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Resumo 

Logo após o golpe de Estado executado pelo Movimento das Forças Armadas em 25 

de Abril de 1974, que encerrou os quarenta e oito anos do regime salazarista em Portugal, 

verificou-se um forte movimento reivindicativo surgido espontaneamente em centenas de 

fábricas no país. Nos Cadernos Reivindicativos as exigências incidiam principalmente sobre 

os aumentos salariais, as melhorias das condições de trabalho e o saneamento de diretores e 

chefes de empresas. A partir da movimentação dos trabalhadores portugueses procura-se 

expor no texto a analise feita nas páginas do jornal Combate (1974-1978) sobre a função das 

organizações criadas durante as greves, bem como sua posterior evolução. As Comissões de 

Trabalhadores eram geralmente eleitas em assembleias gerais e, durante as ocupações dos 

locais de trabalho, deixaram de exercer apenas a função de organização da luta, passando em 

vários casos a se dedicar também à administração e organização das empresas com o objetivo 

de manter os empregos e garantir os salários. Neste processo os trabalhadores procederam a 

remodelações no processo de produção de acordo com uma nova disciplina decorrente do 

coletivismo e do igualitarismo existentes nestas organizações, abrindo novas perspectivas para 

sua vida social.  

Palavras-chaves: Movimento Operário – autonomia operário – Revolução dos Cravos - 

Combate 

Introdução 

Contra a violência do capital: vamos produzir para viver e não viver para produzir. 

Esta chamada de capa do número 22 do jornal Combate dá uma dimensão da luta que estavam 

desenvolvendo os trabalhadores portugueses após o golpe de estado que pôs fim aos quarenta 

e oito anos da ditadura salazarista. Intensificada após o 25 de Abril, a grande vaga de greves 

levantou grandes perspectivas e grandes dilemas para os trabalhadores. Greves selvagens com 

ocupação dos locais de produção foram uma constante neste período do processo 

revolucionário, como respostas encontradas ao não pagamento dos salários e pela manutenção 

dos empregos. Mas a simples ocupação não resolvia os problemas da sobrevivência levando 
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os trabalhadores a manterem a produção em funcionamento e vendendo os frutos deste 

trabalho. 

O presente artigo busca expor lutas deste tipo em três empresas do ramo têxtil, 

localizadas no norte de Portugal, para mostrar através da fala dos próprios trabalhadores como 

ela foi desenvolvida. Desta forma analisa o período de ascensão destas lutas, destacando 

alguns aspectos julgados relevantes para a compreensão dos conflitos vivenciados por estes 

trabalhadores, como os motivos da luta, a organização, o papel dos sindicatos e a venda dos 

produtos.  

Fábrica Têxtil dos Bargos 

A primeira das empresas que será exposta é a Fábrica Têxtil dos Bargos, localizada em 

Vila Nova de Famalicão, norte de Portugal.  

A primeira menção que encontramos referente à empresa está no número 10 do 

Combate (1974, n.10, p. 2). No Comunicado nº 1 da Comissão de Trabalhadores (CT) da 

Fábrica Têxtil dos Bargos, provavelmente escrito em meados de Outubro de 1974, há uma 

tentativa de alertar os trabalhadores da fábrica para uma manobra do patrão com o objetivo de 

evitar o pagamento das indenizações em caso de demissões. O comunicado diz o seguinte:  

Vós sois trabalhadores da Fábrica Têxtil dos Bargos e não da Ornitex. 

Na verdade, até bem pouco tempo assinaste os envelopes como sendo dos Bargos e 
agora passaste a assiná-los como Ornitex. 

Já pensaste porque nos fizeram isto? Não existirá burla? 

Pensa só nisto: A Bargos pode indenizar-nos (tem máquinas edifícios, etc.) E a 
Ornitex? Alguém sabe o que ela tem? (COMBATE, 1974, n. 10, p. 2) 

A relação entre as duas empresas auxilia na ilustração do processo histórico verificado 

em algumas empresas em Portugal e que aqui tem o sentido de mostrar com quais ações os 

trabalhadores inicialmente vão se deparar. Por outro lado, ajuda a entender que a luta dos 

trabalhadores por reivindicações materiais os levaram, frente à recusa e abandono das 

empresas pelos patrões, a ocuparem e gerirem as empresas, mantendo-as em funcionamento 

para a garantia de empregos e salários.  

