FEVEREIRO 2018
COMUNICADO
DE ACTIVIDADES

PEDDY-PAPER DO STEC EM ÉVORA
PATRIMÓNIO MUNDIAL

10 DE MARÇO 2018  14:00H
Depois da realização do Peddy-paper nas cidade
de Porto, Coimbra e Lisboa, o STEC vai realizar um
Peddy-Paper na denominada “Cidade-Museu” Évora.
Se gostas de aventura, de decifrar charadas e caminhar,
vem connosco, confraternizar e festejar.
Esta é uma iniciativa que permite a inscrição de toda a
família ou de apenas um sócio, ou de sócio mais acompanhantes.
A Prova desenvolve-se por vários pontos de interesse da
histórica cidade de Évora, o que te permitirá ficar a conhecer melhor esta cidade que é património mundial da Humanidade, chamando a atenção para aspetos que muitas
vezes passam despercebidos. Depois desta aventura certamente terás vontade de voltar para apreciar melhor alguns
desses locais.
Nada melhor para terminar e recompor as forças, depois da
caminhada, do que um lanche rodeado de convívio e confraternização entre todos os participantes e organização.
Temos prémios para as 3 Equipas com melhor classificação e uma lembrança de participação para todos.

INSCRIÇÕES ATÉ 6 DE MARÇO

INSCREVETE JÁ !
Nº sócio

PEDDY-PAPER DO STEC
EM ÉVORA

Nome
Local de trabalho
Telefone / Telemóvel de contacto
E-mail

Nome dos acompanhantes (indique a idade se criança/jovem):

Início: Rossio de S. Brás.
Termina com Lanche-Convívio.
PREÇOS DA INSCRIÇÃO (por pessoa)
Sócios: € 3,00

Não sócios: € 5,00

junto Cheque nº

/

Joana Rodrigues - Móv. 933 512 514 - Fax. 223 389 348
joana.rodrigues@stec.pt
Manuela Graça - Móv. 933 512 691 - Fax. 218 454 972
manuela.graca@stec.pt

/

Valor

€

Crianças/Jovens: Grátis

CONTACTOS / INFORMAÇÕES / INSCRIÇÕES:

Banco

(NOTA: aceitamos cheques com data de 26/03)

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

