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Greves como as dos camponeses da região de Alpiarc;a e .Almeirim, as dos trabalbadorelY

da IndG.stria Electronica, da Sorefame, da Robiallac, as grandes .Assembleias S1ndica1s como as <ta; Metalúrgicos (caso de Coimbra onde reuniram cerca de 700 trabalbadores) mostram
que a classe operária está cada vez mais organizada e decidida a lutar pela melhoria das
suas condições de vida e se encontra na vanguarda da luta contra o aumento do custo de Vi

da.

&centemente as 8'reves, paralisações e <?u~ras formas de luta têm-se repetido e generAlizado, sendo de destacar aúgrevesti'erajj&m1 BPhárioe vidreiros da Marinha Grande, &s gl'1
ves dos Metaldrgicos do ~batejo (um dia e meio na Metaldrgica Duarte Ferreira-Tramagal,
paralisações em várias empresas), a greve dos metalúrgicos da Fábrica '~nião Tom~ Feite1ra" em "heira de Leiria.
.,
À cara.cter!atica principal destas lutas é o , se,u alargamento a vár:ias. zonas do país,o
cf.rocter org,:.Hi~,ado das mesmas, abrangendo conjuntamente várias ' eâtecO:i'i&s 'p;refissio::,2,is (mat erial dectr6nico, vidreiros, metalúriS ic0s).
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INCElfrIVAR AS ACÇOES DE SOLlDàlUIDanE ; :: i

"

~Cl)I.j)MuED~J)E COl"I OS ~RES pj' Ei'JPRESA ''UHtXO' .Td~F1II1'El~'i.'1
que responderwn 110 dia J de Fevereiro, de manhã, com paralisação 'to'tal, do trabalho às p~
postas patronds de aumento de 25% em 1974 e 10% em 1975 s~ 'os trabalhadores se considerai!
se2 4~nculados do Contrato Colectivo dos Metalúrgicos e dos benefíCi6s~ que dele advêm. ~hora de almoço desse dia, 1bm~ Fei teira fechou a fábrica. Tr~a dias depois chama ao ' trA
talho 150 operários das pequenas secções para ter o mínimo em funcionamento. '
H§ entretanto acçõe8 de solidariedade na Fábrica Portuguesa de Limas sob a forma de
paralisações, a que se seêue "~oc -out" do patronato, e normaliGação da situ,ação dessa f!
brica ;,' ou 3 dias depois.
' .
j; ,(brica "União Tomé Feteira"tem 600 operários. Até ao dia 22 de FeVereiro~
as pequené.':; se c çõe,s a que {.td.s ee ~u~u e~~iveram...parc~~_~, ~unc~og,~e~t~t? a.avia""t 9-. = __
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parali st:Ç!&o tot~. E'ntretbnto, , 0 .8 trabalhadores' cumprem o ,horário de trabalho à entrada di;
fábric a onde t~bém se encontram forças da G.N.R.
. ,
No cüa 21 f oi;;,p edrej~:doO&utom6vel de Tomé Fei teira, e os trabalhadores fazem parar
os autom6VL'Ü1 que. I,;i:cculun por Vieir.a de Leiria dando informações da luta. e papel do 1l~'l;P
tem sid.o o de LpoLl' louis ou menos veladament e a~ posições do patronato que são~
( d eclru,'fc ...Lo Q:..ç ."
'J.'OW€

J!~I ei

teira quer fEz er assinar aos t rab alhadores )

