45º ENCONTRO NACIONAL DOS EX-TTL
(TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES) DA PT

PROGRAMA

Data limite de inscrições: 25/05/2016
Preço: 30€
Acompanhantes: 27€
Crianças até 12 anos: 15€

10:00 – Receção dos convidados;
10:30 – Início do convívio;
11:30 – Celebração Eucarística no Santuário em honra dos colegas vivos e em memória dos colegas
já falecidos;
12:30 – Deslocação para local de almoço;
13:00 – Início do almoço.

EMENTA
Entradas: Couverts (pão, manteiga, azeitonas, bolinhos de bacalhau, croquetes, rissóis, moelas e
rojõezinhos).
Ementas: Creme de legumes, Bacalhau à Zé do Pipo (alternativa, tranches de pescada com camarão
e molho de marisco), vitela assada à moda d’aldeia (alternativa, lombo de porco assado).
Sobremesas: Buffet de sobremesas (fruta natural e laminada, pudim, cheesecake, tiramisu e
sublime de cacau).
Bebidas: Vinho verde branco Varandas do Tâmega, maduro branco e tinto Capa Rosa, águas,
refrigerantes, sumos, cerveja, cafés e digestivos (Whisky Novo, Aguardente Velha, Licor Beirão e
Baileys).

INSCRIÇÕES PARA: Abílio Teixeira - 918556524 / Alexandre Pereira – 968058888 / Francisco
Neto – 965521603 / Ramiro Midão – 966394323 / Rodrigo Alves – 967704935.

LOCAIS DE INTERESSE TURÍSTICO: Santuário do Sameiro Quinta da Aveleda Jardim do
,

,

Sameiro (Parque Zeferino de Oliveira), Museu Municipal de Penafiel.
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MENSAGEM DO SINTTAV
VAMOS CONVIVER, VIVEMOS NOVOS TEMPOS.
No próximo dia 4 de Junho, vai ter lugar mais um Evento de Grupo Profissional, neste caso o 45º ENCONTRO
NACIONAL DE TÉCNICOS (ex-TTL), cujo local escolhido pela Comissão Organizadora foi o Restaurante Exe
Penafiel Park Hotel & Spa, Quinta das Lajes, na linda e hospitaleira cidade de Penafiel.
O 45º Encontro dos ex-TTL, vai realizar-se no período em que novos ventos sopram, ventos que nos trazem a
esperança de vivermos um futuro melhor, que estanque o empobrecimento do País para bem da sociedade
em geral e de forma particular para quem vende ou vendeu a força do seu trabalho e vive desse rendimento.
Mas 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.
Não é demais insistir, que passados 42 anos após a Revolução de Abril, ninguém imaginava que Portugal
pudesse regredir tanto e chegar à situação para onde o poder do grande capital nos empurrou, como
consequência da grave crise económica gerada pelo sistema financeiro vigente e pela corrupção reinante,
situações aliadas a um governo que durante os quatros anos do seu triste reinado, fez tudo o que pode para
destruir as conquistas que restavam do 25 de Abril, sempre com o objectivo de tornar os pobres mais pobres e
os ricos mais ricos.
Importa agora que 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 esperam, porque a ele
têm direito.
Não podemos deixar de fazer uma referência à situação que se vive hoje na PT, face às consequências
negativas para o mundo do trabalho resultantes das medidas de gestão tomadas, que é urgente serem
travadas antes que seja demasiado tarde.
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 Portugal após a compra pela Altice será
abordada e parece inevitável que a curto prazo, os trabalhadores, organizados nos seus Sindicatos, têm que
estar preparados para dar a resposta necessária.
Ainda vivemos tempos de crise, 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 sejam plenamente alcançadas.

Mapa do local do 45º Encontro (Penafiel)

Exe Penafiel Park Hotel & Spa
Quinta das Lajes,
4560-232 Penafiel
Coordenadas de GPS
Latitude: 41.204658
Longitude: -8.275723

