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FILIADO: 
Em Portugal, na CGTP – IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL 

 

A TODOS OS DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS 

CONVOCATÓRIA  
PARA PARTICIPAÇÃO NA  

 

SESSÃO SOLENE  
DA 

REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS 
DE  

17 DE MAIO DE 2014 
QUADRAGÉSSIMO ANIVERSÁRIO DA 

LIBERTAÇÃO DO STAD DO DOMINIO FASCISTA 
CARO(A)  CAMARADA 
Por este meio a Direcção Nacional, no seguimento da preparação que tem sido feita nas 
ultimas reuniões de delegados sindicais, confirma e vem convocar-te para participares na  

SESSÃO SOLENE DA REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS 
que se realizará em  

17 DE MAIO DE 2014, 
SÁBADO, EM LISBOA, NA JUNTA DE FREGUESIA DE ALCANTARA, 

RUA DOS LUSIADAS, 13,1300-366 LISBOA 
FUNCIONAMENTO E HORÁRIOS 

• 11:30 Horas – Chegada dos camaradas, inscrições e distribuição de documentação; 
• 12:00 Horas – Almoço em confraternização; 
• 14:00 Horas – Abertura das comemorações do quadragésimo aniversário (o Programa 

das comemorações será distribuído no inicio dos trabalhos); 



• 18:000 Horas – Encerramento das comemorações. 
CAMARADA 
Esta Sessão Solene da RNDS realiza-se com uma actualidade e importância fundamental. 
Por um lado, o Governo da Direita continua e aumenta os ataques aos direitos laborais e 
sociais, como foi o caso das medidas anunciadas na semana que passou, e, por outro lado, 
a participação nas recentes manifestações do 25 de Abril e do 1º. Maio demonstra o total 
descontentamento popular que existe.  
Finalmente, as próximas eleições europeias do próximo dia 25 de Maio são uma 
oportunidade de ouro que tem que ser totalmente aproveitada pela Classe Trabalhadora 
para, democrática mas fortemente, dar ao PSD/CDS uma grande derrota! 
A estas razões junta-se a necessária comemoração do quadragésimo aniversário da 
Libertação do STAD do domínio fascista, na continuação da Revolução do 25 de Abril. 
CAMARADA 
Nesta Sessão Solene da RNDS vamos comemorar este momento libertador mas, 
simultaneamente, vamos reforçar a nossa consciência e a união e organização do STAD  
para melhor lutarmos contra os patrões e o Governo do PSD/CDS! 
Por isto, todos e todas os/as camaradas devem fazer um esforço para participarem. No 
sentido de melhor possibilitar a participação, a Direcção Nacional organiza transportes do 
norte (alugou-se uma camioneta) que sai do Porto e passa por Coimbra e do sul. Para 
conhecer os locais e horários das partidas deve-se contactar os coordenadores regionais. 
Por fim, no sentido de solidariedade com esta iniciativa (considerando os seus elevados 
custos), recordamos que cada camarada deverá pagar 5 euros enquanto os trabalhadores e 
outros participantes deverão pagar 10 euros. 
 CAMARADA 
Vamos todos participar nesta Sessão Solene da RNDS! 
Vamos todos fazer desta iniciativa uma grande acção de Unidade, Organização e espírito de 
Acção e Luta do STAD - até ao dia 17 de Maio! 

VIVA O STAD! 
VIVA O QUADRAGÉSSIMO ANIVERSÁRIO DA LIBERTAÇÃO DO STAD! 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS! 
                                                                                                                           Saudações Sindicais 

A DIRECÇÃO NACIONAL 
Comunicado Nº. 31/2014 
Lisboa, 10 de Maio de 2014 


