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MULHERES EM LUTA

50º aniversário
do MDM

Entrevista
Júlio Isidro
Não se pode falar da história da televisão sem se falar
dele. Homenageado pel’A Voz do Operário pelo seu contributo inestimável à cultura portuguesa, o apresentador é agora sócio honorário desta instituição. À conversa com este jornal, o apresentador desfia um percurso
de vida ao serviço da comunicação. págs. 8 e 9

A Voz do Operário
A festa foi bonita
Há meio, século um grupo de mulheres desafiou o
fascismo e fundou o Movimento Democrático de
Mulheres. Nessa trajetória, a revolução de Abril
abriu portas a conquistas que jamais haviam sido
alcançadas pelas portuguesas. Contudo, a mudan-

ça de rumo do país faz com que, 44 anos depois,
persistam desigualdades e discriminações. No próximo dia 10, são esperadas milhares de pessoas,
em Lisboa, na manifestação convocada pelo MDM.
págs. 10 e 11

Para além de um jantar com centenas de pessoas em
que vários representantes associativos, sindicais e políticos não quiseram deixar de estar presentes, o livro
dos 135 anos foi apresentado e os diferentes espaços da
instituição encheram-se de festa na celebração coletiva
de um trabalho que promete continuar. págs. 4 a 7

Aquecem os motores,
março é de protesto

Oposição bloqueia
orçamento em Loures

Como são as eleições
em Cuba

Trabalhadores de diferentes setores prometem dar
luta num mês em que estão já marcadas várias
ações. Melhores condições de vida é a súmula das
exigências que vão estar na linha-da-frente da
manifestação da Administração Pública agendada
para dia 16 e dos jovens trabalhadores para dia 28
deste mês. pág. 13

O impasse criado pelo PS e pelo PSD com o chumbo do orçamento das águas e resíduos pode pôr em
causa o funcionamento interno dos serviços intermunicipalizados de Loures e Odivelas. Trabalhadores e autarquia apelam ao bom senso e dizem que
a não aprovação vai pôr em risco salários e fundos
comunitários. pág. 17

Está a decorrer um processo eleitoral que vai escolher os representantes políticos de todas as estruturas de governo, da base ao topo, num país com 11
milhões de habitantes. Com um sistema plebiscitário único no mundo, o Partido Comunista de Cuba
está impedido pela lei de nomear ou promover candidatos. pág. 18
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200 Anos do nascimento
de Karl Marx
Celebram-se neste ano de 2018 duzentos anos do nascimento de Karl Marx.
Karl Marx foi um dos maiores pensadores de toda a história da Humanidade, um cientista das áreas da filosofia,
da economia política e do socialismo,
com uma grande envergadura e rigor
intelectual. A força do seu pensamento, acompanhada pela sua notável atividade prática, exerceu uma profunda
influência sobre a compreensão e evolução do mundo.
O pensamento e a obra de Karl Marx
foram e são determinantes na luta da
classe operária e de todos os trabalhadores por uma sociedade mais justa,
sem exploradores nem explorados.
A Voz do Operário nasceu exatamente da luta dos operários tabaqueiros contra a exploração e a miséria,
numa altura em que a Portugal chegavam as ideias de Marx sobre a luta
emancipadora da classe operária.
Com Karl Marx e o contributo do
seu grande amigo e companheiro de
luta, Friedrich Engels, surge uma nova
conceção do mundo que fundamentou
cientificamente enquanto teoria revolucionária, cabendo à classe operária
a missão histórica de congregar e dirigir a luta de todas as forças sociais
exploradas e oprimidas; delineou os
princípios da prática política da luta
de classe do proletariado; traçou as
orientações para a unidade de ação entre a classe operária e os seus aliados;
definiu as bases em que assenta a política internacionalista do proletariado
na qual se articulam dialeticamente as
lutas tanto no plano nacional como no
internacional.
Marx e Engels reelaboraram criticamente todas as melhores conquistas
do pensamento humano no domínio da
filosofia, da economia política e do socialismo, generalizaram a experiência
de muitos séculos de luta das classes
oprimidas, provaram cientificamente
a inevitabilidade da superação do capitalismo e do triunfo do socialismo
através da revolução do proletariado,
como classe mais consequente que
pode aglutinar todos os trabalhadores.
O marxismo apresenta-se assim não
como um dogma mas antes constitui uma ideologia revolucionária que
através da unidade da teoria e prática
revolucionárias, se desenvolve e aperfeiçoa constantemente.
Da extensa obra de Karl Marx permito-me salientar o Manifesto do Par-

tido Comunista (escrito em 1848 em
conjunto com Engels) e o Capital.
No Manifesto, que aliás seria também publicado pel’A Voz do Operário
em 1886, é exposta uma nova conceção do mundo, o materialismo dialético, como a doutrina mais vasta e
profunda do desenvolvimento social,
em que através da luta de classes e do
papel revolucionário do proletariado,
se atingirá uma sociedade nova sem
exploradores nem explorados, a sociedade comunista.
Na obra O Capital, Marx faz uma análise profunda do capitalismo, enquanto
sistema gerador de profundas desigualdades económicas e sociais. Como
pedra angular desta obra desenvolve
a teoria da mais-valia, riqueza gerada
pelos operários no processo produtivo
que é indevidamente apropriada pelos detentores dos meios de produção.
Por outro lado, esta obra mostra como
o capitalismo nunca será solução para
o futuro da humanidade, que as suas
sucessivas crises advêm do facto de a
produção não estar ao serviço da satisfação das necessidades da generalidade
da população mas antes da obtenção do
lucro.
O marxismo demonstra que o empreendimento histórico de acesso a
uma sociedade mais justa tem como
premissa o desenvolvimento das forças produtivas que o próprio capitalismo criou, mas que as relações capitalistas de produção sobre elas erguidas
se tornaram caducas e retrógradas,
geradoras de crise estrutural do sistema que o torna não só incapaz de
corresponder às necessidades que afetam dramaticamente a existência e a
própria sobrevivência dos povos mas
menos ainda de dar satisfação às legítimas aspirações destes a superiores
padrões de vida materialmente possíveis dados os avanços técnico-científicos alcançados pela humanidade,
assistindo-se pelo contrário a uma polarização de enormes proporções entre
uma minoria que cada vez mais tudo
possui e uma maioria a quem cada vez
mais tudo falta.
A teoria revolucionária do marxismo inspirou e inspira a luta dos trabalhadores pela sua emancipação económica, social, política e cultural, pela
edificação de uma sociedade sem exploração, por um mundo de paz.
Manuel Figueiredo,
Presidente da Direção

EDITORIAL

Germinal
“Só um povo culto pode ser livre”, disse Júlio Isidro para logo
acrescentar que “o conhecimento é a base da liberdade e que A Voz
do Operário cumpre essa missão há largos anos com um enorme
mérito”. Estas declarações na homenagem que esta instituição lhe
dedicou nas comemorações do 135.º aniversário d’A Voz revelam a
importância da tarefa histórica que os fundadores desta publicação
assumiram há 138 anos. Como foi afirmado há dias na sessão solene que presidiu às celebrações, a histórica luta da classe operária
é inseparável da nossa história. Prova-o o livro que foi ali apresentado e que está agora à venda. Também nesse sentido, importa
saudar a iniciativa lançada de candidatar a imprensa centenária
portuguesa a Património Cultural Imaterial da Humanidade, onde
se destaca este jornal como o único exemplo operário vivo com
mais de cem anos.
E eis que chega março e os “seus campos trémulos com o levantar subterrâneo das ervas” como escreveu Émile Zola, no Germinal,
a propósito das colheitas do século futuro, cuja germinação faria
“estoirar a terra”. De fato, no século XX, as sucessivas revoluções
abalaram os alicerces da humanidade conquistando mais direitos e
melhores condições de vida para os trabalhadores e os povos. Nesse
contexto, também as mulheres se levantaram para reclamar igualdade e o fim de todo o tipo de discriminações. O 50.º aniversário
do Movimento Democrático de Mulheres e a manifestação nacional
que se vai realizar a 10 de março, a propósito do Dia Internacional
da Mulher, são, por si só, motivos mais do que suficientes para que
se encham as ruas de Lisboa por uma reivindicação comum que
atravessa gerações.
Nessas, encontram-se também os jovens que trabalham e que
se vão manifestar no dia 28, entre o Cais do Sodré e as escadarias
da Assembleia da República. Foi precisamente nesse dia, em 1947,
que centenas de jovens se juntaram num acampamento organizado
pelo Movimento de Unidade Democrática Juvenil em Bela Mandil,
no Algarve. Um dia de coragem e resistência dos jovens que, em
plena ditadura fascista, resistiram à intimidação, repressão e violência de guardas armados da GNR e de agentes da PIDE que os
obrigaram a suspender imediatamente as atividades de convívio
que decorriam e a retirarem-se.
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CARNAVAL

Escolas em festa

Apesar das
condições
meteorológicas
não serem as mais
agradáveis, centenas
de meninas e meninos
desfilaram mascarados
dentro e fora dos diferentes
espaços educativos d’A Voz do
Operário. Com muita alegria, operários, princesas, homem-aranhas e bruxas, entre outros, marcaram o dia. Alguns,
disfarçados de ardinas, distribuíram o jornal.

ESTÁGIO CURRICULAR

Futuros
enfermeiros n’A Voz
Cerca de uma dezena de utentes do
Centro de Convívio visitou a Escola
Superior de Enfermagem de Lisboa a
convite dos estudantes que terminaram um estágio de vários meses n’A
Voz do Operário. Os 16 futuros enfermeiros que foram os guias do passeio por aquela instituição educativa
para além de terem trabalhado com

os utentes do Centro de Convívio desenvolveram também atividades com
alunos do 2.º ciclo d’A Voz. O estágio que corresponde a uma unidade
curricular optativa tem o objetivo de
desenvolver as capacidades relacionais dos universitários e realizouse pelo quarto ano consecutivo. No
contato com estes estudantes de en-

fermagem, os utentes puderam participar em sessões de sensibilização
sobre alimentação saudável com a
confeção de doçaria sem açúcar, em
jogos que estimulam a memória e a
concentração e em ações de formação de saúde. “Os utentes do Centro
de Convívio são a pedra de toque,
porque conhecedores da contribuição d’A Voz do Operário para o aperfeiçoamento académico dos nossos
estudantes, não só preenchem cada
momento que estes por lá estão,
como devolvem um carinho, sentido de partilha e convívio, que é para
nós um exemplo de cidadania ativa”,

expressou a professora responsável
da ESEL pela articulação do projeto.
Já as alunas Filipa Ferreira e Raquel
Bernardo acrescentaram que foi “uma
honra” conhecer as pessoas “que têm
tanto para ensinar e para oferecer ao
mundo”. Por sua vez, a também universitária Mafalda Ferreira declarou
à A Voz do Operário que o convívio
“foi uma lufada de vida” e que sentiu “uma enorme corrente de boas
energias e a sapiência que todos têm
a transmitir com aquela naturalidade
de quem já viveu”. Foi o que mais a
marcou e guarda na memória para a
sua “vida futura”.
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135º ANIVERSÁRIO

