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ASSEMBLEIA GERAL DE 
APOSENTADOS DO SNTCT 

4 de Maio de 2013 
em 

AVEIRO 
 

 

CONVOCATÓRIA 
 
Nos  termos dos ponto 3 do Artigo 78.º dos Estatutos do SNTCT, convoco os 
associados aposentados do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e 
Telecomunicações a reunir em Assembleia Geral de Aposentados, em primeira 
convocatória, no dia 4 de Maio de 2013, pelas 14 horas, na Sala Panorama do Hotel 
Imperial, Rua Dr. Nascimento Leitão, em Aveiro, com a seguinte ordem de trabalhos:  
 
1.- Discussão e deliberação sobre o Plano de Actividades da Comissão 
     Nacional de Aposentados do SNTCT para 2013; 
2.- Diversos. 
 
Não estando presentes a maioria legal dos associados aposentados do SNTCT à hora 
indicada, ficam os associados aposentados convocados a reunir em Assembleia Geral 
de Aposentados do SNTCT meia hora depois, em segunda e última convocatória, no 
mesmo local e com a mesma ordem de trabalhos, funcionando a Assembleia Geral de 
Aposentados do SNTCT com qualquer número de associados presentes. 
 
Lisboa, 4 de Abril de 2013 
                                                                      O Presidente 
                                                 da Mesa da Assembleia Geral do SNTCT 
                                                        António José Banha Capelinha 

» » »



 

 

O Hotel Imperial situa-se no centro da Cidade de Aveiro 
a poucos passos das instalações SNTCT em Aveiro 

que se situam na Rua do Recreio Artístico, nº 17, 2º andar. 

 
PARTICIPA! 

 
Iremos organizar transportes em autocarro de aluguer (de que 
comparticiparemos 80% do custo) a partir das diversas regiões onde o número 
de interessados o justifique. As Secções Regionais do SNTCT abrirão 
antecipadamente as inscrições para o efeito. 
 
Atenção: Onde pelo número de inscritos não se justificar o aluguer de um 
autocarro qualquer outro tipo de comparticipação nas despesas de deslocação 
será analisada caso a caso mas, sempre, autorizado antecipadamente sem o que, 
não haverá qualquer pagamento.  
 
Contacta já a Secção Regional do SNTCT da tua área para que possamos dar 
início à organização dos transportes. 
 

SNTCT – a força de continuarmos juntos! 
www.sntct.pt 

 


