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26 de Maio de 2018

Técnicos da PT Ex. TTL´s

“O Verdadeiro Pingão”
Ançã, Cantanhede

Data Limite de Inscrição
11 de Maio de 2018

10:30 - Receção aos colegas no recinto do restaurante
11:45 - Reunião/Plenário com as Organizações Representativas dos Trabalhadores
12:45 - Serviço Volante
13:00 - Almoço

Entradas: Queijo, presunto, paio, rissóis de carne e camarão, bolos de bacalhau, croquetes, coxinhas,
tigelas do mar, canapés e tarteletes variadas, miúdos leitão na frigideira, morcelas de arroz e da Beira,
linguiça, tiras da barriga de porco, fritos variados, saladas frias (tropicais, mistas, galegas, marisco).
Ementas: Sopa à Labrador, Bacalhau à Zé do Pipo, Leitão assado à verdadeiro Pingão.
Sobremesas: Salada de fruta, frutas laminadas, gelado, arroz doce, pudim.
Bebidas: Vinhos maduros tinto e branco da casa, águas, sumos, cerveja, vinho verde, café e digestivos
(Whisky, Aguardente, brandy, vinho do Porto).
INSCRIÇÕES PARA:
José Eduardo Santos - 963339866 (jose-e-dias@telecom.pt);
Joaquim Jesus - 966394536 (joaquim-j-fernandes@telecom.pt);
José Pinheiro - 966394558 (jose-d-pinheiro@telecom.pt)

Valor a Pagar: adultos €30.00 | crianças (5 aos 10) €15.00

CONVIVER COM ALEGRIA, É UM COMPLEMENTO IMPORTANTE PARA A VIDA.
No próximo dia 26 de Maio, vai ter lugar mais um Evento de Grupos Profissionais, neste caso o 47º ENCONTRO
NACIONAL DE TÉCNICOS (ex-TTL), cujo local escolhido pela Comissão Organizadora foi o Restaurante " O Verdadeiro
Pingão", em Ançã.
O 47º Encontro dos ex-TTL, vai realizar-se no período em que os ventos de mudança que sopram, a nível nacional têm
trazido de volta direitos que aos trabalhadores tinham sido roubados e outros estão na calha, ainda que insuficiente
face ao que nos usurparam, mas que é preciso assinalar e valorizar.
Porém, vivemos um período de contradições, porque se os sinais dos novos tempos a nível nacional têm trazido
melhorias evidentes, mas ao nível das Empresas esses sinais ainda não chegaram, ou seja, é como se na sociedade
portuguesa nada tivesse acontecido.
Que o digam os trabalhadores da PT em geral e os do Grupo Profissional que vai celebrar o evento em particular,
porque sabem melhor que ninguém, como vai a situação laboral na PT MEO, onde não se vislumbrou até agora
qualquer melhoria ou mesmo abrandamento das medidas então tomadas, porque o caminho escolhido pela gestão, de
redução da despesa em tudo onde isso é possível continua e uma das componentes mais assoladas, é a rubrica dos
gastos com pessoal.
A Gestão da PT MEO/Altice, a mando do capital que domina a Empresa, escolheu o caminho do confronto, avaliou
muito mal a situação, pensou que podia fazer tudo o que quisesse, mas o "tiro tem saído pela culatra", os
trabalhadores e as suas ORTs tem obtido importantes vitórias das quais se destacam a alteração ao Código do Trabalho
no que respeita à Transmissão de estabelecimento e o recorde de coimas aplicadas pela ACT.
Os trabalhadores que vão comemorar o seu 47º Encontro que estão na vida activa, conhecem muito bem a dura
realidade duma empresa que noutro tempo foi referência em tudo, hoje está irreconhecível e nunca mais volta a ser o
que foi.
Um dos problemas mais preocupantes, é o dos trabalhadores "emprateleirados sem funções, ou semi – ocupados que,
embora já reduzido, continua por resolver.
Por isso, neste contexto, em relação à situação a nível geral, não podemos cruzar os braços face aos novos tempos que
vivemos, temos que manter bem viva a bandeira da luta, porque os inimigos dos trabalhadores estão sempre à espera
de uma nova oportunidade para tomar as rédeas do poder. Foi, é e será sempre assim.
Importa agora todos juntos, com a força que quem trabalha tem, fazer tudo o que for necessário para que o tempo
não volte para trás e os novos tempos sigam o rumo que os trabalhadores espera, porque a ele têm direito.
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 profissionais 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 muito, é muito saudável e às vezes irrepetível.
Neste contexto, certamente que a situação que se vive na PT MEO será abordada e os trabalhadores, organizados nos
seus Sindicatos, têm que estar preparados para dar a resposta necessária, sendo imperativo reagir por todas as formas
possíveis.
A crise para onde nos empurraram ainda não foi toda debelada, mas os novos tempos traduzidos em esperança num
futuro melhor, é também um bom motivo para o Encontro se realizar com mais alegria, pelo que o SINTTAV apela

a uma grande participação, para que as duas componentes do Encontro tenham pleno êxito.

“O Verdadeiro Pingão”
R. Padre José Fernandes Pata, nº 12
Ançã
GPS: 40.2692158,-8.5112446,16

