ESCLARECIMENTO

A POPULAÇÃO

dos Tr abalhadores da firma Santos , Castro & Fonseca , Wa (AUTO VITCiRIA )
Na tarde do dia 15/7 / 77 um forte

~ontingente

policial compareceu nas inst a l ações

da firma Santos , Castro & Fonseca, Lda - AUTO VITCiRIA . O armamento util izado e as barreiras metálicas colocadas de f orma a isolar completamente a empresa, poderão ter suscitado na população de Coimbra que a tal ass i stiu a ideia de que as forças . da ordem- estavam a ser utili zadas para reprimir qualquer acto criminoso ou no sentido de eliminar
qualquer ameaça sér ia à Democracia .
A verdade é bem diferente e deve ser conhecida por todos .
Mais UW3 ve z as forças policiais receberam ordens , tal como vem acontecendo na
zona da Reforma. Agrária e em certas desintervenções de empresas indus triais Guerin e
Auto Reconstrutora do Barreiro por exemplo e ainda nas revoltantes a cções de despejo num
paí s tão carecido de habitação , não para desempenharem a missão que constitucionalmente
lhes cabe de reprirrir o crime e defender a legalidade democrática , mas antes para impôr
o cumpriment o de decis ões , nes t e caso do Tribunal Civil , que ignoram totalmente a Constituição e atacam os direitos dos trabalhadores e impÔ- las justamente pela força das
armas e não do diálogo democrático .
Mas que deci são do Tri bunal era ess a? Que crDne ou atentado à Democraci a prati caram os trabalhadores da AUTO VITORIA?

-

Os trabalhadores desta empresa estão em auto- gestão desde 22 de Dezembro de 1975 ,
s ituação a que foram conduzidos pelo abandono da entidade pat ronal . Na verdade o sócio sr .
Armando Manques de Oliveira recusava- s e terminantemente a dar satisfação às legÍtDnas
reinvindicações dos trabalhadores - não haver despedimentos colectivos ,gestão eficiente
e interessada da empresa no sentido do seu desenvDlviment o e cumprimento dos Contratos
--.-...Co1€e~VGB . A es : s
tl-wci:r-tdieaç3es-iustiss:i::mct-s -opôs~e osÓclo sr .--Arma.naõ urante c erea
de doi s anos , ao l ongo dos quais os trabalhadores s uportaram toda a espécie de arbitrariedades - tentativa de despedimento de uma dezena de companheiros , persêguições a
t rabalhadores , desinteress e ITanifesto pelo destino da empresa e dos postos de trabalho
que ela s ignifica .
Os traba lhadores t udo s uporLaram , protificando- se a fazer os sacrificios necessários desde que a entidade patronal as sumisse as suas responsabilidades . Tudo foi em
vão , t odos os acordos foram violados pelo sr . Armando .
Por Último era lá o próprio salário , o produto do trabalho mensal de todos os
trabalhadores , que s ervia ao s r . A.rm:mdo para fazer chantagem: os salários de Dezembro
de 1975 e o subs Í dio de Natal só seriam pâ gos se a Comissão de Trabalhadores fosse afas tad?. da emvresa . Esta actuação divi sionis ta não surtiu o ef eito pretendido- os trabalhadores uni ram- s e .:' i.nda mais e voll:ar2.!Il a apont ar os seus direit-r:.::; . O sócio sr . Arma.ndo
não dá respost.1 E· , f i nalmente abandona a empresa . Passado algum tempo o outro soclo
ger ente segue~ lhe os passos .
Os trabal hador es são forçc.dos , a s s im , a assurrir a gestao de. empresa . Dirigiram- se ac · fhni st Z._~ :' o ào Tr abal ho e -:ooster ·:Lcrr:Jente ao Mi nistér·i o ca IndÚs t r ia e Tecr:clogia. para obter uma credencial confiântes que esta lhe s eria concedida nos t enros da
lei em vigor . Para dar cont~~uidade à gestão da empresa numa das formas de gest ão estimuladas pela Constituição constituem- se em Cooperativa . A partir de então todas as
difi culdades que a entidade patronal colocava são s upridas :
- Aumentam os postos de trabalho .
- Crescem as vendas .
- Recuperam- se muitos e obtêm - se novos clientes .
É então que o mesmo s ócio que tão desinteressado da empr esa se tinha mostrado
intenta nos Tribuna is civis r :UITa acção de restituição de posse . O Tribunal dá- lhe razão- ele é o proprietário da Aut o- Vitória , esta deve e s tar na sua posse . Isto nunca os trabalhadores negarãm. O que os trabalhadores exigiam era o cumpriment o dos dever es e a satisfação dos seus direitos.
·
Para tal várias vezes recorreram à s instâncias competentes para a res ol ução dos
conflitos de trabalho - o Ministério do Trabalho , os Tribunais de Trabalho - que não obs
tante reconhecerem os direitos pos trabalhadores se mostraram impot ent es para executá-lãs .
Para execução das l eis que prote9em os trabalhadores , para garantia dos seus direitos não
existem forças da ordem neste pals . Se um trabalhador otem a condenação de um patrão no
pagamento de wra indemnizaç-ao que lhe -e devida por condenaç- ao j udicial nunca aparece

