42º ENCONTRO NACIONAL DOS EX-TTL
(TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES) DA PT
Por decisão do encontro de 2012
realiza-se em 2013
pelos Colegas da zona de São
João da Madeira
O Concelho de Arouca será anfitrião do evento no dia 25 de Maio de 2013

PROGRAMA
09:30 – Acolhimento junto ao Quartel dos Bombeiros Voluntários de Arouca
10:30 – Realização de reunião para discussão de assuntos de interesse do Grupo Salão nobre.

12:00 – Encerramento da reunião seguindo para Carvalhal – Tropeço, onde se realiza o Almoço

no restaurante Quinta D´Além da Ponte

EMENTA
Entradas servidas no jardim:
Rissões de camarão, de carne, bolinhos de bacalhau, croquetes de vitela, coxinhas de frango, moelas
quentes, rojõesinhos, salada de polvo, pataniscas de bacalhau, orelha c/ molho verde, bucho c/
molho verde, salada de feijão fradinho c/ atum e salada de grão c/ bacalhau, presunto laminado,
salpicão caseiro, chouriça caseira assada na brasa, broa caseira e azeitonas, alheira e outros enchidos.
Ementa:
Creme de legumes;
Vitela Arouquesa assada no forno.
Sobremesa:
Doce da casa tradicional.

Bebidas:
Vinho branco e tinto, maduro e verde, sumos,
cerveja, água, café e digestivo da casa.

INSCRIÇÕES PARA:

Amaro Almeida – 961697342 email: amaro-c-almeida@telecom.pt
António Gonçalves – 966665948;
António Santos 962147933
Inscrições até ao dia 10 de Maio
Jorge Silva – 966394034
Preço: 30€
OBS: Agradece-se que façam a inscrição até à
Acompanhantes: 25€
data indicada. Em caso de dúvida, contatar um dos
Crianças até 10 anos: 15€
elementos da Organização.
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MENSAGEM DO SINTTAV
NUNCA TANTOS PRECISARAM DE LUTAR TANTO
No próximo dia 25 de Maio vai ter lugar mais um Evento de Grupo Profissional, neste caso o 42º ENCONTRO
DE TÉCNICOS (ex- TTL), cujo local escolhido pela Comissão Organizadora foi o Restaurante da Quinta D ´Além
da Ponte, Carvalhal – Tropeço, no Concelho de Arouca, onde certamente os participantes passarão um dia
para recordar pela vida
O 42º Encontro dos ex-TTL, vai realizar-se no período mais negro para quem trabalha e para as camadas mais
desfavorecidas da sociedade portuguesa.
Com efeito, após a Revolução de Abril, ninguém imaginava que Portugal pudesse regressar a uma situação
como a que se vive hoje, como consequência da grave crise económica gerada pelo sistema financeiro
vigente e pela corrupção reinante, situações aliadas a um governo que só sabe pensar e falar em mais
austeridade e todas as medidas que toma são no sentido de tornar os pobres mais pobres e os ricos mais
ricos.
Se diz, como resultado das últimas medidas anunciadas já nem os reformados/aposentados com reformas
na ordem dos 200€ escapam aos cortes. E para tocar nos privilégios dos muito ricos vê-se alguma medida?
Por isso afirmamos no título que NUNCA TANTOS PRECISARAM DE LUTAR TANTO e por isso quer se esteja no
activo ou não, a luta é de todos, porque teremos que ser todos a encontrar a alternativa para estancar o
empobrecimento continuado do País antes que chegue a “bancarrota”, a qual segundo os peritos na
matéria, já nos “espreita ali à esquina”.
É um imperativo nacional mandar embora a “troika e os troikanos” e criar condições para que sejam os
portugueses capazes a mandar e governar o País.
Esta situação de “austeridade” diária aplicada pelo governo a mando também do grande capital, propícia
condições ao patronato menos escrupuloso para a retirada sistemática de direitos a quem trabalha,
congelamentos salariais, contenção de promoções e progressões, enfim, uma situação de completa selva
laboral onde vale de tudo.
Como é tradição, estes Encontros têm duas componentes, uma é a destinada ao Plenário para se poder
fazer uma avaliação global da situação profissional dos trabalhadores envolvidos e poderem ser
encontradas respostas e eventuais medidas a tomar e outra é o “lazer” porque conviver e dar um abraço a
amigos que nalguns casos já não se encontram há bastante tempo, é muito saudável.
No contexto da implementação do ACT para o Grupo PT, o momento é importante para uma tal discussão,
por isso o SINTTAV espera que este importante Plenário possa dar uma boa contribuição em relação ao
caminho a percorrer e às necessárias respostas, para o qual uma grande participação é fundamental.
Embora em tempos de crise que leva a que todos os dias quem tem pouco tenham menos, mesmo assim o
SINTTAV apela a uma grande participação, para que as duas componentes do Encontro sejam plenamente
alcançadas.

Coordenadas de GPS do Restaurante Quinta D´Alem da Ponte
Latitude 40.942021º Longitude -8.296528º