Apesar de não haver nenhuma menção a um pertencimento das duas fábricas a um 

mesmo patrão, esta burla administrativa denunciada pela CT nos indica ser possível a ligação. 



Mais à frente será exposta uma consequência disto. Por ora, iremos focar na luta ocorrida na 

Têxtil dos Bargos. 

A principal reivindicação feita pelos trabalhadores era o cumprimento do pagamento 

do Salário Mínimo Nacional (SMN) estipulado após a queda do salazarismo. Pelo teor do 

comunicado em votação realizada anteriormente, a decisão havia sido a favor do não 

pagamento do salário mínimo. Questiona a CT se os que votaram pelo não “já estão a ganhar 

muito mais que o salário mínimo, e que vos continuam a influenciar e a meter-vos medo com 

o fecho da fábrica?”. Afirma ainda a CT que nada os impede de voltar atrás, pois que os 

motivos certeiros da aflitiva situação financeira da empresa são decorrentes da “má 

administração e nunca pelo pagamento do salário mínimo que ainda não foi praticado nesta 

empresa, como sabes.” (COMBATE, 1974, n. 10, p. 2) Esta afirmação aponta uma das 

características mais importantes, a nosso ver, das lutas desencadeadas em Portugal neste 

período: a de que os trabalhadores não se limitam a reivindicar melhorias materiais ou 

salariais, passando também a questionar a própria gestão da empresa. 

 Apresentando questionamentos para que os trabalhadores reflitam sobre a situação, 

pergunta-se no comunicado ser a CT responsável pela anulação de encomendas, pela falta de 

matéria-prima e crédito ao “grande patrão Castro”. Apontam ainda os “chorudos ordenados 

pagos aos lacaios do patrão, sem nenhuma competência para ocupar o cargo” como agravante, 

além da venda de “camisolas a preço de sardinhas”, esvaziando os estoques e, assim, 

eliminando a única garantiam que teriam em caso de fechamento da fábrica. Outras perguntas 

são feitas, como o destino do empréstimo conseguido para o pagamento dos salários. 

Denunciam ainda uma tentativa de substituição da CT pelos lacaios incompetentes e pede que 

sejam denunciados os que tentam a substituição. (COMBATE, 1974, n. 10, p. 2) 

Já no Comunicado nº 2, de 28 de outubro de 1974 (COMBATE, 1974, n. 10, p. 2), a 

CT relata a repressão a que foram sujeitos vários trabalhadores como consequência da 

publicação do primeiro comunicado; dentre algumas práticas estão: interrogatórios de 

membros da CT pelo Chefe de Eletricidade e pelo mestre de Tecelagem; a criação de conflitos 

como subterfúgio para chamar as forças policiais; o impedimento da entrada da CT na 

empresa e de outros trabalhadores, o que resultou em agressões à algumas trabalhadores, 

incluindo uma grávida. A cizânia interna à fábrica é apontada pela CT como ação deliberada 

dos reacionários e funcionários sem escrúpulos e pretende apenas dividir os trabalhadores que 

buscam melhorias nas condições de vida. O objetivo do comunicado é denunciar os fatos e 



levá-los ao conhecimento de todos os trabalhadores para que possam manter uma unidade 

frente os ataques.  

Três dias depois um novo comunicado surge acusando o patrão Jorge de Castro de 

criar dificuldades a todos os trabalhadores com medidas que impedem o pleno funcionamento 

da empresa, contratação de administradores com altos salários e a transferência de todos os 

trabalhadores da “Fábrica Têxtil dos Bargos, cuja situação não é difícil, para a Ornitex, que 

conta estar em situação de não poder manter-se.” A CT alerta ainda “toda a opinião pública 

para que vejam exactamente quem está a sabotar a economia nacional.” (COMBATE, 1974 n. 

10, p. 2) A argumentação aponta os verdadeiros responsáveis pelos problemas econômicos 

enfrentados pela população portuguesa como sendo os patrões e não os trabalhadores com 

suas reivindicações, como queriam fazer crer o governo e os capitalistas.  