Graça,
celebra na rua

Momento em que se cantaram os parabéns

Desde que surgiu, em 1883, A Voz do Operário mantém
viva a ligação a Lisboa e à população. Ao longo da história, a instituição que foi erguida com o esforço coletivo
dos trabalhadores nunca abandonou as raízes. Com entusiasmo e orgulho, cerca de duzentos utentes, alunos
e funcionários assinalaram o 135º aniversário no Largo
da Graça, numa manhã cheia de atividades que trouxe
para a rua o espírito da associação que, apesar da idade,
se mantém jovem. Longe do tempo em que os ardinas
gritavam pela cidade, uma banca improvisada oferecia
exemplares da última edição do jornal que esteve na origem da fundação d’A Voz do Operário, através do qual
continua a ser possível ler as notícias do país e do mundo sob um olhar alternativo. Ali ao lado, vários utentes de terceira idade do Centro de Convívio recortavam
marcadores de livros para oferecer e mostravam como o

envelhecimento ativo é benéfico promovendo a participação, a convivência e a integração social. Entre as muitas atividades, foi a expressão artística que escolheram
ilustrar numa mesa disposta na rua. Os visitantes desta
exposição viva puderam também conhecer o percurso
histórico e a atualidade d’A Voz, através de um conjunto de painéis alinhados no meio do largo. Mas o que
marcava a manhã era a agitação e a alegria contagiante
dos alunos do espaço educativo da Graça que se desdobravam entre os diferentes espaços que representavam
várias áreas do saber. Os diferentes grupos rodavam entusiasmados pelas atividades preparadas pelos professores, auxiliares e trabalhadores da manutenção exemplificando como é diferente aprender n’A Voz do Operário. Enquanto de um lado dezenas de crianças dançava,
do outro, meninas e meninos acompanhavam a guitarra

do professor com diversos instrumentos. Houve quem
agarrasse numa viola, quem agitasse maracas, quem
marcasse o ritmo com pandeiretas ou mesmo quem
experimentasse o xilofone. Uma sinfonia experimental
que deu música ao espaço. Outras mãos, também mais
pequenas, pegaram em pincéis e deram cor à criatividade com aguarelas enquanto vários alunos moldavam
plasticina. Houve quem escolhesse peças de vestuário
num guarda-roupa que invocava a expressão dramática e ainda quem saltasse à corda. Já no espaço dedicado
às ciências e à matemática, explicava-se as razões de
certos materiais flutuarem, ao contrário de outros, enquanto ao lado se praticavam jogos didáticos. Em cima
do coreto, a escrita era a protagonista. Não muito longe,
uma dezena de crianças repetia os gestos de duas atletas
do Núcleo de Lisboa de Karate Shotokan.

a Voz do Operário
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135º ANIVERSÁRIO

Ajuda e Restelo

Margem Sul

Piquenique no Parque dos Moinhos

Os espaços educativos d’A Voz do Operário na zona ocidental de Lisboa fizeram
do 135º aniversário uma festa ao ar livre.
Pais, alunos e professores juntaram-se
no Parque dos Moinhos para celebrar
com um piquenique e muito convívio.
Dias antes, as crianças das diferentes

escolas trocaram correspondência entre
si comemorando a data com mensagens
coloridas. Por sua vez, quem passava junto ao edifício no Restelo podia ver uma
faixa com o número 135 preenchido com
as marcas das mãos dos meninos que frequentam o espaço.

Bolos confecionados pelos alunos

Também os meninos dos equipamentos
situados na Margem Sul quiseram celebrar os 135 anos. Encheram as ruas de
alegria e muita brincadeira. Para além

da distribuição de jornais às pessoas que
passavam, também houve espaço para o
desenho. Houve ainda direito a bolos
confecionados pelos próprios alunos.
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JANTAR DE ANIVERSÁRIO

Centenas
enchem salão

Jantar comemorativo enche salão

Um dos maiores jantares de aniversário que A Voz
do Operário organizou nas últimas décadas, anunciou Vítor Agostinho, diretor-geral da instituição,
às cerca de 350 pessoas que encheram o salão. Para
abrir o apetite, um ecrã disposto em cima do palco
transmitiu as divertidas mensagens gravadas aos
trabalhadores da casa. A refeição ficou marcada
pela boa disposição e pelo convívio que só terminaram quando se cantaram os parabéns com um bolo
feito à medida.
A homenagem d’A Voz a Júlio Isidro foi o momento mais importante da noite com um aplauso unânime e de pé à vivida carreira de um dos mais talentosos comunicadores do país. O também conhecido
apresentador recordou aos presentes que A Voz do
Operário faz parte dessa vida dedicada à comunicação e à cultura. Lembrou os espetáculos musicais
e as festas de Natal realizadas na instituição. “Esta
homenagem tem um especial significado para mim.

Sobretudo, por vir de uma organização que se chama A Voz do Operário”, confessou. Explicou ainda
que nunca foi funcionário da RTP e que será, provavelmente, “o precário mais antigo do país”, num
discurso bastante crítico com as desigualdades sociais e a instabilidade laboral. Júlio Isidro, que faltou ao ensaio do Festival da Canção, onde preside
o júri da prova musical, para estar nesta homenagem, lançou uma mensagem contra “as ideias neoliberais” dos que querem a privatização da RTP e
reforçou a necessidade de uma televisão pública ao
serviço dos portugueses. No final, não quis deixar
de expressar a sua homenagem a alguns dos seus
amigos presentes, a atriz Eunice Muñoz e os cantores Carlos Alberto Moniz e Carlos Alberto Vidal,
popularmente conhecido por Avô Cantigas.
Antes, a vice-presidente da direção transmitiu as
palavras do presidente, Manuel Figueiredo, ausente por motivos familiares. Num momento de gran-

de dinamismo na atividade, recordou que A Voz do
Operário “conta com sete equipamentos educativos
frequentados por mais de 1.100 crianças, o maior número de há bastantes anos a esta parte, para além
dos muitos utentes no Apoio domiciliário, no Centro
de Convívio e no refeitório social”. Ana Sofia Correia
destacou ainda “a ambição de prosseguir com importantes investimentos” com o objetivo de melhorar as
condições e “garantir o elevado nível de qualidade
dos serviços prestados aos sócios e à comunidade”.
Terminou com um apelo aos associados, dirigentes,
trabalhadores e amigos para que “com redobrado
vigor” se responda aos desafios honrando e prosseguindo “o legado desta grande instituição”.
A noite prosseguiu com a intervenção de vários
deputados municipais de diferentes partidos e representantes de dezenas de associações e coletividades que dirigiram palavras e deixaram ofertas em
reconhecimento do trabalho da instituição.

a Voz do Operário

voz 7

MARÇO 2018

SESSÃO SOLENE

Entidades destacam
importância d’A Voz do Operário
Ao som do rufar de tambores. Foi assim que dezenas
de representantes associativos, políticos e sindicais,
entre outros, deram início à sessão solene de abertura das comemorações do 135º aniversário d’A Voz do
Operário. Cerca de duas dezenas de jovens do projeto Porbatuka Almada, que promove a inclusão social através da percussão, abriram passo a uma noite
preenchida de atividades. O grupo, que inclui alunos
do espaço educativo do Laranjeiro, aqueceu a noite que, apesar de fria, não impediu que centenas de
pessoas quisessem celebrar a vida desta instituição.
Em nome da Comissão de Honra, as boas-vindas foram dadas pelo presidente da Assembleia-Geral, que
conduziu a iniciativa de abertura sem deixar de destacar os passos importantes que A Voz do Operário

tem dado no alargamento da sua atividade. Libério
Domingues quis também destacar que a instituição
chega ao presente fiel ao legado dos seus fundadores. Esta foi, aliás, uma das ideias mais repetidas da
noite. Em nome da direção da CGTP, Deolinda Machado recordou a atualidade da frase cunhada na
parede do salão - trabalhadores, uni-vos - e lançou
o repto de construir a unidade para romper com as
desigualdades. Também Fernando Medina fez questão de estar presente. O presidente da Câmara Municipal de Lisboa recordou o contexto histórico em
que se vivia quando se fundou A Voz do Operário e
considerou “arrojada” a decisão de criar uma instituição que acabaria por ter um “papel central” na cidade e que é ainda hoje “um projeto de resistência”

135 ANOS DE HISTÓRIA

Lançamento
do livro

Alberto Franco apresenta o livro

Durante a sessão solene, Alberto Franco apresentou o livro dedicado aos 135
anos de história d’A Voz do Operário
que está agora disponível para aquisição em qualquer espaço da instituição.
Na sua intervenção, o escritor quis destacar a intervenção d’A Voz na sociedade e o “papel fundamental na educação
de milhares de crianças”. Terminou
agradecendo a oportunidade de poder
através deste trabalho contatar com
uma história tão rica. O livro, que é
produto de uma investigação que durou
mais de ano e meio, tem um prefácio do
historiador António Borges Coelho e
uma mensagem de Manuel Figueiredo,

presidente da direção da instituição.
Esta edição de capa dura contém 149
páginas que relatam o percurso histórico d’A Voz ao longo de oito capítulos
com centenas de fotografias e gravuras.
O livro também retrata o contexto social e político que levou à sua fundação e as últimas passagens de texto são
dedicadas ao futuro e terminam com
as palavras de um redator deste jornal,
em 1923, que evocam o porvir: “Parar é
morrer. E nós todos, os que constituem
a massa imensa dos assalariados, que
temos um fito, uma aspiração - a emancipação da humanidade sofredora - não
podemos parar no caminho andado”.

que contribui para melhorar os lugares onde exerce
a sua atividade. Pelo PCP, a deputada à Assembleia
da República, Rita Rato, destacou que “a história da
luta da classe trabalhadora” se confunde “com a história d’A Voz” contribuindo para uma sociedade mais
justa. O presidente da Câmara Municipal da Moita
foi outro dos autarcas que não quis deixar de estar
presente. Rui Garcia lembrou o inegável papel desta
instituição no seio do associativismo e frisou que na
Baixa da Banheira, onde há um espaço educativo, A
Voz do Operário é “um verdadeiro cimento para as
comunidades”. Também Miguel Coelho reconheceu
o papel desempenhado pel’A Voz e fez questão de referir a parceria estratégica com a Junta de Freguesia
de Santa Maria Maior, a que preside.
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JÚLIO ISIDRO

“Só um povo culto
pode ser um povo livre”

Júlio Isidro é memória-viva da comunicação. Gerações de telespetadores cresceram com o apresentador que marcou milhões
de ecrãs no nosso país. Mas se é certo que não se pode falar de televisão sem a ele nos referirmos também é verdade que longe
de ser peça de museu continua aí para as curvas. Homenageado pel’A Voz do Operário pelo seu contributo à cultura portuguesa,
Júlio Isidro é agora sócio honorário desta instituição.
Bruno Amaral de Carvalho

ção pelo exercício do som e de, com ele, poder criar
imagens.

Recorda-se da primeira vez que viu
televisão? O que sentiu?

E a RTP? Como eram aqueles primeiros
anos?

Vi televisão na Feira Popular de Lisboa nas sessões
experimentais de 1956. Era um menino que nunca tinha visto umas máquinas a captarem imagens
de pessoas que depois apareciam no ecrãs presos
no topo do stand. Aquele novo mundo abria-se aos
meus olhos e eu ia para casa sonhar, não com o aparecer na televisão mas em ter um televisor em casa.

Eu era um dos três miúdos que apresentavam o Programa Juvenil da RTP, juntamente com a agora atriz
Lídia Franco e o falecido neurologista professor João
Lobo Antunes. Para mim a televisão era o divertimento
dos sábados à tarde mas levado muito a sério porque os
produtores não brincavam em serviço. Aprendi muito
só de ouvir, ver e... concordar.

Como foi a experiência no Rádio Clube
Português?

Em que é que a televisão mudou os hábitos
dos portugueses?

