
 

 

NOTA INFORMATIVA | Nº 15/2019 
 

A TODOS OS TRABALHADORES | 13/09/2019 
 

ASSUNTO: EDIÇÃO COMEMORATIVA DO 40.º 

ANIVERSÁRIO DO STI. 

 

 

 

No âmbito das comemorações do 40.º aniversário do STI, a Direção Nacional do STI promoveu a elaboração 

de um livro alusivo aos 40 anos do STI. O texto foi desenvolvido com base nos documentos do Sindicato que foi 

possível encontrar ao longo da sua história., tendo como intenção traçar uma linha possível entre cada momento 

vivido pelas estruturas do Sindicato e da forma como se entrosou na vida política nacional. A recolha de informação, 

a sua seleção e redação esteva cargo do João Ramos de Almeida, um jornalista que durante muitos anos acompanhou 

a vida do Sindicato e da Administração Fiscal. 

 

Sem ter a veleidade de pensar que se está na posse de um documento histórico cabal, a síntese feita nesta recolha 

dos elementos documentais transmite, por sua vez, o conjunto dos esforços de diversas Direções Nacionais, que 

apesar de distintas na forma de atuação e de lidar com os problemas, com maior ou menor ambição de 

transformação da realidade laboral e social, foram sendo capazes de preservar e alimentar um património, que deve 

ser tomado em conta de cada vez que cada funcionário, cada Trabalhador, olhar para a sua vida de trabalho e de, 

através dela, ser capaz de se sentir tudo o que foi feito para se chegar onde se está, e de assim se projetar para além 

de si e de, generosamente, partilhar um sacrifício em defesa de todos. 

 

Esta edição comemorativa está a ser enviada aos Presidentes das Direções Distritais e aos Delegados Sindicais. 

 

Poderão os Sócios do STI que o pretendam, solicitar um exemplar, pagando simplesmente os custos de envio. Tendo 

sido efetuada uma edição limitada, os mesmos serão atribuídos por ordem de chegada, enquanto existirem 

exemplares disponíveis. Os pedidos devem ser efetuados por mail, para geral@stimpostos.pt. Após a receção serão 

os mesmos informados do custo de envio. 

 
 

STI – TÃO FORTE QUANTO TU QUISERES! 

 
 

Saudações Sindicais 

A Direção Nacional. 
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