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A 19/11/2017 recebemos da Casa da Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores dos Impostos do Distrito de Setúbal, o testemunho para a 

organização do XXXVII Encontro Nacional dos Trabalhadores da 

Autoridade Tributária e Aduaneira.  

 

Na sua 37.ª edição, este evento, com raizes na Ex. DGCI, constitui uma 

oportunidade para encontros e reencontros, apresentando-se hoje como 

um momento singular de reunião dos trabalhadores da Autoridade 

Tributária e Aduaneira dispersos por todo o território, que tem 

contribuido para a consolidação em ambiente familiar e descontraído, 

do relacionamento entre colegas de diversos departamentos e 

geografias, promovendo o reforço dos laços de amizade nesta grande 

comunidade que é a AT. 

 

Para o CCD-AT e 

todos os seus 

dirigentes, será uma 

honra organizar tão 

distindo evento. 

Vamos recebê-los na 

vila de Mafra e 

queremos 

proporcionar a todos 

um excelente fim de 

semana com 

multiplas atividades 

que, estamos certos,  

serão o mote para uma 

sã, profícua e memorável confraternização. 
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Pré-Programa  

O programa está em preparação, contudo temos já um conjunto de 

atividades garantidas  que podemos divulgar desde já.  

Contempla, como não podia deixar de ser, a vertente desportiva com a 

tradicional disputa da fase final do campeonato de Futsal, cuja fase de 

apuramento temos vindo a preparar, tendo cumprido já as seguintes 

etapas:  

1 – Levantamento a nível nacional do número de equipas. Este ano, 

o torneio vai contar com a participação de 11 equipas que 

representarão 7 distritos: Braga, Bragança, Évora, Lisboa, Setúbal, 

Vila Real e Viseu.  

2 – Elaboração do respetivo regulamento, recentemente publicado 
no nosso site; 
3 – Realização do sorteio para o estabelecimento do Calendário de 

Jogos. Para a fase de apuramento as 11 equipas participantes foram 

distribuídas por 3 séries A, B e C. A fase final a disputar durante o 

encontro, dias 17 e 18 de novembro, será disputada entre os 

vencedores de cada uma destas séries a que se junta a equipa do 

CCD-AT enquanto entidade organizadora. 

Mas, ainda na vertente desportiva, não esquecemos os jogos de mesa 

com a organização de um campeonato de Bridge, nem o Surf, 

proporcionando aos mais destemidos um batismo desta modalidade. 

Paralelamente, preparámos um conjunto de atividades mais relaxantes 

nas vertentes cultural e artistica: Vamos ter visitas guiadas para 

conhecer os monumentos e as belezas naturais desta região, mas vamos 

ter também música, exposições de pintura, fotografia, bordados, 

joalharia, olaria, etc, e um workshop gratuito de artes decorativas.  
 

Estamos certos que viveremos juntos momentos de grande alegria e 

descontração, e que, no final, sairemos deste encontro mais ricos e 

convictos de que valeu a pena todo o esforço colocado na sua 

organização. 
 

http://ccd-tat-lx.org/gallery/regulamento%20torneio%20futsal%20at%202018.pdf
http://ccd-tat-lx.org/FUTSAL-Jogos/
http://ccd-tat-lx.org/FUTSAL-Jogos/
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Sexta Feira, 16 de novembro  

Ericeira -Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva 

19:00H – Galeria Orlando Morais: 

Inauguração das exposições de Pintura 

e Fotografia bem como da “Mostra de 

Artes da Escola de Artes & Ofícios do 

CCD-AT”; 
 

19:30H –Auditório:  

 Cerimónia de abertura do XXXVII ENTAT; 

  Boas vindas aos participantes; 

  Informações uteis sobre o programa do evento; 

  Sorteio dos jogos das meias finais. 

       Jantar e Noite livres. 

Sábado, 17 de Novembro  

Desporto - Pavilhão Municipal de Mafra: 

8:30 H – Saída do 1º autocarro com destino ao pavilhão; 

9:30 H – Saída do 2º autocarro com destino ao pavilhão. 

Nota: Opções para os participantes que não pretendem assistir aos jogos: 

1ª – Ficar pela vila da Ericeira; 

2ª – Seguir no autocarro para Mafra onde poderão passar a manhã 

livremente no Parque Desportivo ou passeando pela vila. 