Eu sou um caso excecional de quem começou primeiro na televisão e depois na rádio. Claro que tinha brincado à rádio no Liceu Camões, mas a minha
estreia aos microfones do Rádio Clube Português só
aconteceu no dia 1 de Junho de 1968. Falta pouco
para os 50 anos. Ainda hoje sinto uma especial atra-

A televisão começou como um braço muito bem controlado do poder, mas mesmo assim foi abrindo horizontes para os portugueses. A censura era muito rigorosa
em termos políticos e até nos comportamentos porque
austera e muito moralista. Mesmo assim, a Tele Escola
ensinou muita gente a ler e a escrever e a presença em

antena de grandes nomes da nossa cultura resultava em
programas de grande audiência. Recordo João Villaret e
o seu programa de poesia ”Se bem me lembro“, o professor Vitorino Nemésio, ou as “Charlas Linguísticas”
onde o padre professor Raul Machado nos ensinava bom
português. Tudo bem desde que o povo se portasse bem.

Que peso é que teve a revolução de Abril
na liberdade e criatividade da programação
televisiva? Sente que foi uma época experimental e criativa?
O 25 de Abril foi o dia em que a caixa mudou Portugal
e os portugueses mudaram a caixa. O fim da censura
era uma conquista que que qualquer profissional de
qualquer área política poderia desejar. Fez-se muita
televisão diria que à pressa só para saborear o valor da
liberdade. Nesta explosão criativa aconteceram programas que vale a pena rever, a informação veio para
a rua e deixou os portugueses falar, apesar de exageros
resultantes da euforia do momento. A liberdade estava
nas ruas e passava para a caixa que se mudava de fora
para dentro.
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Qual é que foi o maior contributo do 25 de
Abril na programação e nos conteúdos?
A informação , mesmo que com alguma agitação interna,
ganhou o estatuto de independência. Claro que reflectia
as lutas e as pressões político-partidárias muito acesas
na época, mas batia-se pela liberdade e pelas conquistas
sociais daí decorrentes.
Os programas puderam ir mais além em termos criativos, os filmes estrangeiros já não tinham cortes cirúrgicos e a música era um canto livre.

Assim, com exceção dos telejornais onde os textos estavam escritos mas eram lidos num jogo de olhar entre
o papel e as câmaras, os apresentadores improvisavam.
Claro que os profissionais pensavam e estudavam as suas
apresentações, mas o discurso era feito ao momento.
Sou o último exemplar dessa forma de apresentar, mas
gosto que o espetador sinta que estou ao dirigir-me a ele
ao momento. Tanto mais que quando leio o teleponto,
(poucas vezes) fico com menos naturalidade.
Claro que, por que não utilizar ferramentas que facilitam e podem melhorar o trabalho dos apresentadores?

programa semanal de duas horas na Renascença e tenho
dois apontamentos nas tardes de quarta e sexta, estou a
escrever em parceria três livros sobre os Festivais da Canção e faço conferências sobre televisão pelo país fora com
a apresentação da minha biografia “O programa segue
dentro de momentos”.

Sente que se preparavam mais os apresentadores então do que agora? Que se privilegiava mais o conhecimento cultural de quem
apresentava?

nente, desço a escada e vou para a cave, onde na minha
oficina desenho e construo os meus aviões. Neste momento estou a finalizar alguns modelos para voarem em
provas em Inglaterra a assinalar os cem anos do final da
Primeira Grande Guerra.

Fora da televisão, tem alguma atividade com
que goste de ocupar o seu tempo?
Quando estou exausto que é o meu estado quase perma-

Apresentou inúmeros programas. Houve
algum que o marcasse mais?
Claro que é inevitável falar do Passeio dos Alegres e
seus sucedâneos porque criei um novo conceito de televisão. Emissões de quatro a cinco horas onde tudo podia
acontecer, sendo que sempre pratiquei o encontro entre
o entretenimento e a cultura. E nunca perdi audiências
por essa opção, o que só veio provar que aquilo a que
costumam chamar de gosto médio para servir os espectadores ditos médios é uma opção para que a programação seja abaixo da média. A cultura pode e deve divertir e o facilitismo com o argumento “para toda a gente
perceber”, é uma ofensa à inteligência dos espetadores.

Levou a casa dos portugueses muitos grupos
musicais. Houve algum episódio anedótico?
Os GNR estrearam no Passeio dos Alegres com o vocalista a usar um boné da GNR. Isso deu direito a um protesto
oficial da instituição que se sentiu ofendida. Só que o argumento dos músicos foi de que GNR era a abreviatura
de Grupo Novo Rock. Mesmo assim não voltaram a usar
o boné. E anos mais tarde, acabaram a fazer um concerto
com a banda da GNR.

Sente que o paradigma mudou? Ou seja, que
nos deixamos aculturar mais por modelos
de entretenimento que não privilegiam
tanto a cultura?
Sou muito reticente em relação àquilo a que chamo franchising criativo.
Porquê comprar formatos de programas lá fora se temos
tantos criativos capazes de inventar formatos nacionais.
Só porque foi sucesso de audiências lá fora? Claro que
isso é aceitável nos canais comerciais mas pouco entendível no serviço público porque também é sua missão o
experimentalismo e a inovação. Os países, as culturas e
o modo de estar na vida não são por enquanto uma regra
fixa, mesmo com a chamada globalização. Há tantos programas nos nosso arquivos inventados por cá e que foram
grandes sucessos. Claro que não sou radical ao ponto de
achar que não devemos olhar para o que se faz lá fora e
até adaptar, mas gostaria de ver ainda mais criativos portugueses a inventar televisão para Portugal.

Os reality shows significaram um retrocesso?
Os reality shows não são reality e representam a televisão
à espreita pelo buraco da fechadura. Nem me parece que
sejam shows.

Quais as principais diferenças entre apresentar um programa hoje e nos anos 70?
O apresentador tinha menos apoio técnico: o teleponto
com o texto e o auricular para receber indicações diversas, desde perguntas a entrevistados até à gestão do tempo dos programas.

Não poderia jamais dizer que no meu tempo eram muito
cultos e que agora não.
Sei que quando dou aulas de apresentação, começo sempre por dizer que, para além de questões de técnica vocal e postura, os apresentadores são o reflexo da forma
como foram educados em casa, dos livros que leram , dos
filmes, das peças e da música que vêem e ouvem. E já
agora da informação que têm sobre a história do mundo,
passado e presente.

Sente-se realizado?
Com esta idade, 58 anos de televisão, quase 50 de rádio,
livros escritos, muita colaboração na imprensa, espetáculos criados e apresentados por mim, publicidade e sei lá
que mais, só posso agradecer a Deus ter-me dado saúde e
tempo para fazer tudo isto.

Que trabalhos tem feito ultimamente?
Exatamente o que acabei de referir o que significa que
já devia ter começado a desacelerar um pouco. Escrevo e apresento o Inesquecível, faço uma peça em vídeo
e co-apresento o Traz prá frente na RTP Memória onde
também dou voz nas promoções dos programas. Faço um

Como vê o papel de A Voz do Operário na
sociedade e na cultura? Tem anedotas relacionadas com participações que teve n’A Voz?
A Voz do Operário é uma instituição com um projeto
que mais do que todas as justas lutas dos trabalhadores alicerça a conquista dos seus direitos. A educação
e a cultura. Porque só um povo culto pode ser um povo
livre. O conhecimento é a base da liberdade e A Voz do
Operário cumpre essa missão há largos anos com um
enorme mérito.

O que significa para si esta homenagem que
A Voz lhe fez este ano?
Disse-o no meu improviso. Esta foi a homenagem com
que sempre sonhei. O mundo do trabalho recebe-me no
seu seio e aceita-me como um trabalhador que sou. Os
“artistas” são para as capas de revistas. Os profissionais
como eu e muitos outros só devem ser notícia por aquilo
que fazem profissionalmente e não pelos efeitos colaterais de aparecerem na televisão.
É um orgulho ser o sócio honorário nº6225 da Voz do
Operário.
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Manifestação do MDM em 2017

50 anos de luta pela igualdade
Faz meio século que um grupo de antifascistas desafiou a ditadura e fundou o Movimento Democrático de Mulheres (MDM).
Herdeiras das lutas pela igualdade que se travaram durante a instauração da república, juntaram-se para reclamar o fim da discriminação
e das injustiças sociais. A revolução de Abril traduziu-se em conquistas que jamais haviam sido alcançadas e a força da intervenção,
mesmo em tempos de retrocesso social, tem significado avanços importantes. E se há coisa que a história prova é que lutar vale a pena.

Bruno Amaral de Carvalho

Quando se concentrarem nos Restauradores as mulheres e os homens que se
vão manifestar no próximo dia 10 pela
igualdade e justiça social, terão passado
108 anos desde que a comunista alemã
Clara Zetkin propôs que se celebrasse o
Dia Internacional da Mulher a 8 de março.
Desde então, a data é ininterruptamente
marcada, em todo o mundo, pelas mulheres que lutam pela emancipação. Este
ano não vai ser excepção. Entre os participantes, vão estar, certamente, algumas
das que se atreveram a desafiar o fascismo quando em 1968 criaram o MDM na
Padaria do Povo, em Lisboa. Eram anos
de chumbo e o peso da guerra colonial
abatia-se sobre a sociedade. Então, assinalar o 8 de Março era arriscar a prisão.
À A Voz do Operário, Regina Marques, dirigente nacional da organização, recorda
a forma criativa como em muitos lugares
as mulheres adaptavam tradições para se
juntarem. “Organizavam formas de ajuntamento que lhes permitia conversar. O

piquenique era tradicional. Sobretudo no
Alentejo onde havia o hábito de se comemorar no campo. Aproveitava-se para se
poder conversar, distribuir um papelinho
sem dar muito nas vistas. Às vezes, passava a GNR e tal e havia escaramuças”,
descreve. Manifestações como a que foi
agora convocada pelo MDM não havia.
Eram outros tempos. Mas as mulheres desafiavam o medo com coragem. Como no
dia em que Maria Lamas saiu do Tribunal
da Boa Hora e encontrou a solidariedade
de muitas operárias do Barreiro que para
ali se deslocaram com o objetivo de protestar contra a farsa judicial. A antifascista que chegou a ser presidente honorária
do MDM foi também protagonista de um
insólito incidente à chegada a Lisboa vinda do estrangeiro. A polícia prendeu-a no
avião, bem como cem mulheres que a esperavam no aeroporto. Esse país que hoje
parece distante consagrava na sua constituição, de 1933, a não havia distinção em
função do sexo “salvas, quanto à mulher,
as diferenças resultantes da sua natureza
e do bem da família”. Diferenças que justificavam no Código Penal os “crimes de

honra” que permitiam que um marido
ou pai matasse a mulher considerada
adúltera ou as filhas melhores de 21
anos se “corrompidas”. Um país onde
a esmagadora maioria das mulheres só
pôde votar pela primeira vez em 1975, já
depois da revolução. Entre o rol de proibições destacava-se também a interdição ao casamento a certas profissões.
As telefonistas, hospedeiras da TAP, enfermeiras e funcionárias do Ministério
dos Negócios Estrangeiros não podiam
contrair matrimónio e as professoras
necessitavam de uma autorização especial. Como afirmou Salazar, “nos países
ou nos lugares onde a mulher casada
concorre com o trabalho do homem (...)
a instituição da família, pela qual nos
batemos, como pedra fundamental de
uma sociedade bem organizada, ameaça
ruína.” E “Portugal é um país conservador, paternalista e – Deus seja louvado –
‘atrasado’, termo que eu considero mais
lisonjeiro do que pejorativo.” Sobre a
prostituição, Regina Marques recorda
que algumas das propostas políticas
apresentadas atualmente na Assembleia

da República por deputados do PS e do
BE não são novas. “Os fascistas tornaram
a prostituição legal com casas próprias
para o efeito. Só em 1963 é que foi tornada proibida quando quiseram mandar as
mulheres satisfazer os soldados em África”, afirma. De fato, um inquérito realizado em 1950 registou 5.276 prostitutas
e 485 casas concentradas, sobretudo, em
Lisboa, Porto, Coimbra e Évora.

