
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

COMEMORAÇÕES DO 30º ANIVERSÁRIO 
Vamos comemorar o nosso 30º aniversário na Região Norte no próximo dia 16 de Abril de 2011. Foram 

Trinta Anos de grandes mudanças no plano social, económico, político e 
sindical, em que nos afirmámos como uma organização sindical que 
consegue ter um papel activo enérgico e de protagonismo nos planos onde 
intervém. Apesar da crise em que o país está mergulhado não podemos 
deixar de intervir nesta data, com uma comemoração que mais uma vez 
dignifique o movimento sindical democrático. 
Comemorámos os 20 anos na Região de Lisboa, mais propriamente na 
Costa da Caparica e desta vez, dez anos depois, vamos comemorar e Fiães 
(Município de Santa Maria da Feira). 

 

Sábado, 16 de ABRIL de 2011, em FIÃES, das 13h às 19 horas 
 
Desta forma o Secretariado Nacional do SINDETELCO convida os nossos associados da Região Norte e de 
parte da Região Centro a connosco confraternizarem. Marcamos encontro no Restaurante Flôr do Bolhão, 
na Rua Bolhão nº 404 FIÃES   4505 – 314  FIÃES.   
 
O local é a cerca de 200 metros da E.N. 1 entre Lourosa e a rotunda do Picoto e em frente ao Estádio de 
Futebol do Fiães (Estádio do Bolhão). 
 
Será servido um almoço a partir das 13 horas do dia 16 de Abril de 2011 ( Sábado ), com variedades e 
música para dançar, com festejos até às 19 horas quando será servido o bolo de aniversário e espumante. 
Os nossos convidados, associados e acompanhantes nada terão a pagar. Informamos ainda que não 
organizaremos transportes pelo que cada associado deverá providenciar a sua deslocação. 
 
O convite aos nossos associados será extensivo a mais um familiar por associado. As marcações devem ser 
feitas para a nossa Delegação Regional Norte, Largo Alberto Pimentel nº 6 3º Esquerdo no PORTO, 
através de telefone 22 208 18 68. Também poderão inscrever-se através dos nossos Dirigentes quando 
estes visitam os locais de trabalho. 
 

Por questões de ordem logística só garantiremos as inscrições feitas até às 18 horas 
do dia 13 de Abril de 2011. 
 
Qualquer questão a resolver deve ser contactado o Sr. António Dias que concentrará 
as questões de ordem logística, inscrições, etc. 
 
O Secretariado Nacional do SINDETELCO solicita que sejam céleres nas inscrições e 
agradece o empenho de todos para que a Festa de Aniversário seja um êxito. 
 

Porto, 21 de Março de 2011 
                               O Secretariado Nacional do SINDETELCO 

             COMUNICADO 14/SN/2011 


