
PREÇOS POR PESSOA:

Sócios do STEC:  €35
Não sócio:  €40
Crianças até 12 anos:  Grátis
Jovens dos 12 aos 18 anos:  €15

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Preencher a ficha de inscrição e efetuar o pagamento por 
cheque ou transferência.

ComuniCado
de aCtividades 

OUTUBRO 2022

VISITA AO CONVENTO 
DE CRISTO EM TOMAR E 

TEATRO “A MISSÃO”

Por favor, preencha o formulário e envie por:

- Correio Interno -
Secretariado Sindical STEC

Edifício Sede CGD - Av. João XXI – 1º Piso

- E-mail - joana.rodrigues@stec.pt - 933 512 514
  jorge.soares@stec.pt - 926 374 383

(NOTA: O pagamento pode ser efetuado por transferência bancária. 
Aceitamos cheques com data de 26/11)

O número de inscrições é limitado!  Garante a tua participação!

E-mail

Local de trabalho

Nome

Telefone / Telemóvel de contacto

Nº sócio VISITA AO CONVENTO DE 
CRISTO EM TOMAR E
TEATRO “A MISSÃO”

O STEC convida a um dia diferente de lazer, convívio e cultura com a 
visita ao Convento de Cristo em Tomar, seguido de peça de teatro “A 
Missão” baseada no livro de Ferreira de Castro com o mesmo nome.

Da parte da manhã iremos visitar o Convento de Cristo, que corres-
ponde a um conjunto de edificações históricas situado na freguesia 
de São João Baptista, cidade de Tomar. O início da sua construção 
remonta a 1160 e está intimamente ligado aos primórdios do Reino 
de Portugal e ao papel então desempenhado pela Ordem dos Tem-
plários. 

Após esta visita, seguimos para o almoço também na cidade de To-
mar e da parte da tarde iremos assistir à peça de teatro “A Missão” a 
cargo do grupo de teatro local “Fatias de Cá”.

Este grupo intitula-se como um grupo de teatro profissional e ama-
dor criado em 1979, cujo lema é “Não resistir a uma ideia nova nem 
a um vinho velho” e enquadra cerca de 150 membros que desenvol-
vem uma atividade permanente, regular ou pontual. O espaço onde 
vai ter lugar a peça é uma antiga destilaria e situa-se na aldeia de 
Brogueira, concelho de Torres Novas, tendo as suas instalações sido 
adaptadas às deambulações teatrais, tornando-o num sítio acolhe-
dor e de uma beleza bastante caraterística.

“A Missão, uma adaptação do romance de Ferreira de Castro, que 
retrata uma aldeia francesa, em plena Segunda Guerra Mundial, e 
onde uma das freiras de um convento ali existente discorda que se 
pinte a palavra “missão” no telhado, o que o salvaguardaria dos 
bombardeamentos dos aviões, mas que equivaleria a denunciar 
um edifício semelhante transformado em fábrica. Esta posição de-
sencadeia um aceso debate no seio das freiras sobre a decisão mais 
correta: pintar ou não pintar a palavra “missão” no telhado?”

INSCRIÇÕES ATé 4 DE NOvEMbRO

26 DE NOvEMbRO

PROGRAMA

26 DE NOvEMbRO - Sábado
10:00H - Concentração no Convento de Cristo em Tomar  
 - Visita guiada ao Convento de Cristo.
12:30H - Almoço em restaurante local, na cidade de Tomar.
15:00H - Saída do restaurante em direção a Brogueira, Torres  
 Novas.
16:00H - Peça de Teatro “A Missão”, com refeição ligeira.

NOTA:  
A peça de teatro não é aconselhável a crianças com menos de 6 anos.

Valor total da Inscrição €

Nº de não sócios Jovens dos 12 aos 18 anos

Nº de sócios Crianças até 12 anos