Abril é futuro
Numa madrugada que durou 48 anos,
nasceu a manhã com sabor a primavera.
Os soldados eram homens mas dos portões dos cárceres saíram em Abril também mulheres. A revolução não foi só
dos que a fizeram mas também dos que
a construíram durante décadas nos subterrâneos da liberdade. Entre eles, há as
que foram presas, torturadas ou assassinadas como Catarina Eufémia. Em 1973,
num ambiente de semi-clandestinidade,
o MDM realizou um encontro em Almada donde saiu um caderno reivindicativo.
“Exigia-se o fim da guerra colonial, que
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as mulheres sentiam particularmente, a
libertação das presas políticas, mas também o direito a que pudessem escolher
o planeamento familiar e o aborto, e
também a questão da igualdade na lei”,
conta Regina Marques. Três dias depois
do 25 de abril, a Junta de Salvação Nacional recebia esse documento. A dirigente do MDM recorda que a organização
“fervilhava de atividade”. Desde logo,
as mulheres conquistaram o direito ao
voto. Direitos como o divórcio, o acesso
à magistratura, à carreira diplomática e
a todos os cargos da administração local
passaram a estar consagrados legalmente. Foi abolido o abjeto direito do marido
de abrir a correspondência da mulher e
revogadas todas as disposições penais
que reduziam penas ou isentavam de crimes os homens, em virtude das vítimas
desses delitos serem as suas mulheres ou
filhas. A Constituição da República Portuguesa, aprovada em 1976, consagrou
também a igualdade entre mulheres e
homens em todos os domínios da vida.
No plano laboral, Regina Marques contextualiza a tragédia social existente fruto de meio século de fascismo. Em 1974,
apenas 25% dos trabalhadores eram mulheres e só 19% trabalhavam fora de casa.
Em geral, ganhavam menos 40% do que
os homens e a lei do contrato individual
de trabalho permitia que o marido pudesse proibir a mulher de trabalhar sem
ser em casa. Mas o país que agora se começava a construir exigia a intervenção
popular. O estereótipo de que as mulheres não podiam fazer as mesmas atividades que os homens foram-se esbatendo
com a prática. De norte a sul de Portugal,
o MDM deu um contributo importante
na alfabetização de mais de metade das
mulheres que, então, não sabia ler nem
escrever. Construíram-se creches e nos
campos, onde se concentrava a maioria
da população, as mulheres começaram
a assumir postos de gestão nas cooperativas e a participar, lado-a-lado, com os
homens em todas as atividades agrícolas,
incluindo a condução de tratores.

nos bolsos dos patrões. São dados do relatório do Progresso da Igualdade entre
Mulheres e Homens no Trabalho, no Emprego e na Formação Profissional coordenado pela Comissão para a Igualdade
no Trabalho e no Emprego relativamente
ao ano de 2016. As contradições chocam
ainda mais se se tomar em conta que
as mulheres estão hoje em maioria nas
universidades. Sobre as diferenças que
todavia permanecem, Regina Marques é
peremptória. “É evidente que sabemos
que a causa da emancipação das mulheres não está atingida e que só é atingível
numa sociedade justa, numa sociedade
onde haja justiça social, onde haja progresso”. Acrescenta ainda que quando
há retrocessos sociais “as mulheres são
as primeiras vítimas” e que a existência
de movimentos de mulheres faz todo o
sentido enquanto se mantiverem as desigualdades. “Reconhecemos que ao longo destes 50 anos conquistámos direitos,
na lei sobretudo, mas nalguns casos há
que efetivá-los”, reforça. Lembra também que a maioria das trabalhadoras e
reformadas continuam com graves problemas. E não apenas económicos. “O
nosso movimento é importante também
para não deixar cair direitos conquistados”, afirma, e recorda que o anterior
governo só não alterou definitivamente
a lei da despenalização da interrupção
voluntária da gravidez porque as mulheres não permitiram. Para o MDM, explica Regina Marques, “a sua condição
de cidadãs, de mulheres intervenientes
na política, exige que tenham condições
de trabalho, que tenham salários justos
e que tenham, depois, tempo para si
próprias porque é um dos aspectos da
emancipação das mulheres: a possibilidade de serem realizadas socialmente. Nessa realização, cada uma pensará
nos aspectos que mais lhe interessam,
mas passará por ter tempo para viver,
ver crescer os filhos, ir ao cinema e não
apenas trabalhar. São conquistas do século XX que o século XXI está a pôr em
causa”.

Não há igualdade sem justiça
social

Meio século de história na
Biblioteca Nacional

Se 8 de março é a bandeira da dignidade, 14 de outubro é o dia da vergonha. De
acordo com o Grupo de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e
Solidariedade Social, esta é a data a partir da qual as mulheres trabalham sem
qualquer remuneração: a comparação
dos ganhos médios mensais entre ambos
os sexos revela que a diferença corresponde a 79 dias de trabalho grátis ao ano.
Em outubro de 2016, 28,9% das mulheres recebiam o salário mínimo nacional.
Entre os homens, eram 18,5% nesta condição. A desigualdade salarial demonstra
também o interesse de manter a discriminação. A diferença de 20% entre o que
auferem trabalhadores que produzem
o mesmo alivia o peso dos rendimentos

O MDM inaugurou uma exposição comemorativa que evoca o 50º aniversário
e que vai estar na Biblioteca Nacional,
em Lisboa, até 19 de maio. A iniciativa
com entrada livre é constituída por documentos do arquivo da organização em
painéis representativos dos principais
momentos históricos por que passou o
país e o mundo. Temas como direitos sociais e políticos, trabalho, tráfico de seres humanos e interrupção voluntária da
gravidez vão estar em destaque. Também
as mulheres que noutras partes do globo lutam pela independência e libertação dos seus povos, a batalha pela paz, o
combate à exploração sexual, o respeito
pelas imigrantes, pela orientação sexual
e a identidade de género.

Violência contra mulheres
Cerca de 81,9% dos que contatam a Associação Portuguesa de Apoio
à Vítima (APAV) são do sexo feminino. O relatório desta organização relativo a 2016 diz que houve 5226 mulheres com mais de 18
anos vítimas de diferentes tipos de violência, nos quais se encontram
16.461 casos de violência doméstica, numa média de 14 casos por
dia. Em relação aos crimes sexuais, onde se detetaram 143 violações,
o documento refere que 82,4% das 329 ocorrências registadas dizem
respeito também a mulheres. Cerca de 90% das vítimas de stalking e
61,5% bullying são do sexo feminino.
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Mulheres voltam às ruas
em março
saúde

Já ouviu falar
de apendicite?
O fim da discriminação é uma das reivindicações

São esperadas milhares de pessoas na manifestação nacional que se realiza no próximo dia 10, em Lisboa, para
exigir igualdade e justiça social no âmbito do Dia Internacional da Mulher. O protesto convocado pelo Movimento Democrático de Mulheres (MDM) tem ponto
de encontro às 14h30 na Praça dos Restauradores com
animação cultural para rumar depois à Ribeira das Naus
onde estão previstas várias intervenções e um momento
musical. No apelo à participação das mulheres na manifestação, pode ler-se que a sua contribuição “para o desenvolvimento do país é inquestionável e imprescindível” mas que persistem “desigualdades, discriminações
e violências inaceitáveis”. O MDM refere ainda que os
direitos consagrados na lei “são fruto da luta de muitas
gerações de mulheres” que tem de prosseguir na atualidade. Para além do desemprego, da precariedade e dos
salários baixos, esta organização defende o combate à
discriminação salarial. No âmbito da maternidade, diz
que representa uma função social e que deve estar protegida. Também se exige o combate à violência contra as
mulheres e raparigas reforçando a proteção às vítimas e
impedindo a mercantilização do corpo da mulher. Para a

iniciativa que se realiza também no ano em que o MDM
cumpre meio século estão disponíveis vários tipos de
transporte nas diferentes regiões do país. Essa informação está disponível na página do movimento.

Solidariedade com as operárias têxteis
da ex-Triumph
Cerca de mil pessoas participaram no concerto solidário que se realizou a 18 de fevereiro no pavilhão
do Sport Grupo Sacavanense. Organizado pela Câmara
Municipal de Loures, pela União de Sindicatos de Lisboa e pelo Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, Lanifícios e Vestuário do Sul, a iniciativa teve a participação
de cerca de cem artistas numa tarde em que se pretendeu recolher donativos para apoiar as 463 trabalhadoras da fábrica têxtil que laboravam na alta costura há
décadas. Estiveram em vigília, à porta da empresa, durante três semanas para impedir a saída das máquinas
e exigir os salários em atraso, depois de terem tomado
conhecimento de que a administração tinha iniciado
um processo de insolvência.

PRÉMIO ANTÓNIO SÉRGIO

Reforma da Lei de Bases da Economia Social
Numa cerimónia em Coimbra, no fim de janeiro, o prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio foi entregue a Sérgio Pratas pelo estudo Um outro olhar sobre
o associativismo popular. A investigação levada a cabo
pelo também vice-presidente da Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto
(CPCCRD) concluiu com um projeto de reforma da legislação associativa, respondendo à necessidade de reformar a Lei de Bases da Economia Social. Em conversa
com A Voz do Operário, o autor confessou que o prémio
“veio dar força e um empurrão ao projeto” e que se passou a ter um suporte teórico “que não existia”. Sérgio
Pratas explicou que a CPCCRD sentiu a necessidade de

dar resposta à necessidade de alterar a lei atual e que
ele próprio participou num grupo de trabalho do CES.
Numa tentativa de superar o pouco enquadramento teórico existente para o que defendiam, decidiu “arregaçar
as mangas”. Entretanto, o livro que contém o projeto
de legislação associativa já foi apresentado e posto à
discussão em 11 espaços diferentes onde participaram
mais de 400 dirigentes de associações. O investigador
conta ainda que a CPCCRD elaborou um relatório com
as conclusões desse debate que foram entregues na Assembleia da República. Até ao momento, Sérgio Pratas
sabe que, pelo menos, o grupo parlamentar do PCP vai
apresentar algumas das propostas incluídas no estudo.

