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INFORMAÇÃO 
AOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS:
VIRUS COVID-  19:  

Porque continua a existir o confinamento = distanciamento social,

O STAD SAÚDA CALOROSAMENTE
O

25 DE ABRIL - 1º. MAIO
A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!

CAMARADA 

Como  sabemos,  Portugal  (e  o  Mundo!!!)  tem  funcionado  de  forma  confinada,  respeitando  o

distanciamento social necessário para combater eficazmente o vírus COVID-19. 

Porém, se hoje lutamos pela vida desta forma, a Democracia, os direitos laborais e sociais e os

nossos símbolos continuam bem presentes e activos - jamais os  deixaremos perder!

A nossa luta actual pela vida é também para que, amanhã, continuemos (saudáveis) a combater

por mais Democracia e mais direitos e salários – jamais deixaremos de o fazer! 

A reafirmação dos nossos símbolos no presente honra o nosso passado glorioso e representa,

simultaneamente este compromisso para o futuro!

O 25 DE ABRIL E O 1º. MAIO SÃO OS NOSSOS MAIORES
SÍMBOLOS NO PRESENTE E NO FUTURO!

Sabemos  que  o  25  de  Abril  significa  a  LIBERDADE  e  a  DEMOCRACIA,  conquistadas  pela

Revolução após 48 anos de fascismo!
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Conhecemos  que  o  1º.Maio  simboliza  a  História  da  luta  da  Classe  Trabalhadora  contra  a

exploração e por uma vida digna e com Justiça Social, em especial, referenciando os 134 anos da

história luta dos operários de Chicago em 1.5.1886 pelas oito horas diárias de trabalho.

E os combates contra o fascismo e pela Justiça Social foram duros, dolorosos e prolongados, nas

quais muitos operários e sindicalistas deram a sua vida para termos a vida que hoje temos.

Comemorar  estas datas é  honrar  a  memória destes mártires  mas,  principalmente,  significa o

nosso compromisso firme que continuaremos, SEMPRE!, o seu justo combate!

COLEGA E CAMARADA

Sempre o  STAD participou activamente nas acções comemorativas do 25 de Abril e do 1º.Maio,

mobilizando a Classe Trabalhadora para reforçar as actividades que a CGTP-IN organiza.

Porém,  NESTE  ANO,  ESSAS  ACTIVIDADES  COMEMORATIVAS  NÃO  PODEM  SER

REALIZADAS DESTA FORMA!

E se o vírus COVID -19 impõe, hoje, as restrições que impedem a realização das emocionantes e

fraternas acções comemorativas, participadas por muitas dezenas de milhares de trabalhadores e

trabalhadoras e suas famílias, que enchem ruas, avenidas e praças, no nosso espírito, mantém-se

todo o significado destas datas e das respectivas comemorações. 

Por isto, afirmamos convictamente, que continuaremos, SEMPRE!, a realizá-las !

Este é, hoje, o nosso compromisso - que honraremos no futuro!

CAMARADA,

È neste quadro que o 

O STAD SAÚDA CALOROSAMENTE
O

25 DE ABRIL - 1º. MAIO
E é neste momento que o STAD, mais uma vez, reafirma o seu compromisso em como  

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
CORDIAIS SAUDAÇÕES SINDICAIS

A DIRECÇÃO NACIONAL
Lisboa, 19-4-2020 
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