Além disso, a CT afirma neste comunicado que as informações de sabotagem foram 

enviadas ao Ministério do Trabalho (MT) e às Forças Armadas pedindo ainda um inquérito 

para averiguar a situação. Denunciam por outro lado a ação desastrada de alguns elementos do 

Sindicato Têxtil de Delães que devido à “falta de perspectiva e a inexperiência da verdadeira 

luta sindical, só tem ajudado, embora sem o pretender, o patrão Jorge Castro a alcançar seus 

objetivos.” A falta de apoio prático do sindicato é apontada, mas a CT dá ainda nova 

oportunidade aos representantes para que se aproximem da luta dos trabalhadores, pedindo 

que atendam cinco solicitações: reconhecimento formal da CT e dos delegados sindicais 

eleitos; obstar a transferência dos trabalhadores à Ornitex, e exigir aos administradores que 

entreguem a documentação da operação; comparticipar na união dos trabalhadores apoiando a 

CT, reconhecendo que trava a única luta justa; averiguar a aplicação do empréstimo 

conseguido pelo patrão; e, que esteja presente no dia 28 de outubro de 1974, na porta da 

fábrica para garantir, em auxílio à CT, o acesso de todos ao trabalho. (COMBATE, 1974, n. 

10, p. 2) 

Apesar do pedido, o sindicato não compareceu à porta da fábrica no dia 28 de outubro. 

Segundo o comunicado nº 4, de 29 de outubro de 1974 (COMBATE, 1974, n. 11, p. 2), além 

do sindicato, também não compareceram nesta segunda-feira à empresa a administração, os 

encarregados e os chefes de seção. Após ficarem vigilantes todo o fim de semana dentro da 

fábrica, e frente ao “cobarde acto”, os trabalhadores lançaram-se ao trabalho cumprindo o 

horário normal em clima de grande colaboração. “Colegas, que não tendo o que fazer em seu 

sector se prontificaram a que uma secção que tinha encomendas para entregar e estava 



completamente parada entrasse em funcionamento.” O que se pode perceber é que a 

solidariedade na luta move os operários da Têxtil dos Bargos a se dedicarem com afinco neste 

dia de trabalho. Não é mais a ordem do superior e nem a ameaça das punições e descontos 

salariais que os impelem a manter a produção em funcionamento.  

“Outro exemplo de plena colaboração e espírito de camaradagem passou-se quando 
os empregados de escritório que não vieram para o trabalho e, havendo necessidade 
de dar andamento a alguns serviços, nomeadamente, os nomes e números em novos 
cartões, logo outros colegas se prontificaram a fazê-lo.” (COMBATE, 1974, n. 11, 
p. 2) 

Da necessidade em dar prosseguimento às tarefas necessárias ao funcionamento da 

empresa alguns trabalhadores superaram as divisões de funções e assumiram outras novas.  

Porém, nem todos são amigos. Como indicam no comunicado os “reacionários, 

criminosos, lacaios bem pagos e vendidos ao patrão”, praticaram sabotagem na sexta-feira 

anterior à ocupação quando “desafinaram várias máquinas da secção de acabamentos de 

cobertores e tirou os fusíveis de uma máquina de cardar, escondendo-os numa das turbinas.” 

(COMBATE, 1974, n. 11, p. 2) Para além do caráter político dos sabotadores, convém aqui 

sublinhar que há definição deles tanto em decorrência dos salários mais altos quanto da 

proximidade com o patrão. No Comunicado nº 1 os “lacaios” do patrão são os que votaram e 

não deixaram os que ganham 35$00, 40$00 votarem sobre a adoção do salário mínimo. Estes 

são os “gerentes funcionários superiores e outros”. (COMBATE, 1974, n. 10, p. 2)  

No decorrer da luta os trabalhadores da Têxtil dos Bargos vão criando os laços de 

solidariedade entre eles, e também delineando seus inimigos.  

Como o Sindicato de Delães não compareceu para a ação combinada, não pôde 

mostrar na prática seu apoio, apesar da autocrítica e boa vontade expressa em reunião 

realizada dias antes entre a CT e um delegado do Sindicato. “Nas horas difíceis, e não venham 

com a falta de experiência, ou com a complexidade dos problemas, preferiu-se a ausência.” 