Pois bem, uma apendicite é uma inflamação do
apêndice (pequeno órgão do tamanho dum dedo pequeno que está situado no lado direito do abdómen,
ligado ao intestino grosso). Quando se inflama e se
obstrui ele incha e infeta.
Normalmente, quando isso acontece tem de se
recorrer rapidamente a uma cirurgia, retira-se o
apêndice, pois pode romper-se e as bactérias espalharem-se por todo o abdómen podendo instalar-se
uma peritonite (situação grave).
Porque é que isto pode acontecer?
Pensa-se que em 60% dos casos a obstrução é
produzida pelo crescimento dos folículos linfoides
que se acumulam na parede mucosa do apêndice e a
pouco e pouco começam a obstrui-lo.
Outra situação que também pode produzir uma
apendicite é o acumular no apêndice de matéria fecal produzindo obstrução. Outra, é a existência de
um tumor.
Existem ainda outras causas como por exemplo:
aumento dos gânglios linfáticos (adenopatias), a rutura ou a compressão da membrana que se costuma
formar após uma inflamação.
Nas primeiras horas os sintomas não são muito
específicos mas à medida que o tempo passa a pessoa começa a sentir dor na região central do abdómen, depois a dor vai-se agravando cada vez mais
e passa a localizar-se na parte direita inferior do
abdómen e começam a aparecer náuseas, vómitos,
falta de apetite. A dor torna-se mais intensa quando
a pessoa se movimenta .Se a dor for do lado direito
do abdómen e se se mantiver durante algum tempo
ou se se tornar mais intensa e aguda deve recorrer
rapidamente ao médico, pois ele avaliará a situação
e normalmente recorrerá à cirurgia. Noutros casos
mais leves, ele poderá precisar de fazer alguns exames como: RX, ecografia ou até um TAC e só depois
decidirá o que fazer.
Existem outras doenças cujo sintomas se podem
confundir com a apendicite, tais como: gastroenterite aguda, doenças inflamatórias intestinais, síndrome do cólon irritado ou doenças pélvicas.
Portanto, tenha em atenção aos sinais que o seu
corpo lhe dá e se necessário recorra ao seu médico.
Lina Seabra-Diniz,
Médica
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TRABALHADORES

Março é mês de luta

Protestos de hoje foram antecedidos nos últimos meses por dezenas de protestos de utentes por todo o País

A greve nacional de 24 horas que paralisou os CTT na
última sexta-feira de fevereiro deu o pontapé de saída
para as lutas que vão estar na rua em março. Entre trabalhadores, autarcas e populações, cerca de três mil pessoas participaram na manifestação que exigia a reversão
da privatização dos Correios de Portugal. Ao todo 29
autocarros, vindos de diversos pontos do país, ajudaram
a preencher a moldura humana que já se concentrava
no Marquês de Pombal, em Lisboa. O secretário-geral da
CGTP-IN juntou-se ao protesto que só terminou na residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, em
São Bento. “Esta é uma luta pela manutenção dos postos
de trabalho, mas não só, é uma luta pela manutenção
de um serviço público de qualidade, situação que não se
verifica”, ressalvava Arménio Carlos. Entretanto, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Teleco-

municações (SNTCT) chega a garantia de que a luta só
termina quando o governo decidir pela reversão da privatização executada pela coligação PSD/CDS. “Vão continuar as ações de luta, vão continuar as reuniões com as
juntas de freguesia, com as câmaras municipais, com a
Anafre, com a Associação Nacional de Municípios, com
as organizações de utentes e, obviamente, que a continuação da luta passa também pelo interior dos CTT e
pelos seus trabalhadores”, assegurou o dirigente sindical Victor Narciso. Na origem da insatisfação, a proposta
de reestruturar os CTT que prevê o despedimento de 800
trabalhadores em três anos e o encerramento de lojas
através dia conversão em postos de correio, acalentada
pela inviabilização dos diplomas do PCP e do PEV com
vista à recuperação do controlo público dos Correios, na
Assembleia da República, chumbados pelo PS, PSD e CDS.

Administração
Pública não desarma
A garantia é da coordenadora da Frente Comum, Ana
Avoila, que insta os funcionários públicos a fazerem-se
ouvir no dia 16 de março, numa manifestação nacional,
em Lisboa. Um protesto integrado numa jornada de luta
que decorre entre 12 a 23 do mesmo mês. “Não nos conformamos com esta miséria do descongelamento. Se o
governo não responder aos aumentos salariais vai sofrer
as consequências, porque os trabalhadores vão lutar”,
afiançou a dirigente sindical que não descarta a hipótese de avançar para uma greve caso o governo continue a
ignorar a urgência. A propósito da solução que o governo está a estudar para assegurar que nenhum assistente
operacional com condições demonstradas para progredir na carreira receba o salário mínimo, que correspondem a 585 euros, Ana Avoila demonstra que “quando
têm razão, os trabalhadores conseguem ter resposta”.
Um dos pressupostos do protesto que coincide com o
último dia de greve dos professores que avançam mesmo para uma paralisação que vai decorrer, segundo proposta da FRENPROF por regiões. Logo a abrir, no dia 13,
a região de Lisboa. Madeira e sul do país param a 14 de
março, segue-se o centro a 15. No dia 16 a abertura dos
portões das escolas fica comprometida na região do Porto e nos Açores. As reivindicações não são novas e resultam da ausência de respostas do governo em relação
à progressão das carreiras. Nos dias 22 e 23 do terceiro
mês do ano é a vez dos enfermeiros. Avançam para a
greve para ver cumpridos os compromissos assumidos,
mas não concretizados pelo Ministério da Saúde. Reclamam o pagamento das horas extraordinárias, o suplemento remuneratório para os enfermeiros especialistas,
acordado em 150 euros, revisão das carreiras e a abertura de concursos para a contratação de mais enfermeiros.

Ação e combate na indústria
A abrir o mês de março, logo no dia 1, os trabalhadores das indústrias metalúrgicas, químicas, elétricas, farmacêutica, celulose, papel, gráfica, imprensa, energia e
minas prometem invadir Lisboa num desfile nacional,
onde é esperada forte participação. Em causa o combate
efetivo aos vínculos precários, o aumento dos salários, a
melhoria das condições de trabalho, assim como a humanização dos horários que permitam conciliar o trabalho com a vida pessoal e familiar. A mobilização está
a cargo da Fiequimetal que desde o início do ano, à semelhança do que tem vindo a fazer desde 2015, incita à
convocação de greves a todo o trabalho suplementar que
não pressuponha o pagamento de horas extraordinárias.
Também os trabalhadores da Nobre, em Rio Maior, recusam baixar os braços face à injustiça. Além da greve
anunciada para 8 de março, entre as 12h e a meia noite,
vão concentrar-se à porta da empresa numa manifestação que só termina frente à Câmara Municipal. Os traba-

lhadores exigem que a hora de almoço seja integrada no
horário de trabalho. Sem atualizações salariais há vários
anos, recusam ser mão-de-obra barata e reivindicam,
aumentos salariais na ordem dos 50 euros. De volta à
carga, os trabalhadores da Empresa de Manutenção de
Equipamento Ferroviário (EMEF) aprovaram nova semana de luta, a realizar-se entre 12 e 16 de março. A
intenção saiu da paralisação que teve lugar nos últimos
dias de fevereiro. Vai materializar-se em novas greves,
plenários e manifestações a definir em cada local de trabalho. O alvo da contestação é o governo, nomeadamente o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas,
que os trabalhadores acusam de não ter vontade política
para permitir que a empresa continue a trabalhar não só
para a CP, como na reparação do Metro do Porto e outro
material circulante de mercadorias. Lutam contra a privatização, por melhores condições de trabalho com a integração de novos quadros e o combate à precariedade.

“Precariedade e baixos
salários são para acabar”
Parte do Cais do Sodré para desembocar frente à escadaria da Assembleia da República, no dia 28 de março. A
Interjovem assinala o Dia Nacional da Juventude Trabalhadora, numa ação de luta que pretende mostrar que
está viva a batalha intransigente pela efetivação de direitos que ponham termo à asfixia das aspirações reais
dos jovens. Não abdicam do fim da subcontratação e do
aluguer de mão-de-obra às empresas de trabalho temporário, no público ou no privado, insistem que é possível acelerar, o insuficiente, processo de recuperação
dos rendimentos e exigem que a cada posto de trabalho
corresponda um vínculo de trabalho efetivo.
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KARL MARX

Conferência Karl Marx no salão d’A Voz do Operário

Conferência celebra bicentenário
No mês em que se comemoraram os 170
anos do Manifesto do Partido Comunista, centenas de pessoas participaram,
nos dias 24 e 25 de fevereiro, n’A Voz
do Operário, na conferência organizada
pelo PCP sob o lema “Karl Marx - Legado, intervenção, luta. Transformar o
mundo”. Na intervenção de abertura, no
sábado, Jerónimo de Sousa falou da atualidade das ideias de Marx, que não são
«uma doutrina revelada, mas uma teoria
intrinsecamente ligada com a prática,
que se desenvolve e enriquece em função
das novas realidades e com o progresso
dos conhecimentos científicos», com o
objectivo estratégico de construir uma
sociedade de homens livres. «Uma sociedade em que seja posto fim à escravidão
assalariada a que a sociedade capitalista

condena os trabalhadores por não terem nada de seu a não ser a sua força de
trabalho, e que permite aos capitalistas
que a compram, numa relação contratual
aparentemente equitativa, fazer com que
ela lhe produza gratuitamente um valor
para além daquele que em troca retribui
aos que a despendem sob a forma de salário», disse.
O secretário-geral do PCP rejeitou
a ideia de que o património teórico de
Marx seja «algo de intemporal e acabado, mas ponto de partida para novos
aprofundamentos e novos desenvolvimentos no conhecimento e na resposta
às realidades de um sistema assente na
exploração capitalista, num mundo em
constante mudança», sublinhando que a
Revolução de Outubro, que trouxe consi-

go novas experiências e propiciou novos
desenvolvimentos do pensamento marxista, «confirmou o carácter transitório
do capitalismo e as teses fundamentais
de Marx relativas à missão histórica
da classe operária, ao papel das massas
como o grande sujeito da transformação
social, ao Estado e à superioridade da democracia socialista, à exigência de socialização dos principais meios de produção
e outras».
O programa das comemorações integra ainda várias iniciativas que incluem
um comício no Porto, reedições das obras
do revolucionário alemão e uma sessão
evocativa dos 170 anos do Manifesto do
Partido Comunista. O documento, da autoria de Marx e Engels, é, desde então,
um dos livros mais lidos e foi traduzido

PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE

PAZ E DESARMAMENTO

Unanimidade no apoio
à imprensa centenária

Jovens lançam
plataforma

A candidatura da imprensa portuguesa
com mais de cem anos a Património Cultural Imaterial da Humanidade recebeu o
apoio unânime dos diferentes grupos parlamentares na Assembleia da República.
João Palmeiro, presidente da Associação
Portuguesa de Imprensa, anunciou esta
intenção numa conferência no Auditório
Almeida Santos com a presença de dezenas de representantes de títulos centenários, entre os quais se encontrava A Voz do
Operário. No Ano Europeu do Património
Cultural e no Ano Português da Imprensa,
a proposta foi recebida com agrado por pu-

Representantes de diversas associações juvenis juntaram-se no passado
dia 16 de fevereiro n’A Voz do Operário para lançar a Plataforma pela
Paz e pelo Desarmamento. Os participantes desta estrutura reafirmaram
o apelo que fizeram aos jovens portugueses cujo conteúdo inclui a exigência “dos valores da paz, da amizade entre os povos, da solidariedade e
da transformação social”. O mesmo
documento considera que “qualquer
noção de progresso e ideia de futuro para a humanidade” tem de estar

blicações de diferentes regiões do país cuja
história foi exposta nos corredores do parlamento. A exposição que já esteve no Parlamento Europeu, na Região Autónoma da
Madeira e na Universidade de Aveiro destaca A Voz do Operário como o nono título
mais antigo em publicação. A caminho do
139º aniversário, este jornal é o segundo a
acumular mais anos de atividade em Lisboa a seguir ao Diário de Notícias que foi
fundado 15 anos antes. Também é a publicação operária há mais tempo no prelo. Por
sua vez, o Açoriano Oriental é de todos os
títulos o que acumula mais anos.

em praticamente todos os idiomas. O
opúsculo de 23 páginas seria publicado
anonimamente em Londres, em 21 de
Fevereiro de 1848. O Manifesto respondia à necessidade, sentida pela Liga dos
Comunistas, de apresentar aos operários
e trabalhadores as suas ideias e o seu plano de acção, nesse mês em que a revolução tomava Paris, derrubava a monarquia
e proclamava a República. Foi a primeira
revolução popular verdadeiramente europeia. Durante esse período de luta, largas massas populares – operários, trabalhadores e camponeses – saíram às ruas,
pegaram em armas, bateram-se contra a
miséria, pela democracia e pela revolução social. Foram eles que morreram em
maior número nas barricadas e na repressão que se seguiu à vitória da reação.