10:00H-1º jogo das meias-finais;  

11:00H-2º jogo das meias-finais.  

12:55H-Partida do autocarro I para o restaurante Adega do Convento. 
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Artes & Desporto - Ericeira (Opcional) 
 

9:30 H-Hotel Vila Galé Ericeira 

Workshop – Artes Decorativas– 

Inscrição Obrigatória através do 

nosso site. Aceda  AQUI ; 

 Início do torneio de Bridge.  
 

10:00 H: Galeria Orlando 

Morais (Casa da Cultura 

Ericeira) 

  Exposição de Pintura; 

  Exposição de Fotografia; 

  Mostra de Artes. 
 

10:00H | Baptismo de Surf /Bodyboard – Inscrição Obrigatória 

através do nosso site. Aceda  AQUI  
 

12:45H-Partida do autocarro II para o Restaurante Adega do Convento; 

13:00H – Almoço no restaurante Adega do Convento; 

14:30H - Visita guiada a pontos de interesse cultural do concelho, 

com a colaboração do pelouro da Cultura da Camara 

Municipal de Mafra. 

18:00H – Fim da visita e regresso à Ericeira.  Jantar livre. 

     21:00H – Auditório da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva – Ericeira 

Soirée musical com a participação do Grupo Coral e 

Musical da AT. 

 

http://ccd-tat-lx.org/WorkShop-Inscri%C3%A7%C3%A3o/
http://ccd-tat-lx.org/Batismo-Surf/
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Domingo, 18 de Novembro  

Desporto - Pavilhão Municipal de Mafra: 

8:30 H – Saída do 1.º autocarro com destino ao pavilhão; 

9:30 H – Saída do 2.º autocarro com destino ao pavilhão. 

Nota: Todos os participantes devem fazer o check-out nas unidade(s) 

hoteleira(s) até à saída do 2.º autocarro e rumar a Mafra. 

10:15 H – Jogo para atribuição dos 3.º e 4.º lugares. 

11:30 H – Final do torneio para atribuição dos 1.º e 2.º lugares. 

NOTA: Opções para os participantes que não pretendem assistir aos jogos: 

10:00 H - Visita guiada ao Palácio Nacional de Mafra; 

NOTA: Esta visita é de inscrição obrigatória através do nosso site:                     
         Aceda AQUI  

Cerimónia de Encerramento - Espaço para Confraternização 

A cerimónia de encerramento do XXXVII ENTAT, que contará 

certamente com a presença de altos dignitários do Ministério das 

Finanças e dirigentes de topo 

da AT, terá início às 13:30H e 

vai realizar-se num espaço 

singular que poucos de nós 

teve já o privilégio de 

conhecer, dado que se encontra 

fora do percurso da visita 

normal ao Palácio Nacional de 

Mafra. Trata-se do antigo refeitório dos frades existente naquele 

palácio. Este será mais um motivo de interesse, a juntar a muitos outros, 

que procurámos associar ao nosso encontro de 2018. 

http://ccd-tat-lx.org/Visita-ao-Pal%C3%A1cio/
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13:30 H – Receção e boas vindas aos participantes no almoço de  

                 encerramento. 

 

13:45 H – Inicio do almoço. 

16:30 H – Cerimonia de entrega dos prémios. 

18:00 H – Encerramento do XXXVII -ENTAT. 

 

  



  

 
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira 
Av. João XXI nº 76, 1000-304 Lisboa - Tel.: 217 610 075 - Fax: 217 610 067 - e-mail: ccd@at.gov.pt 

Filiado no INATEL com o nº 2302, desde 05/02/92 
 

UM POUCO DE MAFRA  

Mafra é a sede de um concelho e dá nome a uma região famosa pelo seu 

convento e por outras 

circunstâncias que fazem 

dela uma das mais 

conhecidas povoações do 

País. 

Além do faustoso 

convento, aqui se encontra 

também o célebre quartel 

do exército, onde 

anualmente milhares de 

jovens recrutas cumprem o 

serviço militar obrigatório. 

E por todo o País se escuta todos os dias o sacramental diálogo. “Para 

onde vais? Vou para Mafra”. 

É, pois, para a vila de Mafra que por agora nos deslocamos, na certeza 

de uma visita bem passada na companhia de alguns dos autores que 

celebrizaram a Mahafara do sarraceno e a Mafara do terceiro rei de 

nome Afonso. 