(COMBATE, 1974, n. 11, p. 2) Havia ainda outra promessa, a do sr. Ribeiro do Sindicato de 

Guimarães. Contando que ele agarrasse de frente o caso, o que viram foi a publicação de um 

panfleto anônimo contra os trabalhadores da Têxtil dos Bargos, distribuído pelos que querem 

os prejudicar, convocando para uma reunião de muito interesse para todos os trabalhadores. 

Para a CT o único interesse a se defender é “a unidade da classe operária e dos seus 

verdadeiros direitos como trabalhadores a um salário justo e uma vida digna.” (COMBATE, 

1974, n. 11, p. 2) E isso porque os reacionários querem que se volte ao tempo do fascismo, 



porque “os patrões não querem deixar de ter grandes lucros, não querem perder a ocasião de 

nos oprimir e humilhar, querem pagar salários de fome.” É forçoso lembrar que um mês antes 

da publicação deste quarto comunicado houve uma tentativa de tomada do poder por parte dos 

fascistas, em 28 de setembro de 1974, quando uma grande mobilização popular impediu a 

entrada das tropas ligadas ao general Spínola e a “maioria silenciosa” de entrarem em Lisboa. 

(MAXWELL, 2006, p. 117) Ainda segundo a CT da Têxtil dos Bargos, os fascistas estão 

buscando por todos os meios reconquistar seus privilégios. “Fecham as fábricas, despedem os 

trabalhadores, não cumprem as leis que o Governo publica, como a do salário mínimo.” 

(COMBATE, 1974, n. 11, p. 2) 

Mas se nos alongamos tanto sobre o caso da Têxtil dos Bargos é porque mostra um 

processo de luta por questões materiais – salário mínimo – que teve como consequência da 

recusa em atendê-la a ocupação da fábrica. Como não há mais materiais sobre esta empresa 

nas páginas subsequentes do Combate, não é possível acompanhar por mais tempo o 

desenvolvimento da luta. E nem se os trabalhadores mantiveram a ocupação da empresa.  

Por outro lado, este momento da luta na Têxtil dos Bargos nos lança luz para entender 

os problemas enfrentados pelos trabalhadores da Ornitex. 

Ornitex   

O receio exposto pela CT da Têxtil dos Bargos com as transferências dos 

trabalhadores para a Ornitex não era sem motivo. A Organização Técnica de Exportação Ltd. 

(Ornitex) tinha sede no Porto e a fábrica também se localizava em Vila Nova de Famalicão, 

norte de Portugal. Em texto assinado pelos trabalhadores da Ornitex, e presente no número 21 

do Combate (1975, n. 21, p.7), os motivos de sua luta estão ligados ao fato da Ornitex ter-se 

entregado em tribunal em outubro de 1974 devido à sua má situação financeira e, através 

desta entrega, tentar um acordo com seus credores.  

A primeira reunião com os credores ocorreu em janeiro de 1975 e não foi encontrada 

solução, já que o Ministério Público apresentou uma carta vinda do Fundo de Fomento de 

Exportação, através do Ministério das Finanças e Economia, pedindo um inquérito sobre a 

situação financeira da empresa. O inquérito era necessário para se decidir sobre a concessão 

de um empréstimo ou até uma possível nacionalização da Ornitex. Não é possível saber 

através das páginas do jornal se os trabalhadores transferidos da Têxtil dos Bargos para a 

Ornitex permaneceram nesta empresa. Mas o que é certo é que a burla do patrão em 



encaminhá-los para uma empresa a qual seria pedida a falência era uma ação a ser realmente 

temida pelos trabalhadores. 

Desde a realização da reunião de credores no Palácio da Justiça do Porto, em janeiro 

de 1975, até a elaboração do texto de divulgação da luta em 28 de março de 1975, não foi 

apresentada nenhuma solução à falta de pagamento dos salários dos trabalhadores. Foi isto 

que levou 200 trabalhadores da empresa a lutar pela sobrevivência e contra o desemprego, 

inicialmente vendendo os estoques que tinham na fábrica. Este é um aspecto distinto se 

comparamos com o que é possível saber da luta na Têxtil dos Bargos. Além de venderem os 

estoques os trabalhadores da Ornitex passaram a “angariar confecção de mercadorias em 

regime de mão-de-obra a feitio – cobertores, lençóis, artigos de vestuários, etc.” Com a 

enorme dificuldade verificada nas vendas em decorrência dos clientes das mercadorias 

anteriormente produzidas estarem no estrangeiro – pois é uma fábrica destinada à exportação 