' .. :" Eu, '•••.••• " .• , oper~rió metal.Úrgico; alfaixo assinado declarO de livre vontade que ,
, tende: sido . d esp edi do com justa cau~a nos termos do disposto no despacho de 18/12/42 e arte
;)~ d,:; Dec. Lei n Q 23870 de 18/5/1934, aiterado pelo D.c. Lei nQ 24836, de 2/1/35, por ter
t(;; ~ : ' d, ) parte achva na paralisação total do trabalho na fábrica da i}llpresa de Limas União
.'Gd Feiteira, LdQ. aos 5/2/74 e, tendo solicitado a minha readmissão, concordo com as c.Q.n
;! :,Ç0 E- S que me 8~O propostas a saber' perda da antiguidade r elat~ va à relação ou relações
J e trabalho com a Empresa anteriores' à greve; cumprir integralmente os deveres que me são
impostos por lei, 90mprometendo-me à prestação do trabalho com zelo, lealdade, assiduidade
e r%peito para com os superiores hierárquicos e companheiros de 'trabalhO, a manter como mi
~a a médi~ de produção do Último s emestre; não voltar a tomar perte activa ou passiva em
quaisquer actos iHcitoB at~t6:rio s dos interesses da Eanpreea e da Economia Nacional; acei
...
t ar a prest ~çp~ de trabalho sem qualquer aumento de remuneraçao em relaçao à anterior ao
meu despedimento, srl,vo quendo imposta por via contratual, via uQminiatrativa ou como au~
mento volunt~r10 O~ de mútuo aoorqo feito com. a entidade patronal.
Vieira de Leiria, ••••••••••••••
Ase,
"
Co~ dnioo PQ~~nttr1o, pois e~t e dQ9~ento não parec e necessitar ~e1e, ba.ta dizer que
o intereS8! ã. ~OID' r(i1te.~~'r:L GCh: riÍste em despedir lOO 'ou Cld s traQal~dOr~•• e~iai.ft4o-se às
indemn1zfl90el. 4ilib
t;UI 1971. {. l~72 1'19\lve deçedj,mentos oolectivo. na ''U~ião 'ro.., Feit!,i
ra. EfeotivomentCiJ, Lnte. do l!QtUi'J, OCT .ntra~ ~ Vigor e ~oP os me.1 s div,J"o. pJ'l;Itextos, aquela ~mpr,.a relOlveu de8p~41r ê ~ntena. d~ t~~balhadO.r~.
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trabalhadores em luta, cuja combatividade

ap . . . pode ..r abala. pela tome.
O Con••lho Geral da J'ecle1"&9io do. Sindioato. Metalm-gicoI, rGUJ1iJ1do
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te8 d. 11 IiDd1oato. deoidiul
- 401ar o. trabalbador•• metal:4r,iooe da 'eteira
-

Concl'DIZ" a atitude do patrão
',dir . . audi&noia NJ lDiDi,tro para exigir ,uma soluçi:o jU8ta e que dtltenda

o. int.N •••• daqulllfll.

- ''''1' .. recolha d. dinheiro

a n!vel naoional, entre todol 08 metal11r&iool do

,d••
Uma M ...bleia a..tl dfl IIItal~11C1O • • L1aboa, onde estiveram pre.entes 2,,000 trJ.
balbac1on.
...
reoolheu i' 99Die' nel.e melD) 41&. D. reei.tlr tamb&1 o apoio da popul~9ao e de come1\o1~t .. 4, Vi&:1ra d. Leiria que
tOnleo:1do alimentos aos trabalhadores e familiares.
t a toiSa a '»f\1Wl.&aÃo
Á QJ)IlO apela ao. fttudLnte. «."CO!JlR)r& para que preatem todo o apeio pesável aos

tem

trabalhador •• 4& ,.teira, quer aob • 10Z'lll& ele dinheiro, quer de . 'weroa. e para que des8D,

volvlID act:1VIID.t.
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8OlidarieW. oom .. lutu da olae.e oplN.ria.
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_~ O~~y~~rt~~n~e ~-.• L1)R'~O_~V~.t.e.w~·.-.=1r-11~--y~~
m.tu4lnt •• de Coimbra Bal1dam valct .. trabalhadores JlL8t&lJ1rsico..~,Y:I..e:1.:&.J,ei..ri.a
d...n'VOlvc40 .atOro-l efeotivo aWt!lio. II .

mll _

II

COimbra, 11 de 'evereiro de 1974.
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