSCRIÇÕES ATÉ 28 DE ABRIL
As inscrições são limitadas. Inscreve-te já !

PROGRAMA
DIA 5 Maio - Sexta-Feira

Nome
Local de trabalho

- Dormida na Residencial Serpínia

DIA 6 Maio - Sábado
- Pequeno-almoço na Residencial
- Passeio até Mértola
- Visita a Mértola
- Almoço tradicional
- Fotografar a paisagem florida junto ao Guadiana
- Jantar em restaurante de Serpa

DIA 7 Maio - Domingo
- Pequeno-almoço na Residencial
- Visita a Serpa;
- Passeio a vários locais de interesse fotográfico, no campo;
- Almoço em restaurante local;
- Regresso a casa.

Telefone / Telemóvel de contacto
E-mail

Sócio

Crianças até aos 6 anos

Não Sócio

Crianças maiores que 6 anos

Suplemento para quarto individual
junto Cheque nº

/

O valor inclui:
- Dormida em quarto duplo, com pequeno almoço incluído
(duas noites); almoço e jantar de dia 6 e almoço de dia 7.

/

Valor

€

PREÇOS DO EVENTO (por pessoa)

Sócios: € 75,00
Acompanhante não sócio: € 85,00
Crianças até aos 6 anos: Grátis
Crianças maiores que 6 anos: € 35,00
Suplemento para quarto single: € 10,00

Banco

(NOTA: aceitamos cheques com data de 26/05)

Por favor, preencha o formulário e envie por:
- Correio Interno Secretariado Sindical STEC
Edifício Sede CGD
Av. João XXI – 1º Piso

- CTT STEC
Largo Machado de Assis, Lote-A
1700-116 LISBOA