alicerçada na ideia de paz. “Num momento de conflitos agravados e em
que proliferam armas que constituem
uma ameaça a toda a humanidade, a
juventude rejeita este caminho e luta
contra as armas nucleares e pelo desarmamento”, acrescenta o apelo que
também refere os princípios e direitos consagrados na Carta das Nações
Unidas e na Constituição da República Portuguesa. Entre as atividades
agendadas pela plataforma está a realização de um acampamento pela paz
entre 27 e 29 de julho.

a Voz do Operário
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CINEMA

CineSur, o microcine latino-americano
Cristina de Branco

Ao construir um espaço permanente de exibição de cinematografias latino-americanas, o CineSur – Microcine
latino-americano parte do cinema para conetar a cidade
e os seus espetadores com outras formas de pensar e fazer, de se expressar e se fazer representar vindas dessa
imensa região sul, seja a partir da produção convencional e académica, seja a partir das formas de produção que
desafiam estruturas de difusão cinematográficas hegemónicas, ora a beber das suas próprias práticas expressivas autóctones e sincréticas, ora a aproximar-se da intervenção política ou da prática etnográfica audiovisual
e das suas metodologias partilhadas e comunitárias. Por
tal, procurou-se consolidar uma programação que aborde as cinematografias latino-americanas através sua diversidade histórica, formal e temática, pela variedade de
agentes cinematográficos, entre cineastas, produtores,
fotógrafos, espetadores, as suas diferentes origens e formações fílmicas, os seus diversos circuitos. Para o efeito,
em 2018, vão ser realizados dez ciclos mensais de três
sessões em torno de uma temática histórica, estética ou
geográfica, fazendo evidenciar tanto as conexões temáticas inter-regionais, como também a singularidade das
produções locais. Nesse sentido, o próximo ciclo mensal
de cinema latino-americano do CineSur, Miradas da Mulherada, vai ser realizado nos dias 21, 22 e 23 de março,
sempre às 19 horas, na Casa da América Latina. Durante
estes dias, veremos curtas e longas-metragens sempre
realizado por mulheres latino-americanas e portuguesas, do Brasil ao México, da Colômbia a Portugal, passando por Cuba, das novas cineastas àquelas históricas
fundamentais e aos cinemas latino-americanos como a
afro-cubana Sara Gomez e a colombiana Marta Rodriguez. Após cada exibição, vai estar sempre presente uma
das cineastas. Na quarta-feira, 21 de março, o comentário vai ficar a cargo de Joana de Verona. No dia seguinte,
a apresentação vai ser de Rita Brás e, na sexta-feira, o
fecho vai contar com a presença de Maíra Tristão. Para
encerrar em alegria, as Miradas da Mulherada vão susci-

Documentário em cartaz em fevereiro

tar a dança dos espetadores ao som de Neya Castro com
o Samba Que Te Canto!
A Mutirão é uma associação que para além do CineSur desenvolve o projeto Territórios Artísticos Imigrantes que produz encontros artístico-culturais realizados
a partir da experiência de produção audiovisual do Visto

Permanente, um acervo vivo das novas culturas imigrantes. São momentos interartísticos e transnacionais
que procuram conetar expressões artístico-culturais
imigrantes e nacionais. Para mais informações basta
aceder a www.amutirao.com/cinesur ou a facebook/microcinelatinoamericano.

Sugestões culturais:
Os sapatos do Sr. luiz
“São Luiz mais novos”,
17 de março
O teatro São Luiz convida: “Vamos
conhecer os Sapatos deste Teatro? ou
melhor... quem os calçava? Andamos
sempre de sapatos, ou quase sempre:
Passeamos com eles, viajamos com
eles, vamos para a escola com eles.
Só não dormimos com eles, mas ficam por perto. E os do São Luiz, por
onde terão andado para aqui ter chegado? Que histórias terão para nos
contar?”

ABC, Cine-clube de Lisboa
Prossegue a projecção semanal de filmes com entrada gratuita. No auditório Camões, as sessões são às 19h00
de segunda-feira. Este mês haverá
Através das Oliveiras de Abbas Kiarostami (dia 5), Velvet Goldmine, de
Todd Haynes (dia 12) e Citizen Kane
de Orson Welles (dia 17). Na UNISBEN,
as sessões têm lugar às 14h30 de quintas-feiras e contarão com Nas Nuvens,
de George Clooney, Um ano mais, de
Mike Leight, e Casanova70, de Mario
Monicelli.

“miúdos, a vida às mãos cheias
– a infância do neo-realismo
português” - Museu do Neorealismo, até 30 de setembro.
A exposição pretende reflectir sobre a
formas de representação da infância no
movimento literário neo-realista: o que
são estas personagens? personagens-tipo, personagens-símbolo? “para os neo
-realistas, a criança é um dos ícones da
esperança, da emancipação social e da
potência transformadora de futuro”. Caminha-se também pelo trabalho editorial infantil, onde o neo-realismo integra
então outras suas expressões - fotografia, música e, naturalmente, ilustração.

Solaris, Stalisnaw Lem,
Antígona
A obra que consagrou o escritor polaco
como autor de culto e conhecida pela
adaptação cinematográfica de Andrei
Tarkovski, é agora publicada pela primeira vez em português com tradução
directa do polaco. Comumente classificada como romance de ficção científica, é pungente a profunda reflexão
ensaística sobre as questões da “incomunicabilidade, a angústia face ao insondável e a incapacidade humana de
lidar com o desconhecido sem causar
destruição”.
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COSTA DA CAPARICA
sável do PCP no concelho, recorda que a implementação
do estacionamento pago, em 2013, só se concretizou
após um processo de auscultação e debate. Apesar da
relutância e da, ainda viva, contestação da população
à intervenção da ECALMA no parqueamento público, o
anterior executivo chegou a um consenso e optou por
cobrar parquímetros apenas no verão. A solução quis
dissuadir o estacionamento de longa duração junto às
praias do centro da cidade para disciplinar o trânsito e
facilitar o acesso dos residentes ao comércio e serviços.
Implementada, contou sempre com a oposição do PSD e
do CDS, cuja bandeira eleitoral foi, precisamente, a eliminação dos parquímetros na Caparica.

Saldo Negativo

Estacionamento na Costa da Caparica

PS e PSD aprovam
parquímetros todo o ano
O estacionamento gratuito no Paredão e no troço da
Rua dos Pescadores, na Costa da Caparica, tem os dias
contados. O plano de atividades da ECALMA (Empresa
Municipal de Estacionamento e Circulação de Almada)
para 2018 aprovado pelo PS e PSD, com os votos contra
do PCP e do BE, prevê que os parquímetros passem a
ser cobrados não só na época balnear como nas restantes estações do ano. Uma decisão que está a alarmar os
comerciantes que denunciam a ausência de diálogo da
autarquia e temem o agravamento das condições do negócio, já pouco expressivo no inverno. “Eu vou pagar os
parquímetros aos clientes”, compromete-se Vasco Silva.

O gato e o rato
Perante a gravidade que o problema do arrendamento
urbano apresenta, volta-se a abordá-lo e isto porque
as soluções acarinhadas pelos últimos governos parecem conduzi-lo para um afunilamento de soluções
baseadas exclusivamente em incentivos fiscais à iniciativa privada.
Soluções muitas vezes tentada e muitas vezes
goradas.
como aquela a que se refere o diálogo ouvido no jar-

Há um ano a gerir a República dos Bifes, prevê dias “catastróficos” para o setor hoteleiro da região e não hesita
em relacionar a alteração de paradigma à vitória do PS
nas autárquicas, que interrompeu o mandato de 41 anos
da CDU na Câmara Municipal de Almada. “Parece que
andámos para trás”, lamenta. “Querem receitas, mas
aumentam os custos. Entre novembro e março, há meia
dúzia de carros. Não justifica ter as máquinas ligadas,
nem ter aí dois fiscais. É de quem não sabe nem vê”, argumenta o proprietário que admite vir a mobilizar outros comerciantes para revogar a decisão que o apanhou
de surpresa. No mesmo sentido, Jorge Feliciano, respon-

dim do meu bairro onde os velhos se reúnem
dizia um deles: antigamente havia as chamadas rendas limitadas – quando os “patos bravos” construíam
um prédio e se comprometiam, perante generosas
isenções fiscais, a alugar os fogos dentro de limites estabelecidos de renda em função das caraterísticas da
construção. Havia, portanto, rendas tabeladas, eram
as casas de “um conto cento e dez” que estando muito
longe de satisfazer as exigências e possibilidades dos
mais carenciados foram muito utilizadas pela classe
média e jovens quadros
disse outro que aparentava conhecer bem a matéria:
tenho saudades dos “patos bravos” – eram honestos
industriais da construção civil, vinham quase todos da
região de Tomar, arribavam a Lisboa, conseguiam um
empréstimo, compravam um terreno, muitas vezes à
Câmara numa hasta pública, e construíam dois ou três
prédios antes de se sentirem ricos, voltarem para a
terra ou lançarem-se noutros negócios. Fizeram muitos prédios de “renda limitada” na Avenida de Roma,
em Alvalade, no Bairro das Estacas e também por toda
a cidade. Hoje são os bancos que mandam em tudo e
nem sempre com honestidade… mas o pior foi depois,
quando a partir de certa altura, para fugir à lei, os proprietários só celebravam contractos de renda limitada

Em relação às multas que podem variar entre 60 euros a
300 euros, a tarifa máxima diária de 2,5 euros, que agora
PS e PSD querem alargar ao ano inteiro, soa a mal menor. “Até podem dizer que é um preço justo, mas afasta”,
constata Nita Comari. “Os transportes são poucos e ficam
do outro lado. Assim é que não vem cá ninguém”, antecipa a experiência de 32 anos atrás do balcão da Tabacaria Oceano. É que o saldo de uma deslocação à Costa
da Caparica ultrapassa os 10 euros se aos parquímetros
somarmos combustível e portagens, um preço, julga Nita,
“demasiado alto para quem vê que isto está longe de ser
o paraíso”. Mais à frente, o professor da escola de surf
Gota d’Água surpreende-se com o volte-face. “Nos meses
mais frios temos em média uns 15, 20 alunos. Assim não
acredito que o movimento se mantenha”, advinha Gonçalo Pereira, porta-voz da prática desportiva que norteia
grande parte do tecido empresarial da freguesia, onde se
chega de carro ou numa das carreiras efectuadas pelos
TST, que além de pouco frequentes chegam a custar 5 euros. De resto, um dos pilares da oposição do BE ao recém
aprovado plano da ECALMA é a ausência de contrapartidas para residentes e visitantes no que respeita ao acesso
a transportes públicos.