– os trabalhadores utilizam o comunicado para lançar um  

apelo à solidariedade e união de todos os trabalhadores no sentido de nos 
apoiarem nas vendas (criando postos de venda ou ajudarem-nos a vender), na 
angariação de encomendas (arranjarem encomendas de fatos macacos, camisas ou 
outros artigos nas fábricas onde trabalham) ou comprando-nos diretamente ou nos 
postos de venda os nossos produtos. (COMBATE, 1975, n. 21, p. 7, grifos 
do autor) 

A divulgação apresentaria a gama de mercadorias que os trabalhadores dispunham e 

serviria também para dar a conhecer o processo de luta da empresa e para que “através da sua 

discussão aumentem a sua experiência de luta contra a exploração capitalista.” Em comum 

com a luta da empresa exposta anteriormente, os trabalhadores da Ornitex afirmam ainda que 

é uma luta “sem auxílio de ninguém, inclusive do próprio sindicato têxtil”, que apesar de 

saber a situação, não procurou ajudar “dentro de suas possibilidades e conhecimentos.” 

(COMBATE, 1975, n. 21, p. 7, grifo do autor) Esta situação é constante em várias empresas 

que avançam com a luta, apresentando um caráter autônomo em relação ao sindicato e 

partidos políticos, nas lutas com ocupação das instalações e com a venda das mercadorias. 

Está é uma característica também presente na próxima luta que será exposta e que pode ser 

mais bem analisada em decorrência de maior documentação presente no Combate.  

Sousa Abreu 

A primeira referência à Sousa Abreu aparece no número 10 do jornal. Na página sete, 

em um quadro intitulado “Informações Operárias”, assinado por um correspondente em 22 de 

Outubro de 1974, podemos ler que os trabalhadores da Confecção SOUSA ABREU 



“formaram piquete à porta da fábrica para não deixar sair as máquinas e a obra feita (toalhas 

de feltro)” (COMBATE, 1974, n. 10, p. 7). Este piquete se realizou quando a fábrica já estava 

ocupada, pois em 11 de setembro de 1974 o patrão havia avisado do fechamento no dia 

seguinte e os trabalhadores buscaram, aconselhados pelo Sindicato dos Têxteis, evitar que os 

materiais fossem retirados e para que mantivessem os empregos (COMBATE, 1975, n. 21, p. 

8). Este piquete realizado em outubro era mais uma tentativa do patrão em retirar as 

mercadorias e a maquinaria. 

A luta na Sousa Abreu também foi também uma reação à situação de exploração a que 

estavam sujeitos os trabalhadores há dez anos. Em 04 de fevereiro de 1975 publicaram um 

Manifesto divulgando os seis meses de trabalho em autogestão, onde relatam que durante dez 

anos cumpriam uma jornada de 48 horas semanais, sob exploração opressiva em uma fábrica 

velha e com péssimas condições de trabalho, e cujos salários chegavam à apenas 1.700 

escudos em setembro de 1974, pouco mais da metade do SMN estipulado pelo 1º Governo 

Provisório, no valor de 3.300 escudos. Há certa semelhança entre os patrões da Têxtil dos 

Bargos e Ornitex com o sr. Abreu, já que este utilizou dos lucros conseguidos com a 

exploração dos trabalhadores da Sousa Abreu para montar uma “fábrica nova, completamente 

moderna, em Moreira de Cónegos, no valor de vários milhares de contos”. Matérias-primas, 

empregados e reparos eram pagos com dinheiro da Sousa Abreu, além da retiradas de 

máquinas modernas e viaturas. (COMBATE, 1975, n. 19, p. 8) Em entrevista um dos 

trabalhadores explica como era feito estes pagamentos e desvios de uma fábrica a outra: 

pagava-se aqui o algodão, vinha debitado para Sousa Abreu e era retirada lá para 
baixo para a outra firma. Tingia-se aqui para lá, para a outra firma [outra fábrica em 
Vilarinho], já há cinco anos. Urdidores, urdiam teias lá para baixo, o algodão vinha 
para aqui e urdiam lá para baixo. 

