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nufao de ndqul§aÊ na ttchalnetr
Mdsica ttJá o meu pai me d.izia...tt

'.i

t.

'.;
,i

,
;

tenpo:

)

i Um grupo d.e operártr os, a trabalhar na chai.r.e.
Nao se fala. Gestos ri-tmados"
Chega um operárÍo (Francisco) e pôe*se a taabalhar.
J

0'

§ntra o chefe (Afonso) com o crondmetro na mão
1á, meu mandri-t'or. nâo sabes que o tenpo ê dinheiro?
- Oure
E üun neu ronha, Ievaste 7 uinutos a mijar! E isso ao lim do
uâs faz* um bom par de contos que roubas ao patrío !

I
I

ol

é que eu poaso roubap un bom par de contos ao patz'ão,
gastando 7 ninutos a nijar, Êe eu trabalho aqui $ horas por dàa
e só ganho J cortos e quinhentos por mês?

66

Como

*

ÀÍ. não,est.ás conLente? Entfo espera

aumento

aí que eu ií te

dou

!

{Âunlenüa-lhe o

ritmo da máqulna)

i

I

0 c$efe sai,

/t

*-

âh meu @!

i

eexz\AaeO

.'

I

l"w
,Não

te enerves, tr'rancisco, Tudo isto trá-ae acabar.
Ouve(se um grito de
--iar a mlnha mãoI
0b'oirtros operários largats o t'rabalho * vâo socorrê-Io"
-- Raj"s parta Lsto! Mals urr acldente.
-- Foi para lsto que aquele an3.mal auraentou a cadêacia.
*- Vapos Já parar as máquinas!
-!, ,

i

I

I

o ruldo das náquinas)
-- fen a nâCI cortada. í pn**iso J.lgar-l-he jd o braço p***
perder o sengue t,odo.
(ttra a ca$iea para 1i6ar o braço d.e Franci-eco)
-- fea de, §e, l.evar ;á ao hospital"
( Entra ç chefe)
t\.te é que se pâssa aqr:l?
(Aeaba

oâ'o

-- Ainda per6unta o que ae passa? Pois passâ-Ge q:àe você cort"arp
-Ihe u** *ão* I v*oê o cul-pado por ter auuentado a, cadêxcia.

a

-- Tomeu 06 yo6§o§ lu6ares que eu trato dlsto
-- PrLreeiro vamoe tratar do nosso camarada. ?elefone jd para
vir uma ambulância.
(te'ran o ferido para dora; o chefe sai)
-- Isüo não pode voltar a acontecer. A escravldio tem d.e ac&..
batr" Eles faze.w o quê quereü: aumeataa*nos as cadências,
'pagam-nos una mlséria. Tratarn-nos cono bestas. llao cumprem as
o

.t

nedidas de segurarÇa e depois fingem-ee adnrj.rados e cheios d,e
pena com os ac5.d,entes. Mas eles estão-"* marimbando para nCs;
o que quereil á que nds demos o mdxi.no rendÍmento.
i

i** u*" ee nds nos unirmo6, camarad.as, isto

mudará.

/or^,

E verdade, carcarada§. Contra a aossa uniao os patroes rradre
poden. §e nds qulsermos, elee sàrfo obrr&rgados a pagar-nos me-

--

thor, a dar-nos nelhores condiçô*s det trahalho, a p0r fora
,

esses carrascos fascistas que aqui

o delegado da fntersindicat
fentra
l-.
i

and.am,

)

l-- Calna, amlgos,

caLma! Nds vamos re,solver isso; Retor*em os
lvossos -[u8arês que nós vanos sssgt:rgr discutj-r o aseunto cotlr
io patrão

i-

"

-.-EEÊmprea&esma treta: ttcalmaucalma!tr üd no tempo do
faecismo era o mesmo paleio. uaer nds 3d aâ"o vamce n.i-sso" Vocês
estdo é vendj*d.oÊ ac patrâo..

s rrgorilasrr:
:-- F,h tu!
-* E tri tarnbóm!

.
I
i
!

(À6amram Pedro e Joaquim)

;-

Rua!

--Mas porqrrâ3 Para anoe J que no§ levam ?.
-éá v,ais r*aber§

'(euprarram-noe,

.E
'
.L

para fora) .

§aem"

w

\"Fascistas!Fascistas!
/
Canaradas, *d* ,rão podemos dei-xar que estee dois ca.maradaÍs s
eeJam posàoe sâ. Tlra.+ Quando havia problenas eei;es canarada.ç estarân 6§Erp** poE ,rJu"

-* E por

cfi.rJ6â. d:t-sso qt;re

elee os querem ceepeGir"

1

---

Te&os d,e 1r Jí avisar as outrae;
"u"çã"".
Eu vou avisar a
de ensacamentos.
"e"çâo
Eu vou aos carregamentos.
Eu vou à secçâo de descarreganentos.

