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A tradição dos Encontros de ELT/ETP tem-se mantido viva há mais de 50 anos, só tendo sido interrompida 
inesperadamente como resultado da COVID-19. 
Felizmente que a situação pandémica está a evoluir no sentido positivo e a Comissão Organizadora considera que já 
estão reunidas as condições mínimas para se retomar a tradição interrompida e decidiu que o 51º Encontro de 

Electrotécnicos e Especialistas se realize no dia 13 de Novembro na linda Cidade de Aveiro, local que tinha sido 
aprovado no 50º Encontro. 
A Comissão Organizadora solicitou ao SINTTAV que divulgasse a iniciativa, o que sempre fazemos com muito 
empenho e agora redobrada vontade, porque retomar os hábitos cinquentenários de rever e abraçar amigos e 
companheiros de longa data, é um prazer inigualável, porque os valores da amizade, solidariedade e 
confraternização, têm que ser cada vez mais preservados e a tendência nos dias de hoje é em sentido oposto. 
Assim, mesmo neste contexto evolutivo, ainda que não como todos já desejássemos, o SINTTAV está convicto que o 
retomar dos Históricos Encontros será um êxito que inclusive dará ânimo para a continuidade destes Eventos. 

APELO. O SINTTAV, através deste comunicado, divulga o Evento e o seu respectivo Programa e lança um apelo 
a todos quantos possam, que mesmo com algum sacrifício, organizem as vossas vidas para nos juntarmos 
todos no dia 13 de Novembro, na Linda e Formosa cidade da Ria.  
PLENÁRIO. O Plenário será certamente um momento muito importante para conjuntamente debatermos a 
situação inimaginável antes da Altice entrar na PT, que se vive hoje na Empresa, que está irreconhecível em 
relação ao que a generalidade conheceu e viveu no dia a dia, tanto os que estão no activo como os que já 
saíram. 
DIA 13 DE NOVEMBRO, QUE VÃO TODOS OS QUE POSSAM A AVEIRO. 

PROGRAMA 
51.º ENCONTRO NACIONAL DE ELECTROTECNICOS E ESPECIALISTAS - AVEIRO 

Dia 13  - Novembro -  2021 
Programa: 

10:30 H  - Recepção a todos os colegas No Restaurante, no Jardim do Solar das Estátuas. 
11:00 H  - Concentração e Plenário com as Organizações Representativas dos Trabalhadores. 
13:00 H  - Almoço. 

Ementa: 
Entradas variadas  
Leitão à Bairrada acompanhado com vinhos e espumante 
Sobremesas, Café e digestivos. 

Preço 30 € (inclui uma lembrança) 
As inscrições são até ao dia 7 Novembro 2021, Domingo 
Local do encontro: Restaurante Solar das Estátuas (junto ao edifício MEO ALTICE da Quinta do Simão) 
R N. Sra. das Necessidades, Estrada Nacional 109, 3800-042 Aveiro 
GPS = https://goo.gl/maps/CxjQhtSpvCSHwZ7e6 
Neste contexto de Covid-19 foi deliberado fazer este Encontro Nacional nesta data excepcionalmente. Será 
marcada  a data do próximo em Plenário. 
O Encontro de Natal dos Técnicos,  Electrotécnicos e Especialistas de Aveiro e S. João da Madeira será feito em 
simultâneo neste dia. 
A comissão organizadora: 
António Jorge Oliveira – 966393997; Joaquim Bandeira – 966394111; José Quintino – 966394890; João Batista – 961941221;  
Fernando Pinho – 966394889; Armindo Carvalho – 9926890931; Jorge  Costa – 962147927. 

51º ENCONTRO DE ELECTROTÉCNICOS E ESPECIALISTAS. 
FINALMENTE VAI SER RETOMADA A TRADIÇÃO CINQUENTENÁRIA. 

https://goo.gl/maps/CxjQhtSpvCSHwZ7e6