qualquer funcion-aria judicial ou pol-icia de choque interessado na r~pida execuçio
desta sentença. Os patr-oes podem obstruir com toda a impunidade o poder judicial.
Mas se há um patrio a obter uma sentença favor~vel entio essa sentença ainda que ,
como no caso da Auto-Vitória, n-ao seja difinitiva, porque sobre ela pende recurso,
~ r~pida e violentamente executada. - A execuç-ao da lei, as ordens dos tribunais s-ao
executadas de forma inteiramente difere;'te conforme se jam favor~veis ou nio aos trabalhadores.
O que ontem se passou mo stra claramente que assim~. Ccmefeito
- n-ao obstante a sentenç a n~o ser déf initiva ela -e executada sem a
prestaçio de qualquer caução por parte do patrão;
não obstante a ordem de entrega não ter sido notificada -a executada e n-ao obstante esta não a contestar, não foi tentada previamente qualquer forma de investidura ~a posse sem recurso A viol~ncia;
- não obstante a orden1 suscitar d~vidas quanto i sua legal idade essas
dúvidas não impedem que ela seja cumprida com o zelo da força cega
a qualquer soluç-ao dialogante;
- não ' obs tante a Lei processval impôr ao oficial de diiig~ncias apenas
a entrega das chaves e dos documentos e a notificaç-ao da executada
para que respeite os direiL~s do exequente este e o Tribunal levam
o seu zelo ao ponto de admin'strãtivamente encerrarem uma empresaque
laborava em pleno;
- não obstante a executada ser a Cooperativa a sentença -e executada
contra terceiros sem qualquer consideraç-ao pelo6 meios de defesa
destes;
- n-ao obstante o esculho quf! se imputa aos trabalhadores carecer de
ser provado o Tribunal na ;ua ânsia de dar rapidamente razio i entidade patronal decidiu prescindindo de julgamento e de provas .
O que ontem se p~ssou denuncia claramente que a legal idade, a celeridade
processual funcionam efica~mente quando 30 serviço de interesses que não os dos tr~
balhadores como ao serviço desses mesmos interesses se mobilizam as forças pol leiais
sempre prontas a cumprir cegamente as ordens quando elas reprimem os trabalhadores.
Contra os trabalhadores os nossos juizes inventaram uma nova forma de repress-ao que se chama restituição de posse. De um lado o interesse de uma propriedade
e de uma posse não contestadas do outro o direito ao trabalho e -a produtividade.
Tribunais e polÍcias para protecção do primeiro mobilizam-se e violam flagrantemente
os segundos.
Uns e outros, embora a l e gando que tais - acç-oes repugnam a sua consci~ncia
tranqui 1 izam-na sob o argu me nto de qu e cu mprem a Lei e cumpre m ordens e tornam cúmplices desta repressão e desta vio l ência um Governo que não l eg isla de acordo com a
constituição e os interesses dos trabalhadores. E muito embora este endO§SO de responsabilidades não justifique o seu zelo repressivo o que faz efectivamente este Governo?
Qnde est~ o apoio is empresas em auto-gestao? Onde esta o processo de obte~
ção de cred~ncial que o Minist~rio da Indústria e Têcnologia diz ter sido perdido? Onde est-a a defesa do emprego e do Direito ao Trabalho que o Governo devia garantir?Onde est~ e pa ra qu e serve a Constituição da República ?
Eis a expl ic aç -ao dos acontecimentos de 15/7/77.
Para cumprirem ordens do Tribunal que os trabalhadores n-ao puseram e m causa - retiraram imediatamente a gest-ao i Cooperativa - surge o ~bitual aparato pol fcia1
a acompanhar o Escrivão .
Os trabalhad ore s s -ao expulsos e depositam a s chaves nas mãos do representante do Minist-erio do Trabalho que esteve presente. Ignoram o destino que lhes foi dado
e, consequente mente, náo se podem responsabi 1 izar pelo patri mónio da em presa.
Mas de uma responsabilidade n-ao abdicam. A de exigir o cumprimento integral
do disposto no artigo 52 ~ da Constituiç-ao · (Obrigaç-ao do estado quanto ao direito ao
trabalho ; Incumbe ao Estado ........ garantir o direito ao trabalho).

- PELA REABERTURA DA AUTO-VITÓRIA!
- PELA GARANTIA DOS POSTOS DE TRABALHO!
- PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES!
- PELO CUMPRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO!
Coimbra, 16-7-77
Os trabalhadores da Auto-Vitória,
Os Sindicatos dos MetalGrgicos, Garagens, Electricistas, Com-ercio, Escritório e o Secretariado da Uni-ao dos Sindicatos de Coimbra.