(§aem. Chegam depois vdrios grupos ae operários e operári.as)
-- Foi eÊse canalha do chefe Afonso que aumento.tl a cadência?
-- Como é que o Francisco vai ag@ra alimentar o§ 5 filhos?
-- Camaradas, isto aconteceu porque os patrdea sd queren é
ganbar o mais poseíveI, Ainda que nde tenhamos de fi-car seu
os braços. Para eles sd conta o noÊ,so rendlmento. A nossa r
saúde conta pouco paraé eles; quando vên que nds id niío temos
a mesna força e a mesrn" s"ád* tentan pôr-nos na rtna e neter
outros mais oovoa no nosso lugar.

-- I os chefee *ão na mesna.. Porque tanbén vivem à nossa custa'
Nds é que temos de trabalhar para essa cambada toda. Aqui na
fátrrica §,orno6 nós que tudo produzimos e somos ,rd" or que lneno§
rece,bemoe. 0 que produzinos uuna aemana chega ao patr'âo para

no6 pagar ao firn do

rnês.

/

isso jJ poaem ver quanto ê que o
patr§o nos está a roubar. Devemos exigir aumento do saldri-o,
É verdade, camatrada§. Por

porque o que ganhamos não chega para comer.

r-

Queremos

6.oo0$00. Por nenos disso ,río p"gu.mo6 ao trabalho.

66 tambéu não podemos esquecer os camaradas que foram deopedidcs"
[êm que v-oltar ao trabalho.
E quel o chefe Afonso nào volte a pôr os pés na fábrica.
Queremos esse fascista daqui para fora.
-- E os gorilas tambéfi EâsIr Nío os queremoe voltar a ver

-- Se os apanhol
-- Iião*de paga-1as todas !
-- Canaradas, para conseguirmos Ísto
fazeraos grêve até que os patrô"ea

--

s<íu ná uma maneira

=

é

eedara.

ApoLado!
Vamoe

para a greve imediatamente!

(Entram doÍs chefes e o delegado da Intersindical)
-- Calma, meus senhores, ca&ma. Nds vimos aqui para resol-ver
este problema. Mas tem de ser diecutido com orCem e cj-vismcl
COm Calma, Na desOrdem nada se reSOlYer cOmO Oa SenhOreS Saben"
Por j.sso o melhor é vocês escolherem u&a comlsçís de daÍs
operário,s de cada ssmkxsar secçáo para vj-rera diseutir 0 !ro-

l1

blema com a dÍrecçqo. va{ rá, façam uma escolha democrát'ica entre
eocês t.oclos "
aenhuma. Este problerna Len de ser
resolvido aqui eatre'nds todos. E nós exigl.mos 6.OO0$OC de saliírio mÍnlmo; que o Ped:io e o Joaquimr. que foram Uí bocad,o postos

-- Nío; não queremos comissâ'o
.
r
i
1

l

*
I

à porta, voltem lmediatamente ao trabalho; que e§se fascj-sta do
chefe Àfonso seja imediatament.e posto na rua; e quê o§ 6ori"las
sejaft postos na rua. Enquanto estas reivÍndi"r'ç#u* ,§o f,orem
satiaÍeltas, oâo pegamçs ao trabalho.
o:-- Cal-na 1d; calma aí! Temos cd o sÍndicato parâ tratar desses
j assunto§. Peguem ao trabalho que nós vanoÊ apreoentar à direcç#o
*r vossas reivindi"*çã**.
i
** $ão pegamos enquanto as nossas neivi-ndicaçoes nao foreu acei'çes.
,d*rlJ

o:-- Masvejan 1á Uen: a greve provoca o caoÊ econdnnico e serve o§
lnteresses da- ,",*cçâo. Se nds quereaos lutar contra cl fasci.smo
nãp poaemos fazer grever. temos de trabalhan pe}-a economia do pa{s
que eetá üuma situação dif{cil, como todos vocês 6abern.