Com uma área de quase cinco mil hectares, a freguesia de Mafra 

encontra-se a quarenta e três quilómetros, para noroeste, da cidade de 

Lisboa, no extremo ocidental do concelho e no seu limite com o 

concelho de Sintra. 

Apesar do constante progresso, que tem alterado de forma significativa 

a sua freguesia, a freguesia de Santo André de Mafra, pode ser dividida 

de forma clara em duas partes distintas. Estas partes decorrem da sua 

história: a “Mafra velha”, numa cova, junto às muralhas do antigo 

castelo e à igreja de Santo André; a “Mafra nova”, que se desenvolveu a 

partir do século XVIII em redor do convento. 

O povoamento da freguesia inicia-se em épocas pré-históricas, mas as 

notícias escritas iniciam-se apenas no século XII. Assim, sabemos que 
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D. Afonso Henriques conquistou Mafra aos mouros em 1146, e que a 

então vila se manteve na 

posse da coroa portuguesa 

até 1193. 

Nesse ano, D. Sancho I faz 

dela doação à freiria de 

Évora, de que era mestre 

Gonçalo Viegas. Com D. 

Dinis, a vila volta a ser 

doada, pois entretanto voltara 

às mãos da coroa. Fica então 

na posse de João Fernandes 

Lima, o Batissela, juntamente com o padroado da igreja e todos os 

direitos correspondentes. 

Até à construção do 

convento, cuja inauguração 

ocorreu em 1730, Mafra não 

passava de um pequeno 

povoado, com algumas 

centenas de casas agrupadas 

em redor do antigo castelo, e 

pouco mais. Tinha um largo, 

duas ruas e uma igreja, a de 

Santo André. 

Com a construção do 

convento, Mafra começou a 

desenvolver-se de forma extraordinária e a multiplicar várias vezes o 

seu perímetro. Um projecto antigo, que já estava pensado um século 

antes, mas que se via sucessivamente adiado. 

Em 1705, o 12.º Visconde de Vila Nova de Cerveira avançou então com 

um novo projecto, a construção de uma casa para dez ou doze frades, 

novamente sem grandes resultados. A decisão definitiva de avançar, 

tomou-a D. João V em 1711. Dois anos depois, todos os terrenos 
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necessários já estavam expropriados e o trabalho atribuído, depois de 

concurso público, ao arquitecto João Frederico Ludovici. 

Refere José Saramago, em “Viagem a Portugal”, relativamente ao 

magnificente monumento: “O convento de Mafra é grande. Grande é o 

convento de Mafra. De Mafra é grande o convento. São três maneiras de 

dizer, podiam ser algumas mais, e todas se podem resumir desta 

maneira simples: o convento de Mafra é grande. 

 

Parece o viajante que está brincando, porém o que ele não sabe é pegar 

nesta fachada de mais de duzentos metros de comprimento, nesta área 

ocupada de quarenta mil metros quadrados, nestas quatro mil e 

quinhentas portas e janelas, nestas oitocentas e oitenta salas, nestas 

torres com sessenta e dois metros de altura, nestes torreões, nestes 

zimbórios. 

O viajante procura ansiosamente um guia. A ele se entrega como 

náufrago prestes a ir a pique. (…) As palavras do guia zombem como 

vespas. Agora já saíram da igreja, sobem escadarias intérminas, e ao 

acaso das lembranças foram olhando o quarto de D. Maria I, em estilo 

Império rico, a sala dos troféus de caça, a sala de audiência, a 

enfermaria dos frades, a cozinha, a sala isto, a sala aquilo, a sala, a sala. 

E aqui é a biblioteca: oitenta e três metros de comprimento, livros que 

desta entrada mal se distinguem, muito menos tocar-lhes, saber que 

histórias contam.” 
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Um livro não seria suficiente para descrever todas as belezas do 

convento de Mafra.  Mas como o principal já está dito – Saramago fez-

nos esse favor – resta continuar a viagem, com pontos cirurgicamente 

escolhidos, e chegar à 

igreja matriz, dedicada a 

Santo André. 

Construída na transição 

do século XIII para o 

século XIV, é do período 

gótico primitivo, mas 

com muitas ligações ao 

estilo românico. Aqui se 

encontra sepultado D. 