As remateiras foram passar telas para os teares automáticos – para os novos teares 
automáticos que ele comprou – e estiveram lá quinze dias a pagarem-se por aqui, 
estando o pessoal a trabalhar lá. O motorista trabalhava lá desde Janeiro até 
Setembro [1974] pago aqui pela Sousa Abreu. O mesmo acontecia com os operários 
da tinturaria quando não tinham aqui o que fazer iam trabalhar lá para baixo. 

Com todas estas coisas está visto que a firma não podia dar lucro. (COMBATE, 
1975, n. 21, p. 8) 

O patrão decidiu pelo fechamento da Sousa Abreu, pedindo sua falência e mantendo 

em funcionamento a fábrica nova. O pagamento dos salários atrasados e as indenizações não 

seriam pagos, sendo decidido posteriormente em tribunal.  



Quando da ocupação os trabalhadores afirmam que para ocuparem a fábrica contaram 

com o apoio de trabalhadores de várias fábricas da vizinhança. “Logo no princípio tivemos o 

apoio daqui dos operários da fábrica do Arquinho, que contribuíram logo na primeira semana 

em que estivemos parados, com dois mil e cem escudos”. Este dinheiro foi destinado a sete 

operárias que foram julgadas as mais necessitadas, cada uma recebendo trezentos escudos. 

Conseguiram ainda posteriormente mais de 30.000 escudos em peditórios, utilizados na 

compra de matérias-primas e no pagamento de salários. (COMBATE, 1975, n. 21, p. 6) 

Durante os primeiros dias da ocupação elegeram uma CT com seis membros e mais 

um que ficaria responsável pela gestão da empresa. Segundo este trabalhador, eleito para 

“gerir os destinos da fábrica”, a ideia da autogestão e da CT foi dada pelo Sindicato e por 

delegados do Partido Comunista Português (PCP) 2. Depois de decidirem pela continuação da 

produção, as primeiras alterações efetuadas foram na organização do trabalho.  

Havia aqui uma empregada de escritório que era filha da mestra da mesa que 
estavam totalmente ligadas ao patrão. Ora eu, tomei logo uma atitude nesta reunião 
[a que elegeu a CT], que era a de que a empregada não ficaria aqui no escritório, 
visto que não havia de momento serviço de escritório. O serviço que havia aqui 
anterior estava todo praticamente nulo, não é? Se houvesse atrasado uma vez que a 
fábrica fechou, ficaria sem efeito. Por isso, não tendo que fazer no escritório, ficaria 
ali a ajudar a confecção ou no que fosse preciso. (COMBATE, 1975, n. 21, p. 
8) 

Apesar de dar a entender por sua fala que a decisão de retirar a empregada do 

escritório e colocá-la na produção foi uma decisão individual, não houve segundo o relato 

objeções a isso. Mas o que importa sublinhar no caso é a alteração na estrutura de trabalho 

decorrente da necessidade prática verificada na situação da fábrica. Manter um trabalhador 

nas funções de escritório era inútil já que não havia trabalho a ser feito no momento nesta 

seção. Precisavam mais das pessoas na produção. Mas há ainda outro motivo, que está 

relacionado à condução da luta.  

É claro, não me convinha que as pessoas ligadas ao patrão ficassem aqui à frente 
disto para não nos prejudicar. De maneira que, então ela não gostou, mais ainda 
porque a mãe estava metida na comissão. A mãe estava metida na comissão mas 
como tinha de baixar de posição, dos escritórios para os acabamentos, ao outro dia 
não vieram trabalhar, com a ideia de que sem elas isto não ia para a frente. 
(COMBATE: 21, p. 2) 

Pessoas afeitas ao antigo patrão era um perigo a se evitar, principalmente em evitar 

mantê-las na condução das lutas, e a forma encontrada foi fazê-la “baixar de posição, dos 

escritórios para os acabamentos”. Neste sentido elimina-se uma função superior na 

                                                           
2 Fato curioso este já que o PCP se opôs a inúmeras greves com ocupação dos locais de trabalho. (PIRES, s/d ) 



organização do processo produtivo para manter em controle os rumos da luta, evitando assim 

que os interesses patronais sejam colocados acima dos interesses dos trabalhadores. 