a quem lhes comprasse coisas que “estavam na casa” –
uns móveis usados ou uma carpete velha… que é como
quem diz exigiam uma “entrada”.
Isto é uma luta do gato e do rato em que o rato nunca consegue fugir e o gato ganha sempre
Quando existe uma crise grave, guerra ou cataclismo, o Estado assume autoridade sobre todos os fatores intervenientes no problema Não estará o país,
neste momento em situação semelhante mas é cada
vez maior a corrente de desalojados da cidade para a
“sub-urbia”, sem a espetacularidade das filas de refugiados, mas igualmente dramática, caso a caso, família a família, exigindo que os governos para aí volvam
atenções e que sejam encaradas todas as hipóteses de
solução e mobilizados todos os recursos possíveis. Por
isso se estranha que a atual responsável governamental pelo sector da habitação tenha afirmado em letras
gordas na edição do Expresso do dia 7 de outubro passado: “O Estado não vai regular o preço das rendas”.
Pergunta-se:
nem quando conceder benefícios fiscais aos senhorios sem controle sobre os contratos ou a qualidade dos
fogos? Tudo fica unicamente ao sabor dos “preços de
mercado”? assim, mais uma vez, o gato comerá o rato.
Francisco Silva Dias

a Voz do Operário

área metropolitana de lisboa 17

MARÇO 2018

LOURES

Transportes

públicos

Passageiros da
linha de Cascais,
os desprezados
A Administração da CP anunciou a aquisição de material circulante. Se vai ser concretizada, é coisa que o
futuro dirá. A experiência mostra que não são só anúncios para serem noticiados, mas também concursos de
aquisição e modernização foram lançados e cancelados ao longo dos tempos, como é evidenciado num documento da Comissão de Trabalhadores da CP.
Nesse rol de intenções goradas, a linha de Cascais
bate o recorde, com um concurso lançado em 1999, há
19 anos, que teve propostas mas nunca foi adjudicado. Não se sabe porquê, mas desconfia-se. Perante este
novo anúncio, e com as reservas colocadas, verificamos que o suburbano de Lisboa não é contemplado,
com particular gravidade para a linha de Cascais.
A situação é muito grave, como bem sabem os que
diariamente recorrem a este meio de transporte para
se deslocarem para as suas atividades enfrentando um
agravamento continuado do serviço que lhes é prestado.
Não é preciso ser especialista em coisa nenhuma para
perceber que automotoras que viram a sua vida útil expirar em 2013, ou seja, já nessa altura deveriam ter sido
substituídas por novas mas continuam a circular, não podem prestar um serviço com um mínimo de qualidade.
O resultado é um constante número de comboios
imobilizados por avarias, agravado por falta de material e de pessoal para se fazerem as reparações, é andarem as duas unidades que formam os comboios com
motores fora de serviço, o que agrava a deterioração e
aumenta as avarias.
Perante tal desprezo pelos utentes, pois como acima referimos houve concurso e propostas, só faltou a
adjudicação, não a sendo problema a questão a verba,
pois o custo seria inferior a 176 milhões de euros, o que
comparado com o que é pago em PPP de estradas por
ano não tem significado.
Esta política de abandono deliberado da linha de
Cascais será fruto da pouca importância do seu serviço
face ao universo CP?
Em 2017 foram transportados na linha de Cascais
24 milhões de passageiros, que representaram cerca
de 20% dos passageiros transportados pela CP. Considerando que estamos a falar de cerca de 25 km de via
dupla, é obra!
Ninguém de boa-fé pode aceitar uma situação
destas, com a agravante de não haver qualquer intenção de a reverter.
A linha de Cascais foi pioneira em Portugal da tração
elétrica, que ali está ao serviço desde 1926, numa altura
em que se destinava a servir uma elite, enquanto hoje
serve fundamentalmente uma população trabalhadora.
A realidade mostra um profundo desprezo pelos
utentes daquela linha. Resta perguntar como na ficção
policial (tal como na real): a quem aproveita o crime?
Rego Mendes

Trabalhadores e fundos
comunitários ameaçados
O impasse criado pelo PS e pelo PSD com o chumbo do
orçamento das águas e resíduos pode pôr em causa o
funcionamento interno dos serviços intermunicipalizados de Loures e Odivelas. É que se a verba de 80
milhões de euros não for desbloqueada, progressões
na carreira e o pagamento de horas extraordinárias
ficam em causa. A denúncia é do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) que apela
a um consenso em nome dos compromissos assumidos com os trabalhadores. “Nós só queremos paz e
tranquilidade para poder continuar a desenvolver o
trabalho que temos feito. Não podemos, cada vez que
há eleições, andar com o coração nas mãos”, expõe o
sindicato. Na origem da discórdia está o aumento de
1,4% na fatura da água que o PS ainda deixou passar
em reunião de câmara para mais tarde, sem que nada
o fizesse esperar, inviabilizar as contas da SIMAR

res lamenta a reviravolta e atribui a subida à inflação
e à recomendação da Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR).

“Só queremos que os SIMAR possam
ter futuro”
São 960 os trabalhadores que, em comunicado, rejeitam ser alvo de “jogatinas irresponsáveis ou vinganças partidárias”. A cargo têm um universo de 344 mil
pessoas. Já que aos cerca de 200 mil que residem no
concelho de Loures, somam-se os 144 mil habitantes
de Odivelas, ali paredes meias a ver com “apreensão”
o desenrolar de um conflito que pode ter implicações
na construção de um reservatório na Ramada, a renovação da rede de abastecimento de água prevista para
várias freguesias, assim como intervenções na rede de

Trabalhadores exigem aprovação do orçamento

para 2018 na Assembleia Municipal de Loures. Este
recuo submete a empresa municipal ao orçamento
de 2017 onde não estão consagrados, por exemplo,
os investimentos na renovação da rede de abastecimento de água das freguesias de Sacavém e Santo
António dos Cavaleiros, nem tampouco o reforço de
viaturas e a renovação da maquinaria. Avanços que
se arriscam a ficar na gaveta, já que o PS se mostra
irredutível face ao aumento da tarifa. “Loures tem
a segunda faturação da água mais cara dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, ao insistir na
aprovação deste orçamento, a CDU não está a fazer o
que está ao seu alcance para evitar outro aumento”,
insinua. Um ajuste avaliado em 600 mil euros que
os vereadores da oposição querem ver suportado integralmente pela autarquia, “à semelhança do que
foi feito noutros concelhos”. Contatado pel’A Voz do
Operário, o executivo liderado por Bernardino Soa-

saneamento. Quem o diz é Hugo Martins, presidente
de Odivelas. “Já manifestei ao senhor presidente da
Câmara Municipal de Loures total disponibilidade
para que se encontre uma solução que permita desbloquear este processo”, expressou o autarca eleito
pelo PS que alerta que, caso o orçamento dos SIMAR
não obedeça aos critérios e recomendações do regulador, a ERSAR, também “podem estar em causa o acesso e a candidatura a fundos comunitários”. Preocupação partilhada por Bernardino Soares que acusa a
oposição de promover um boicote ao funcionamento
da empresa que assegura o abastecimento de água, tal
como a recolha de resíduos urbanos e águas residuais
dos dois concelhos desde 2014. Reaberta a época de
discussão em Loures, PS e PSD dizem-se disponíveis
para o diálogo, desde que “não sejam os munícipes a
pagar a fatura”. Nesta matéria o BE abstém-se. Só o
CDS e o PAN acompanham a CDU.
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sabilidades das CC passam por formular propostas de candidaturas para cada
município (se o mesmo tiver mais de 100
mil habitantes será dividido em distritos
eleitorais, cada um tendo pelo menos 50
mil habitantes) que se formam a partir dos
delegados eleitos às AMPP e outras personalidades destacadas das organizações de
massas anteriormente referidas. Depois
de auscultadas e debatidas as propostas
de candidaturas, o presidente de cada
AMPP faz descer a proposta à respectiva
assembleia para que seja votada – de braço no ar - pelos delegados. Cada proposta
deve obter mais de metade dos votos dos
delegados do município pelo qual é proposto. Se tal não acontecer, é responsabilidade da CC fazer uma nova proposta.
Pioneiros guardam urna de voto

Eleições em Cuba
Pedro Aires

Está a decorrer, neste momento, um amplo processo eleitoral em Cuba que vai
mudar todas as estruturas de governo, da
base ao topo. O país caribenho com uma
dimensão um pouco superior à de Portugal tem cerca de 11 milhões de habitantes
e um sistema de eleições único no mundo. Ao contrário do que muitas vezes se
lê, o Partido Comunista de Cuba está impedido de participar. A prática da democracia socialista em Cuba materializa-se
também no processo eleitoral. Esta é uma
realidade vigente desde 1976, ano em que
é aprovada a constituição cubana que viria a formalizar em lei todas as conquistas
alcançadas pelos trabalhadores cubanos
desde 1959, onde consta o poder popular. A principal marca do poder popular
em Cuba é o facto de ser o próprio povo a
nomear os seus candidatos às eleições, ao
contrário do que acontece nas democracias burguesas como a portuguesa, onde
os candidatos são decididos pelos partidos concorrentes.

Nomeação de candidatos
às Assembleias municipais
de Poder Popular (AMPP)
Num primeiro momento, os cubanos são
chamados a nomear os seus candidatos a
delegados para as AMPP. Cada município
está dividido em circunscrições eleitorais,
e as circunscrições em zonas e bairros. É
a esse nível – em reuniões públicas - que
os cubanos propõem para candidatos os
companheiros que considerem mais capazes para assumir a tarefa de os representar. Todos podem propor, ser propostos e
ninguém se pode propor. As propostas são
votadas de braço no ar e devem ter mais
de metade dos votos dos presentes para
se poderem tornar uma candidatura. Após
a discussão em todas as zonas e bairros,
cada circunscrição deve ter no mínimo
dois candidatos e no máximo oito.

Eleição de delegados às AMPP
Uma vez nomeados os candidatos de circunscrição em todo o país são convocadas
eleições para decidir quem será o repre-

Algumas características
dos processos eleitorais em Cuba
•
•
•

•
•

O voto é universal, direto e secreto para todos os
maiores de 16 anos. Contudo, só podem ser eleitos
os maiores de 18.
Estão impedidos de votar todos aqueles com incapacidade mental ou a cumprir alguma sanção por
crimes cometidos.
As eleições de delegados às Assembleias Municipais
de Poder Popular (AMPP) realizam-se a cada dois
anos e meio.

•

•

sentante de cada circunscrição na respectiva AMPP. O vencedor terá que alcançar
mais de metade dos votos para ser eleito.
Se tal não se verificar os dois candidatos
mais votados disputaram uma segunda
volta. Estando constituída a AMPP, são os
delegados de circunscrição que elegem o
Presidente, Vice-presidente e Secretário
da assembleia por voto de braço no ar.

Nomeação de candidatos
às Assembleias Provinciais
de Poder Popular (APPP)
e Assembleia Nacional de
Poder Popular (ANPP)
Nesta etapa das eleições entram em cena
as Comissões de Candidaturas (CC). Estando organizadas a nível nacional, provincial e municipal, estas são constituídas pelas várias organizações de massas:
Comités de Defesa da Revolução (CDR),
Federação de Mulheres Cubanas (FMC),
Central dos Trabalhadores Cubanos
(CTC), Federação Estudantil Universitária
(FEU) e a Associação Nacional de Agricultores Pequenos (ANAP). As suas respon-

As eleições de delegados às Assembleias Provinciais
de Poder Popular e deputados à Assembleia Nacional de Poder Popular realizam-se a cada cinco anos.
Todos os mandatos são revogáveis a qualquer
momento.
Os delegados às AMPP, que por norma constituem
metade dos deputados à ANPP, estão obrigados a
prestar contas aos seus eleitores, pelo menos, duas
vezes ao ano.
Não existem campanhas eleitorais. Cada candidato tem apenas direito a uma fotografia e biografia
uniformizada onde constem os seus méritos e qualidades. Estas são colocadas em locais com grande

•

•
•
•

Eleição dos delegados às APPP
e deputados da ANPP
O procedimento destas eleições é idêntico ao efectuado para eleger os delegados
às AMPP. A grande diferença assenta no
facto de estarem a ser eleitos os representantes do município no seu todo - e não
da circunscrição - às APPP e à ANPP. Também aqui os candidatos devem alcançar
mais de metade dos votos. Não se verificando isto, procede-se à segunda volta.