Diogo de Sousa, senhor 

de Mafra e neto do rei D. 

Dinis, falecido em 1344. 

Ainda uma breve palavra, porque o espaço não permite mais, para a 

Tapada Real. Um espaço de vinte quilómetros, de verdura extasiante e 

intenso e constante convite à visita. Foi um antigo couto de caça e 

“notável refúgio natural de árvores, linhas de água e veados”. 

População: 9.773 

Actividades económicas: Agricultura, cerâmica, serviços, serralharia 

civil, artes gráficas, comércio e panificação 

Festas e Romarias: Nossa Senhora da Paz (1.ª semana de Julho), S. João 

de Deus (última semana de Julho e 1.ª semana de Agosto), Nossa 

Senhora da Saúde, S. Sebastião (última semana de Agosto) e Senhora 

do Arquitecto (última semana de Maio) 

Património: Convento de Mafra, Igreja de Santo André, pelourinho, 

aldeia típica de Mestre José Franco 

Outros Locais: Tapada Real e jardim do Cerco 

Gastronomia: Fradinhos, sinos, pinguins, doces regionais, bolo-rei, 

bolos saloios, carne de porco à Mercês e pão de Mafra 
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Artesanato: Cerâmica e olaria 

Colectividades: Clube Desp. de Mafra, Mafra Recreio Clube, Amigos do 

Atletismo, Casa do Povo de Mafra, de Gonçalvinhense, de Murgeira e 

de Barreiralva, Assoc. Desp. Recreativa da Achada, Liga dos Amigos 

de Sobreiro, Liga dos Amigos de Mafra, Grupo Coral de Mafra, Escola 

de Música Juventude de Mafra, Rancho Cantarinhas de Bruno Sobreiro 

Melo, Bombeiros Voluntários de Mafra, Assoc. de Agricultores do 

Concelho de Mafra e Clube de Caçadores 

Orago: Santo André 

Feiras: Mensal (3.º domingo de cada mês) , anual (30 de Novembro e 

3.º domingo de Julho) 

FONTES: Mafra Digital; Associação de Municípios do Oeste; CM 

Mafra; JF Mafra. 
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E JÁ AGORA, UM POUCO DE ERICEIRA 

A Ericeira é uma vila turística situada a 35 km a noroeste do centro de 

Lisboa, a 18 km de Sintra e a 8 km de Mafra. É uma freguesia 

portuguesa do concelho de Mafra, com 12,19 km² de área e 6.597 

habitantes (2001). Densidade: 541,2 hab/km². 

 

 

 

 

 

 

 

História 

Vila muito antiga, presumivelmente local de passagem e instalação dos 

Fenícios.  

Reza a lenda que o nome 

Ericeira significa, na origem, 

"terra de ouriços", devido aos 

numerosos ouriços do mar 

que abundavam nas suas 

praias. No entanto, 

investigações mais recentes 

apontam o ouriço caixeiro e 

não o do mar como 

inspirador do nome. Com a descoberta de um exemplar do antigo brasão 

http://www.memoriaportuguesa.pt/vila
http://www.memoriaportuguesa.pt/lisboa
http://www.memoriaportuguesa.pt/sintra
http://www.memoriaportuguesa.pt/mafra
http://www.memoriaportuguesa.pt/freguesia
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da Vila, hoje no Arquivo-Museu da Misericórdia, confirmou-se que o 

animal ali desenhado é, de facto, um ouriço caixeiro, espécie que evoca 

a deusa fenícia Astarte, dando razão à tese anteriormente avançada por 

Manuel Gandra, e segundo a qual a origem do povo da Ericeira remonta 

aos fenícios. 

A história da Ericeira remonta, assim, a cerca de 1000 a.c.. O seu 

primeiro foral data de 1229, concedido pelo então Grão-Mestre da 

Ordem de Aviz, Dom Frei Fernão Rodrigues Monteiro, que assim 

instituiu o Concelho da Ericeira. 

É na carta de foral que surgem as primeiras referências aos pescadores 

da Ericeira, estando bem presente o cuidado do legislador em acautelar 

os direitos e deveres dos que se encontravam sujeitos às tutelas dos 

donatários: 

"(…) Quanto aos pescadores, dêem a vigésima parte do pescado que 

matarem no mar. De doze peixes, levem um para conduto antes de 

darem a vigésima parte, e se matarem congro, comam-no. Do pescado 

que encontrarem morto, não paguem foro. De baleia, dêem a vigésima 

parte. De toninhas e delfins sem impedimento, em ocasiões de fome 

(…)". 

