
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1º Maio 2011 

  

“No dia 1º de Maio de 1886, 500 mil trabalhadores 
saíram às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, em 
manifestação pacífica, exigindo a redução da 
jornada para oito horas de trabalho. A polícia 
reprimiu a manifestação, dispersando a 
concentração, depois de ferir e matar dezenas de 
operários.” E foi assim que começou a história deste 
dia.  
 

O Dia do Trabalhador é da maior importância para o 
movimento sindical e para aqueles que representa, 
mas também para todos os que defendem uma 
sociedade mais justa e solidária. Em Portugal é o dia 
em que todos nós afirmamos os valores do 
sindicalismo e a necessidade do progresso económico 
e social. 

 

Todos os anos este feriado é comemorado com a realização de muitas actividades.  
Para este ano, a comemoração do Primeiro de Maio de 2011 será, nos mesmos moldes do ano anterior, 
celebrado em Lisboa, com uma Concentração, seguida de Desfile na Avª Liberdade. 
 

 A concentração será junto à sede do SINDETELCO na Rua Conde de Redondo em Lisboa, dirigindo-se depois 
para a Avª Liberdade, onde decorrerá o desfile. Estamos a mobilizar e garantimos o almoço a quem se 
deslocar do Norte ou de outras zonas do interior do País. 
 

Apelamos à mobilização de todos os trabalhadores, Dirigentes e Delegados não só para comemorar o Dia do 
Trabalhador, mas também como forma de mostrar o empenhamento dos trabalhadores na defesa dos seus 
interesses, juntamente com o seu Sindicato. 
 

A crise que estamos vivendo e o pedido de ajuda externa à EU - União Europeia levantam enormes desafios 
a todos os trabalhadores e ao mundo sindical. Ela irá originar mudanças profundas na economia e na 
sociedade como ocorreu em crises anteriores. 
 

Hoje mais do que nunca é de extrema relevância comemorar o “Dia do Trabalhador”, afirmar os valores do 
sindicalismo democrático, da coesão social, da igualdade, do combate à pobreza e do Trabalho Digno. 
 

TODOS JUNTOS, COMEMOREMOS O 1º DE MAIO DE 2011 

Lisboa, 11 de Abril de 2011                                                           O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 

             COMUNICADO 16/SN/2011 

Dia do Trabalhador 
 


