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FALECEU O CAMARADA PAULO MARQUES:
Os trabalhadores perderam um grande dirigente
e o STAD ficou debilitado!

HONRAR À SUA MEMÓRIA – CONTINUAR A SUA ACÇÃO!
***

Faleceu hoje, 20.Maio.2017, no Hospital de Ponta Delgada, de doença prolongada, e será
cremado amanhã, domingo, 21.Maio, pelas 11.00 horas, Paulo Jorge Marques, membro da
Direcção Nacional e da Comissão Executiva do nosso sindicato, coordenador da Delegação
do STAD da Região Autónoma dos Açores, coordenador da União de Sindicatos de S. Miguel
e de Stª Maria e membro do Conselho Nacional da CGTP-IN.
Paulo Marques, vigilante da Securitas, nos últimos vinte e cinco anos foi um sindicalista do
STAD e da CGTP-IN empenhado e dedicado às causas da Classe Trabalhadora.
Tendo começado a sua militância como delegado sindical, cedo se destacou nas acções e
lutas, primeiramente na empresa Securitas e posteriormente no Sector da Vigilância Privada.
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Devido às suas qualidades humanas, entre as quais se destacavam a sua fraternidade e
frontalidade; capacidades político-sindicais, com relevo para a sua consciência de classe e
seriedade intelectual; à sua inteligência e aptidões, destacando-se em particular a sua
competência de liderança pelo exemplo e responsabilidade, Paulo Marques rapidamente e
por mérito próprio foi eleito dirigente do STAD e membro da respectiva Comissão Executiva.
No inicio dos anos noventa do século passado, quando mudou de residência de Lisboa para
Ponta Delgada, Açores, foi o grande impulsionador e dinamizador da implementação do
STAD na Região Autónoma, tendo rapidamente organizado os trabalhadores da Vigilância
Privada e da Limpeza Industrial no nosso sindicato para defenderem os seus interesses,
tendo dirigido inúmeras acções e lutas vitoriosas, quer sindicais quer jurídicas, dessa forma
defendendo os interesses da Classe Trabalhadora na Região Autónoma.
A sua actividade cedo se distinguiu também no movimento sindical regional, tendo sido
eleito coordenador da União de Sindicatos de S. Miguel e de Stª Maria.
Recentemente, no último Congresso da CGTP-IN, em Fevereiro de 2016, Paulo Marques foi
também eleito membro do Conselho Nacional da CGTP-IN.
Com o seu falecimento, a Classe Trabalhadora perdeu um grande dirigente, não somente
regional mas também nacional pois a sua capacidade de reflexão e intervenção, devido aos
espaços onde participava responsável e activamente, reflectia-se no âmbito sindical
nacional.
O falecimento do Paulo, como carinhosamente era tratado pelo Amigos, deixa debilitado o
STAD pois era um dirigente com vasta experiência, reconhecido pela Classe, estimado pelos
camaradas e temido pelos patrões.
Mas, a vida continua!!!
Consternados sincera e profundamente com a perda de um Camarada, de um Amigo,
sabemos porém, que a melhor forma, a única maneira, de respeitar a sua memória é seguir o
seu exemplo e continuar, sem desfalecimento, a nossa intervenção, acção e luta como
sindicalistas do STAD e da CGTP-IN.

MORREU O PAULO MARQUES – HONRA À SUA MEMÓRIA!!!
A LUTA CONTINUA!
A DIRECÇÃO NACIONAL
Lisboa, 20.maio.2017
Comunicado 56/2017
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