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Exposição e lançamento editorial assinalam 100 números do Jornal do STAL
03-Out-2012

AMANHÃƒ NA SEDE DO STAL

O STAL promove amanhÃ£, quinta-feira, 4, pelas 17 horas, na sua sede nacional em Lisboa, a apresentaÃ§Ã£o do livro
Conversas Desconversadas, de Adventino Amaro, e do volume duplo Um Livro, Um Autor; Conhecer Terras de
Portugal, de AntÃ³nio Marques.

Ambas as ediÃ§Ãµes reÃºnem as crÃ³nicas dos referidos autores, publicadas
nas Ãºltimas duas dÃ©cadas nas pÃ¡ginas do Jornal do STAL, cujo centÃ©simo
nÃºmero se assinala igualmente com presente iniciativa.

Na sessÃ£o de apresentaÃ§Ã£o, que contarÃ¡ com a presenÃ§a dos autores, serÃ¡ ainda inaugurada a exposiÃ§Ã£o Â«100
nÃºmeros do Jornal do STAL - Informar, esclarecer, mobilizarÂ», que revisita as primeiras pÃ¡ginas e nos oferece uma
amostragem do conteÃºdo deste Ã³rgÃ£o de imprensa sindical, em que, naturalmente, sobressaem as reivindicaÃ§Ãµes,
causas e lutas dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local num perÃ-odo de quase trÃªs dÃ©cadas.

Como se recorda no catÃ¡logo da exposiÃ§Ã£o, o primeiro nÃºmero do jornal, publicado em Janeiro de 1984, resultou da
necessidade alertar os trabalhadores para Â«os aspectos mais gravososÂ» das alteraÃ§Ãµes legislativas, que compunham
na altura o Â«pacote laboral para a funÃ§Ã£o pÃºblicaÂ».

Â«A urgÃªncia de informar e mobilizar os trabalhadores para a lutaÂ» levou a direcÃ§Ã£o do Sindicato a criar um jornal,
vendo a informaÃ§Ã£o e propaganda como Â«uma das armas mais importantesÂ» dos trabalhadores para melhorar a
Â«organizaÃ§Ã£o, unidade e lutaÂ» em defesa dos seus interesses e direitos.

Por isso, acrescentava o editorial publicado no segundo nÃºmero do jornal, a informaÃ§Ã£o e propaganda deve
Â«constituir uma preocupaÃ§Ã£o constante de todos os Ã³rgÃ£os e sectores do nosso SindicatoÂ».

Transcorridos quase 28 anos, sempre com meios modestos, o Jornal do STAL melhorou o conteÃºdo e apresentaÃ§Ã£o
grÃ¡fica, assegurou a sua publicaÃ§Ã£o regular e ganhou um conjunto de colaboradores, que lhe conferem uma
variedade temÃ¡tica e de gÃ©neros, extravasando o Ã¢mbito sindical mais estrito.

Todavia, no essencial, mantÃªm-se as razÃµes da sua criaÃ§Ã£o: a necessidade de informar, esclarecer e divulgar as
posiÃ§Ãµes e propostas do Sindicato, de reflectir as experiÃªncias de luta, as vitÃ³rias e os reveses, de denunciar e
mobilizar contra os sucessivos ataques aos direitos sociais e laborais.
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Ao assinalar a publicaÃ§Ã£o do centÃ©simo nÃºmero do seu Ã³rgÃ£o de imprensa, a DirecÃ§Ã£o Nacional do STAL salienta
a necessidade de prestar uma atenÃ§Ã£o redobrada Ã imprensa e propaganda sindicais, nos seus diferentes suportes,
enquanto instrumento de reforÃ§o da unidade, coesÃ£o, organizaÃ§Ã£o e mobilizaÃ§Ã£o dos trabalhadores, hoje
chamados a travar duros combates para derrotar a ofensiva sem precedentes contra os salÃ¡rios, os direitos, o emprego,
os serviÃ§os pÃºblicos, que pÃµe em causa nÃ£o sÃ³ conquistas histÃ³ricas do movimento operÃ¡rio, mas tambÃ©m o prÃ³prio
regime democrÃ¡tico fundado com o 25 de Abril e, em geral, o futuro prÃ³spero do PaÃ-s.
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