0 caos econdmico á para os
tr"abalhad-oresr eüe os pafrões contÍnuan a ter lucros à meemao à
nossa custa. E se a sLiuação está dÍfíci-l é para o &"trabalhadetxr.
oáo é para r: patrão.
--Fora com esse delegado que esti comprado pelos patrô*es. Esse
revÍsi-oni"sta, esse bornbeLro qou ud apârece parâ deÍtar ágrr* o*
fervura. f'0RÂ!
(t-túsiea: trFogott; Expulsan c, d.el-e8ado e os chedes dali para fora)

-- Qual cao,s econdmico ou qual

quê?

agora temo6 de formar os piquetes de greve, para
qu* ofo haja fura-greves e pe.ra qse o patrâo não p0ssa retlrar
oç materi-aÍs.

--

Camaradas,

-- &\r fi.co para o lo. 'burno.
-- Eu tanhórn.
-* Eu para a 22,
( Formam-§e grupoc com mais alguns' nperários).
/
-- t precÍso for$ar tambén grupo&; de erpllcaçao da nossa greve
qu* ,rão a outras íábri.cas e outl'as locall-dades dar a informação
da nosea luta.
(Forura-se oi:tro grupo que vai em. s*guiàa dÍ-stribu.irr pela saSa
rLt

un panfleto sobre a greve),
(Músicai t'Quem não teme 0 mar.n,rt

I
i

.1

tr1
/ti

|

ql

t

(

{

GaUinete dos patr'des

; quatro Sordos burgueaee a fumar cbaruta

e a beber uisque).
-- ht,ão, Melor.erê ta1 decorreu a caçada na quinta feira?
-- Caçámo6 pouca coisa: ? perdlzes e ] lebres.
l-- Ah! não ná nada d.esde que nos acabaram com as coutad.as.
E eu que acabo de compraruma espÍngardav que me fica por
lnaÍs de 50 contos.
i-* U uu falássernoc entâo dos problemas da fábrica, dessa maldiàa

I

t
a

5feVe.
-- Tenos d.e conv&er esses insumectos a tra-balhar"
-- Sim, porque Ísto 3á aura t á' I se&atras * oão pode continuar.
lTurc" encomendas de üoreladas d.e adubo que não têm seguido" Esba*
r

* perder clienües.
i--sim, é um facto" Mae nao é pol lsso que vamos dar aumento a
que eles queiram 6 contos por de§?
i esses preguiçgsos. Admite-se 1á
lrd
i-- ru acho que o problema é fáeÍl. Como nâo houve pagamento no
fim do nês, ,râo demora muito que eles recomecem a trabalhar,
lrou,

i

i
!

I

6e querem comer"
-- §ip, eu também acho. AIém disso temos infornaqô'es que eles
coneçam a desunir-se. Â fome começa a fazer o seu trabalho. POr
isso nâo demora muito que êssa greve aeabe.
i-* po=* concerteza. ucí's não cedemosr Q.rre n#o d"ernora muitc que
elee se rendam.

l

t
j

{t

Ah, boas velhos teuoposl Ealta-nos cá o Antdnio ou o Marcelo
para o,s meter a todos na ord"e&.
(Miisica:rr0 tempo volta para traz...ri

(

easa duma família operária;
Mrísiea: rtNa casa do operáriort
!'lm

pai, nle, criança.

--l'Ii{e, tenho fome.
Uá nada para comer
-.- Eu sei-, ueu filho, ma§
"ãó
( Batem à porta; o pal vaÍ ab:rj-r)
Entram mais ] operários: Pedro, Joaquim e SÍIva
fieuniâo do Comj-tó Operário
Camaradas, a situaçffo está dif{cêl" Âo fim de } semanas de
greve nâo ná nenhuma resposta doe patr§es.
-- Nâo pod.emos desistir. §e cede&os, perrler,:os tudo.
I
-- Mas há muj,t,os caaaradas que já começal?I a perd.er a coragêm.
Nâo tên pâo p;rra dar aos, filhos.
--lfds tambóm não temos, mas se queremcs dar rle comer eos no§6o6

--

t

I

I,

6

I

I

fllhos e às nossag bocae temos de ganhar esta greve.
-- Camaradas, eu ach& que devemos lauçar campanhas de solidarledsde, criar comiLés. de apolo à nossa Iuta, ir a outras fábricas e
outras terras pedÍr c» auxi.Lio dos no§t;o6 camaradas. Sd assim
podemos resolver esta difiàuldad,e,
-- E Ísso mesmo. AIóm disso pod.emos carregar arguns camiões Ê coro
adubos e ir ao campo tnocá-los poti gáneros.
É isso camaradas. Ternos de convocar uma assembleia d.e operários
na fxr§ fábrica para auranhâ, paia decÍ.dirmos avançar com a luta

a

:

.'

e.

s

organi.za.riuos

os comj.tés de apoio.