No século XIII, a baleia, toninha e delfim eram as espécies mais 

pescadas, tendo dado lugar, já no século XVI, à raia, ao rodo valho e à 

pescada. Em 1547, D. João III concede aos pescadores ericeirences a 

permissão de venderem o peixe "a olho" e não "a peso", costume que 

ainda há 30 anos se mantinha. 

Novas cartas de foro concedidas por D. Afonso IV, em 1369, e por D. 

Manuel I em 1513, vieram nobilitar a vila concelhia, doada pelo mesmo 

D. Manuel ao infante D. Luís e por este ao seu filho natural D. António, 

prior do Crato, forte opositor à tomada do poder real por Filipe II de 

Espanha. Em 1589, no Forte de Milreu, D. António fez uma gorada 

tentativa de desembarque de tropas com o objectivo de conquistar o 

poder. Em 1855, na sequência de uma reordenação administrativa do 

território, a Ericeira deixou de ser concelho para ficar na dependência 
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de Mafra, sede concelhia até aos dias de hoje. 

A Ericeira conheceu no século XIX, a sua época áurea, enorme 

incremento, porquanto foi o porto mais concorrido da Estremadura, com 

alfândega, por onde se fazia o abastecimento de quase toda a província. 

A antiga importância comercial tem hoje correspondente no notável 

movimento turístico, resultante da situação e do clima privilegiado de 

que goza. O embarque para o exílio da família real portuguesa, episódio 

que assinala o termo do regime monárquico nacional, fará sempre do 

porto da Ericeira um dos locais mais dramáticos da geografia do 

concelho de Mafra. 

A importância do porto 

Deve-se ao porto da Ericeira o desenvolvimento da vila, noutros tempos 

habitada quase só por gente do mar, que formou durante muitos séculos 

um grupo étnico-geográfico denominado Jagoz, diferente dos restantes 

habitantes da região Saloia. O movimento comercial do porto da 

Ericeira tornou-o num pólo fundamental da economia da região. Relatos 

datados de 1834 dão conta de que nesse ano ali fundearam 175 

embarcações, que ora transportavam produtos para a vila - 

principalmente cereais - que de ali eram distribuídos para o interior do 

país, ora os exportavam para os portos do Algarve, ilhas e outros - 

especialmente vinhos e seus derivados. 
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A Alfândega da Ericeira abrangia então uma área que se estendia de 

Cascais à Figueira da Foz, sendo o seu porto considerado o quarto mais 

importante do país, atrás dos de Lisboa, Porto e Setúbal. Com a 

construção do caminho-de-ferro do Oeste e o desenvolvimento dos 

transportes terrestres, o porto da Ericeira foi perdendo importância. Nos 

finais do século XIX instalaram-se na vila armações fixas de pesca da 

sardinha que vieram alterar as antigas características piscatórias, mas 

que tiveram um papel socioeconómico importante, chegando a 

empregar, só na faina do mar, à volta de 500 homens. 

Mas se a vila deixou ao longo do século XIX de ser um entreposto 

comercial, nunca perdeu a visita de "forasteiros", desta vez de 

veraneantes que passaram a procurá-la devido às suas características 

climáticas e ao alto teor de iodo das suas praias. Charles Lepierre, 

engenheiro químico, considerou-as, há 50 anos, como "o fulcro da 

maior concentração de iodo de toda a costa portuguesa". Hoje, a 

Ericeira continua a ser uma das zonas do litoral do país mais procuradas 

para banhos. 

Em 1958 depois de fartos do elevado número de tragédias ocorridas na 

Ericeira, uma comissão de moradores reuniu-se com o Ministro, Eng. 

Arantes e Oliveira para a construção de um molhe. A construção deste 

apenas começou em 1973, mas desde cedo o seu desenho foi criticado 

pelos pescadores por estar na zona de pancada do mar, onde a força da 

rebentação é mais forte. Isto veio a ser demonstrado, quando em 1977 o 

mar partiu o molhe em dois, seguido de muitos outros estragos ao longo 

dos tempos. Um desses estragos levou à queda do farol que havia sido 

instalado na ponta do molhe. 