Constituição da ANPP
e Conselho de Estado
Uma vez constituída a ANPP, ela deverá ter, por norma, metade dos deputados
provenientes das AMPP e a outra metade
nomeada pelas organizações de massas
já referidas. Cabe a este organismo, como
primeira medida, eleger o seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário. Uma vez
constituída a presidência da ANPP os deputados procedem à eleição do Conselho
Estado por voto secreto. As candidaturas,
que terão que ser compostas por Presidente, Primeiro Vice-Presidente, Secretário e demais cargos, têm que ser aprovadas pela ANPP para posteriormente serem
votadas. A candidatura/lista com mais votos constituirá governo e o seu cabeça-delista empossado Presidente da República
de Cuba.

afluência da circunscrição ou município de onde
parte a sua candidatura.
Não é necessário ser cidadão cubano para se obter
direitos políticos. A pessoa em questão terá apenas
que ter a condição de residente permanente, pelo
menos dois anos do acto eleitoral, para obter o direito ao voto.
Os eleitores são inscritos nos cadernos eleitorais de
forma universal, automática e gratuita.
A contagem de votos é pública e os estrangeiros são
convidados a assistir.
O Partido Comunista de Cuba não nomeia nem promove candidatos, pois não é um partido eleitoral.
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ALEMANHA

Tomar o pulso à Alemanha...
Maurício Miguel

Escrevemos este texto quando não são
ainda conhecidos os resultados do referendo interno do SPD (Partido SocialDemocrata – Alemanha) no qual os seus
membros decidem se aceitam ou não o
acordo de coligação negociado entre o
seu partido e a CDU/CSU (União Democrata-Cristã e União Social-Cristã), para a
reedição de um governo em que a chanceler continuaria a ser Angela Merkel. Sendo derrotada essa hipótese, a Alemanha
terá um governo minoritário ou novas
eleições legislativas, que CDU/CSU e SPD
querem evitar para conter estragos maiores, depois das derrotas históricas sofridas nas eleições de Setembro de 2017.

o cargo no futuro governo e mais tarde a
própria liderança do partido. Lugar onde o
dito por não dito parece ser regra, já que a
sua futura sucessora, Andrea Nahle, passou da crítica à reedição da grande coligação, à sua entusiástica e activa defesa.

O sistema político em
movimento
Não são os fait-divers que são relevantes
neste processo. É o abalo político que eles
demonstram e o movimento de fundo da
social-democracia e do seu mais importante partido do mundo, o SPD. Um partido cada vez mais desacreditado aos olhos
das massas populares, tendo de recorrer
às maiores manigâncias para assegurar
a sua sobrevivência, como o referendo

num Estado toldado ao serviço dos seus
interesses, num aparelho de propaganda
que apresenta a crescente exploração do
trabalho, a precariedade, as desigualdades
e a pobreza como significado de modernidade. O neoliberalismo é a especulação
financeira, o capital fictício, a economia
transformada em casino para tentar contrariar a baixa tendencial da taxa de lucro.
As classes dominantes conduzem os
sistemas políticos à metamorfose. Aí estão a demonstrá-lo as feridas abertas na
social-democracia europeia: PASOK (Grécia), PSOE (Espanha), PS (França)… Se uns
entram em declínio, as classes dominantes buscam alternativas na extrema-direita, que cresce em muitos países da UE e
noutros já chegou ao poder. Na Alemanha
o AFD (extrema-direita) chegou aos 12%,

A instabilidade no sistema político na
Alemanha é um sintoma de um processo
mais profundo, indissociável da anexação
da República Democrática Alemã e dos
anos de crescimento económico acelerado, quando grandes empresas e o Deutsche Bank açambarcaram empresas estratégicas, 90 % dos postos de trabalho deste
sector desapareceram, caiu a produção
industrial, as conquistas laborais e sociais
foram anuladas, o rendimento das famílias
da RDA passou a 40% comparado com o
do ocidente e mais de metade do seu potencial científico desapareceu. Se este foi
o rasto de destruição deixado pelo chanceler Helmut Köhl (CDU/CSU), veio depois
o chanceler Schröder (SPD), a «Agenda
2010» e as medidas «Hartz IV», semeando
maior pobreza, destruição de direitos laborais, benefícios fiscais para a banca e grupos económicos, privatizações de sectores
essenciais, terreno fértil, para o crescimento do ataque aos imigrantes e refugiados,
transformados em bode expiatório das po-

Andre Nahle e Angela Merkel

O dito por não dito… o capital
é quem mais ordena
A reedição da grande coligação foi o recurso utilizado depois de frustradas as
negociações entre a CDU/CSU, Verdes e
Liberais, levando o então líder do SPD,
Martin Schulz, a dar o dito por não dito
- chegou a declarar que seria oposição,
sentando-se à mesa para o toma lá dá cá
em programa político e lugares no futuro executivo, de onde saiu como putativo
ministro dos negócios estrangeiros. Porém, pressionado pela evidência do oportunismo e porque o que estava em jogo
para o grande capital não permitia regatear esforços à formação da grande coligação, Martin Schulz viria a abandonar

interno e a suposta oposição entre dois
lados que diferem na forma mas estão de
acordo sobre a continuidade da mesma
política neoliberal, militarista, assente no
aumento da exploração do trabalho e na
submissão de países e povos através da
União Europeia (UE). Um SPD de fundas
raízes nas divisões forjadas no seio do
movimento operário, origem da socialdemocracia, cujo posicionamento e deriva
para a direita tem sido uma ferramenta
essencial na gestão do capitalismo. Uma
força que mudou porque o sistema que a
criou não é mais o mesmo. O capitalismo
é hoje a sua deriva neoliberal, liderada por
uma classe dominante convencida que
se acabou o tempo das concessões aos
trabalhadores, que assenta o seu poder

conquistando mais de 5 milhões de votos,
o terceiro partido mais votado. E há a própria social-democracia que se regenera,
como o Syriza na Grécia.

A Alemanha e a UE
A incerteza quanto a um futuro governo
continua na potência dominante na UE e
uma das grandes potências económicas
mundiais. É o reflexo político de uma situação económica e social determinada
pela acumulação de excedentes comerciais
e um “exemplar” desempenho orçamental
à custa da UE e do euro, definidos à sua medida e assentes na submissão e exploração
dos trabalhadores e dos povos, sobretudo
de países como Portugal.

líticas dos governos de direita e da socialdemocracia. A gula insaciável de lucros do
grande capital alemão ambicionava mais,
sempre mais… Utilizando o saber-fazer
adquirido nesse processo, consolidando o
seu comando na UE, aceleraram a livre circulação de capitais e a submissão às regras
da União Económica e Monetária e do euro,
a um Banco Central Europeu ditado pelo
monetarismo ao serviço da Alemanha, para
além do crescimento do militarismo. A UE
e em particular o euro aguardam o desfecho alemão. A Alemanha vê no activismo
de Macron um bom ensejo para recuperar
o eixo franco-alemão para se proteger do
desgaste político do seu comando.
Tomamos o pulso à Alemanha e escutamos os batimentos da UE.

última
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HABITAÇÃO

Reclamação Typographica

Petição Morar em Lisboa
Organizações como a Associação dos Inquilinos Lisbonenses, a Associação do Património e da População
de Alfama, A Voz do Operário e a União dos Sindicatos
de Lisboa, entre outras, juntaram-se a vários cidadãos
para lançar uma carta aberta aos governantes. “A adoção urgente de uma política nacional e municipal de
habitação, que favoreça e dinamize o arrendamento,
público e privado, com direitos e deveres, com segurança e estabilidade” é uma das exigências da petição
que está a recolher assinaturas na internet.
O movimento Morar em Lisboa quer acabar com
a “drástica subida dos valores do arrendamento de
habitação” que a cidade de Lisboa viveu nos últimos
anos e que “levou à expulsão de população das áreas
mais centrais da cidade”, tornando “o acesso à habitação em Lisboa um privilégio de poucos e um direito praticamente inacessível às famílias portuguesas”, lê-se no documento.

Os signatários da petição dizem que estão “empenhados na intervenção cívica, na discussão e elaboração de propostas com vista a uma política pública
transparente e colaborativa, acompanhada e participada pelos cidadãos, e a criar uma plataforma com vista a
juntar vontades, ideias e dinâmicas” que solucionem o
problema do arrendamento.
Na carta, lê-se que nos últimos quatro anos os preços da habitação para arrendamento “aumentaram entre 13% e 36%, e para aquisição subiram até 46%, consoante as zonas da cidade, de que resulta, estima-se,
uma taxa de esforço com a habitação situada entre 40%
e 60% do rendimento familiar, quando os padrões comuns aconselham uma taxa de esforço até 30%.”
Diz-se ainda que “é necessário uma nova política
de habitação e ordenamento do território, uma Lei de
Bases da habitação e uma política fiscal diferenciadora
dos vários usos da habitação”.

Todas as classes teem vindo, desde o inicio da
guerra, accentuando, dia a dia, uma longa serie
de sacrificios. Na nossa industria, resistimos até
onde pudemos. Só quando os recursos de resistencia se acharam exhaustos dirigimos a v.exas.
Uma reclamação que, attendida, veiu, é o termo
proprio, pelo minimo que representou ante necessidades maximas, entreter, por momentos, abafar,
por instantes, as manifestações d’uma quasi que
pura e simples insaciedade organica.
Fructo de especulações as mais indignas, de baixos interesses os mais hediondos, gananciosamente servidos, as classes trabalhadoras chegaram áquelle periodo em que, os mais pacificos
abraçam as mais radicaes soluções revolucionarias. Porque crêr-se que as classes trabalhadoras
se alimentam é pura phantasia bastando, para o
attestar, citar os queixumes das proprias classes
médias, que dizem, ellas terem sido obrigadas a
reduzir ao minimo os seus habitos de vida.
A gravidade da situação para as classes trabalhadoras não póde soffrer maior excesso. Chegou-se
ao fim do fim para ellas. Tudo quanto havia a fazer
de sacrificios, é feito; tudo quanto havia a limitar,
é limitado. D’aqui para deante só um triste desenlace de inanição. Cumprindo evital-o, só dois
caminhos a seguir: ou as maximas soluções revolucionarias, a que já alludimos, ou as minimas
soluções attenuadoras, que são as que as classes
que os signatarios representam n’este momento
reclamam.
3 de março de 1918

Um appello aos dirigentes d’A Voz do Operário e
ao operariado em geral
Porventura a imprensa operaria foi tão precisa
como actualmente? Não, porque precisamos defender-nos dos nossos maiores e peores inimigos, que são os governos, os capitalistas, os industriaes, os açambarcadores, os commerciantes,
emfim, n’uma palavra, de todos aquelles que pretendem espesinhar-nos, roubar-nos e matar-nos.
Decretou o governo a nova lei que permittiu o
augmento do preço dos jornaes, em que ficou satisfeita a aspiração da imprensa burgueza, que de
há muito assim o reclamava, e para que o mesmo
governo encontrasse n’essa imprensa a sua defensora, como o é de todos os governos.
A guerra, essa enorme e nunca vista catastrophe que avassala o mundo inteiro e apenas tem
servido para acabar de encher de ouro os cofres
d’aquelles que já bastante possuiam, emquanto
os operarios se encontram luctando com a negra
fome, acaba de, á sua sombra, dar mais dinheiro ás
emprezas jornalisticas burguezas e crear difficuldades á imprensa operaria, afim de que os crimes
da burguezia e os seus roubos não sejam postos
a descoberto por aquelles que, como nós, d’esses
roubos e d’esses crimes estamos sendo as eternas
victimas.
3 de março de 1918