o'"'lll__l::::_::::§

;::::,T"::.:.;::: :.T-;,:::;-'leia

Assembleia dos operários na fábrica
üoaquim sobe ao palco e fala para a assist8ncia:
r-- Canaradas , há 3 §emanas que nóg f,azenios f,rente aos patrties aqlii
nesta fàbrj-ca" E como eles se fartaram de encher a pança â nossa
custa, parece que nã'o qour"* ceder. Mas se nós continuarmos unidos,
eLes ceden e cedem mesmo. camaradacn o que ganhamos ,râo no" chega
para comer. Portanto, não podemos fa.zet economias. os pa-trdes,
iesses gatunos, sabem-no mtiilo beu. Foi por Ísso que eles nÍo cedeiram antee do fim do mês. eorno não :.ecebemos, eles pellsam assim
poder vencer-nos pela foiils. Â maior parte de n.ís;á não tem pâo
j^
lpara dar aos filhos. Esses gatunos dos patrães, a quem.nada.fa.J-ta,
porque tudo nos roubam, jul.gam que a fome será roais fcrte rio que
ia nossa união, e que assj-m nos pocierá'o rrencer, Masr. ca-mara.daso é
'a fome que nos uneo E é para acabaliaos coa a forue que aós lubaraae "
lPara isso tenos d.e ganhar esta greve.
I

i

I

da salal

-- Âpoiado !

--

socorrer as famí-lias que já não têm que coner
eu acho que o que devemos fa.zet ó organizar grupos de operários
que lrat a outras fábrieas e localj-d.ades pedir: aos ãrrssoÊ cen?.ra*
das dessas fáuricas que nos ajud,em q com o que puderem.
camarada-q! paria

la sa] a:
-* Âpoiado !
-* Está certo!
-- Calraradas: o armazém da fibrica estd chei.o d,e aduho. i'o:ros nds
que o produzimos. pois bem^{ carresuemos mel-a duzia der caniôes e
ao caüpo trocá-Io pCIr legur,res e carne e pãot jitlvêL,logl fornar
ime,lj.atamente os grupca de apoI.o" AssÍ$ resolver:os o problerua da.
vâmo§

,7

fome e padenos contlnuar â nossa

}.rta atá à vitcir.ia.
(Forr,ranl-ae ori grupcs de apoio, no paIco. IJm
r,or um, os grupos vâb saincro).
Corritá de. apoio junto dos camporrüi:e§
l,ÍúsÍca: rtCampoi:.ês, homem da terra.. .,f

I

-; §im senhores, estou de.acordo

Camponês:

á..,,"

'

lr
t*
.t

.'- lJa:

â vosaa luta" É a.ssirn meslno.

aqui no campo g,.riiüsi erploractos pelos patrtesr. pelos
seEhorios, pelos conerciantes. Temos d.e nos un-ir, vcis operários
e nds ca:npolie8ess para <rarmos ca.bo dessa corJa cie capltalÍstas
que vÍ-vem à custa de queia i,rabalha.
Yá, arranjen aí lugar no caniáb para neia drizj-a d.e sacos de batatas
e deixerr ficar o adubo que iiuiserem.
fa:nbém nós

''

I

com

5,:

Camponereal*- fomem 1á, meus filhos. Eu tamtróm sou pobreai-nha, porrco posso
dar-vos, mas é dado d.e boarrenüe. 'Ioinen 1á estas cebolas, estao

chourÍças e un gamafáo

d.e r.,j.nho.

Operáric: *- Carnarad.as camponeseíj, a lrossa aJud.a é muito valiosa" Vai ajud-.a:'.*
-nos a continuar a 1uta contra os patrcies. So' estando bern unidos
.Í opererl_()s colÍ os
que ncís os podernos dir:rotat:. viva a alj_ança üo§

,'l
i

i

f

i
!

§amponeses

!

I
.i

§'.

,Du]-çao )

,Jl

1i
t

I

J--

Camaradae, de tode a parte r:os chegax apoio, em di.nhcirc, ge§ero;
lmed-j-camentos e roi?pac Há aq::i ruais para ee distribrri::"
CaCa irm l-eva.:-':
segund.o a.s recessidaci.es/ da sua famiIia."

I

I
1

:

camara.das, es*a a.juda dd-nçs noves forçae pera continlrarno6 a
luta"Temos de ganhar esta greve" Tod.os os trabalhadores oue nc§
apoÍam t8,x confiança eu nós. por isso nao Sodenos desi-st,ir.
§e contj.nuarmos uuidos, A VIiIORIA §ERA ll0SsÂ!
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Caixa de aposo pefrianente à luta
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