A fuga do Rei 

O episódio da fuga de D. Manuel II para o exílio, da Praia dos 

Pescadores, na Ericeira, tornou-se num marco da história da vila no 

último século. Eram cerca das 15 horas do dia 5 de Outubro de 1910 

quando D. Manuel II, então com 20 anos, acompanhado da mãe, a 

rainha D. Amélia, e da avó, a Rainha D. Maria Pia, vindos de Mafra, 

surgiram de automóvel na vila para embarcarem no Iate D. Amélia, 
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fugidos da revolução republicana que estalara na véspera em Lisboa. Os 

pormenores do que se passou naquele dia na Ericeira são-nos relatados 

por Júlio Ivo, presidente da Câmara Municipal de Mafra no tempo de 

Sidónio Pais, e que em 1928 inquiriu a população da vila: 

 

"(…) os automóveis pararam e apeou-se a família real, seguindo da rua 

do Norte para a rua de Baixo, pela estreita travessa que liga as duas 

ruas, em frente quase da travessa da Estrela (…) Ao entrar na rua de 

Baixo, a Família Real ia na seguinte ordem: na frente El-Rei D. 

Manuel; a seguir, D. Maria Pia, depois, D. Amélia (…) El-Rei e quem 

os acompanhava subiram para a barca, valendo-se de caixotes e cestos 

de peixe (…) O sinaleiro fez sinal com o chapéu, e a primeira barca, 

Bomfim, levando a bandeira azul e branca na popa, entrou na água e 

seguiu a remos, conduzindo El-Rei (…) 

A afluência nas ribas era imensa. Tudo silencioso, mas de muitos olhos 

corriam lágrimas (…) El-Rei ia muito pálido, D. Amélia com ânimo, 

D. Maria Pia, acabrunhada (…) Ainda as barcas não tinham atracado 

ao iate, apareceu na vila, vindo do lado de Sintra, um automóvel com 

revolucionários civis, armados de carabinas e munidos de bombas, que 

disseram ser para atirar para a praia se tivessem chegado a tempo do 

embarque (…)". 
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Património 

As praias e os pesqueiros, bem assim como o património monumental e 

o gastronómico, com base numa variedade de peixes e mariscos, 

constituem os seus maiores atractivos. 

 Edifício na Praça da República, edifício onde funcionou o Café 

Arcadas, e onde, actualmente, funciona a Junta de Turismo da 

Ericeira 

 Zona envolvente do Forte de Milreu ou Forte de São Pedro 

 Forte de Nossa Senhora da Natividade 

 Igreja Paroquial de São Pedro da Ericeira 

 Pelourinho da Ericeira 

 Capela de São Sebastião (Ericeira) 

 Capela de Nossa Senhora das Necessidades e Santa Marta 

 Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem e Santo António 

 Capela de Nossa Senhora do Rosário da Misericórdia 

Festas e Romarias 

 Festa de São Sebastião (Domingo mais próximo de dia 20 de 

Janeiro) 

 Festa de São Vicente (22 de Janeiro) 

 Procissão do Senhor Morto (Sexta-feita Santa) 

 Festa de São Pedro (Padroeiro), (28 de Junho) 

 Feira dos Alhos (25 de Julho) 

 Festa da Nossa Senhora da Boa Viagem (Terceiro Domingo de 

Agosto) 

 Festa do Sagrado Coração de Jesus (Agosto) 

 Festa da Nossa Senhora da Conceição (8 de Dezembro) 

 Festa da Nossa Senhora da Nazaré (realiza-se de 17 em 17 anos, 

a próxima será em 2016) 
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Bairros e zonas típicas 

Norte 

 Bairro dos Pescadores 

 São Sebastião 

 Fontainha 

 São Pedro 

Sul 

 Bairro Azul 

 Santa Marta 

 Mortórios 

Outros locais de interesse 

 Ribamar - localidade conhecida pelo bom marisco 

 Porto de pesca - embarcações tradicionais 

 Furnas - pôr-do-sol  

 

Desejamos vivamente que este XXXVII Encontro cumpra todos os 

objectivos que estão na base da sua criação, de que destacamos o 

reforço da coesão entre todos os trabalhadores desta grande comunidade 

que é a AT. 

 

 

                                                    

     A Comissão Organizadora. 

http://www.memoriaportuguesa.pt/ribamar

