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INFORMAÇÃO MUITO IMPORTANTE A TODOS OS(AS)
TRABALHADORES E TRABALHADORAS SINDICALIZADOS(AS):
Já se concluiu a importante 
operação imobiliária que fortifica o STAD:
 FOI VENDIDA A ACTUAL SEDE NACIONAL, NO CAIS DO SODRÉ;
 FOI COMPRADA A NOVA SEDE NACIONAL, NO AREEIRO!

  O STAD FICA MAIS FORTE E CAPAZ PARA CONTINUAR
A DEFENDER OS INTERESSES DA CLASSE

TRABALHADORA – STAD, FORÇA SINDICAL!!

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
CAMARADA,

A Direcção Nacional  informa todos os trabalhadores e trabalhadoras sindicalizados que,

cumprindo  a  deliberação  unânime  da  Assembleia-geral  Extraordinária  realizada  nos

passados dia 18 e 19 de Março, foi feita no dia 29.3.2019 na passada sexta-feira, a escritura

da compra das instalações para instalar a nova Sede Nacional e a Delegação Regional de

Lisboa do nosso Sindicato, no Areeiro, comprada por seiscentos e quarenta mil euros. 

Esta compra foi possível porque, no passado dia 26.Março, ou seja, três dias antes, foi feita a

escritura da venda da actual Sede Nacional, no Cais do Sodré, vendida por setecentos mil

euros.

Foi esta a decisão tomada democraticamente pela Assembleia-geral – a Direcção Nacional

informa que está feita a sua concretização!

COLEGA

Esta dupla operação imobiliária é muito importante para o STAD! 

Recordamos = informamos a todos os Camaradas e Colegas que:

 Que  a  actual  Sede  Nacional,  no  Cais  do  Sodré  ,   agora  vendida,  tem  277  metros

quadrados de área e já não tem condições para se trabalhar e servir devidamente os
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trabalhadores - as instalações são pequenas e já não têm a qualidade e a dignidade

necessária para a acção sindical a realizar;

 Que a futura Sede Nacional, no Areeiro  ,   agora comprada, tem 844 metros quadrados

de área e a sua dimensão e as suas condições de trabalho têm toda a dignidade para

servir os trabalhadores e realizar a acção sindical que é necessária.

Com estas novas instalações o STAD cumpriu um passo muito importante na sua História de

quase  setenta  e  oito  anos  de  vida  –  ter  umas  instalações  que,  pela  sua  dimensão  e

qualidade, o dignificarão e prestigiarão junto à Classe Trabalhadora!

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA,

O  STAD,  com a compra das novas instalações, fica mais forte e capaz para continuar  a

proteger os interesses da Classe Trabalhadora e a melhorar  a intervenção,  acção e luta

constante contra o patronato! 

O  STAD, com a nova Sede Nacional, expressa aos patrões que é uma organização forte e

que cada vez está mais preparado para o combate por melhores direitos e mais salários!

O STAD, reforçando a sua base material e fortalecendo o seu património, prova mais uma

vez, no presente, que continua a ter toda a confiança no futuro!

STAD, FORÇA SINDICAL!
CAMARADA E COLEGA

Agora,  vão-se  iniciar  as  obras  de  adaptação  do  espaço para  instalar  todos  os  serviços

(administrativos, jurídicos e técnicos) e a Direcção Nacional, que demorarão cerca de dois

meses para estarem terminadas. 

Nessa  altura,  quando  terminarem,  o  STAD informará  a  Classe  Trabalhadora  da  data  da

mudança das instalações bem como fornecerá outras informações úteis  para se fazer  a

deslocação para a nova Sede Nacional. 

E, na nova Sede Nacional, com mais condições de trabalho e de acção sindical, 

A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!
SAUDAÇÕES SINDICAIS

A DIRECÇÃO NACIONAL
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