A desistência das duas não surtiu o efeito esperado. A produção continuou. E outros 

cargos foram suprimidos, apesar de funções dos cargos permanecerem necessárias. 

“Encarregado já nem existe. O serviço está a ser feito por nós; o serviço de contabilidade, de 

escritório está a ser feito por mim; o serviço de vendas, o serviço de compras, o serviço de 

orientação [...] nós os dois verificamos aquilo que é preciso”. (COMBATE, 1975, n. 23, p. 7) 

Outras alterações ainda foram surgindo.  

De maneira que começamos estão a trabalhar e é claro a fazer o serviço que era 
preciso, de comprar algodão ou vender a produção. Depois que começamos a vender 
começamos a atualizar os preços, visto que os preços a que estavam os artigos eram 
baixos para os artigos bons e altos para os fracos. Tivemos que rever a equiparação 
de preços, visto que não estavam realmente bem equiparados. (COMBATE, 
1975, n. 21, p, 8) 

Aponta o trabalhador que encontraram várias dificuldades. Uma delas foi a 

solidariedade existente entre os capitalistas, entre os patrões, que deixaram de fornecer 

matéria-prima a eles ou os que deixaram de comprar as mercadorias da Sousa Abreu. O 

problema do algodão foi resolvido inicialmente com a utilização do algodão estocado na 

empresa, posteriormente com as vendas conseguiram levantar dinheiro e encontraram uma 

empresa que vendia a eles o algodão. (COMBATE, 1975, n. 21, p, 8) 

Outra dificuldade enfrentada era a venda dos produtos. “No início ficamos sem 

compradores fixos, ele arrebatou-os todos para a nova fábrica.” A solução encontrada foi 

vender eles próprios as mercadorias. “Começamos nós a vender, eu inclusive, a minha filha 

também começou a levar obra. [...] só a parte que eu levei para ela vender já anda perto de 60 

contos.” (COMBATE, 1975, 21, p. 8)  

E novos circuitos de mercado também são criados na região para escoar a produção 

destas empresas. “Apareceu um grupo de apoio, do Porto, que se propôs colaborar conosco. 

Disseram que se propunham vender a mercadoria, arranjavam lá um posto de venda.” 

Hesitaram um pouco no início por não conhecer as pessoas, mas depois de pesquisarem foram 

para este campo de vendas. “Além disso, esses nossos amigos já tem contactos com outros, 

noutros posto. O nosso primeiro posto de vendas ficou junto à Igreja de Massarelos [...] Fui lá 

e realmente verifiquei que a coisa ficou bem organizada.” Conseguiram, até o momento da 

entrevista - dezembro de 1974 -, arrecadar em torno de 300 contos com as vendas. Ao que 



tudo indica estes grupos auxiliavam nas vendas e não havia uma cobrança por parte deles para 

realizar esta tarefa.  

A venda nestes mercados influenciou inclusive a alteração dos produtos. “Já 

modifiquei diversos artigos que no tempo do patrão não se fazia e que aliás tem tido muita 

venda.” E cita alguns exemplos de variações de toalhas, toalhões, principalmente nas cores e 

estampas. “Esse conjunto de quadradinhos está-se a vender muito. Tem-se levado muita coisa 

para o Porto, e de bolinhas também que se vende muito”. (COMBATE, 1975, n. 23, p. 7)  

A importância destes mercados de solidariedade é evidente na fala de outro 

trabalhador que foi entrevistado. “É o que nos tem valido. Se não, éramos obrigados... não sei, 

concerteza já tínhamos fechado isso.” (COMBATE, 1975, n. 22, p. 7) Neste sentido os 

mercados de solidariedade vão ganhando uma importância crucial para a sobrevivência da 

autogestão nas empresas, frente ao boicote realizado pelos capitalistas, já que se transforma 

em umas das poucas formas de conseguir vender as mercadorias. Apesar de não descartarem a 

venda diretamente nas feiras. 

Por fim vale ressaltar a recuperação produtiva da empresa empreendida pelos 

trabalhadores da Sousa Abreu. Conseguiram aumentar os salários referentes ao que era pago 

pelo patrão e pensava em pagar o SMN a partir de janeiro de 1975. Estavam convencidos de 

que “a fábrica está realmente a ser bem administrada [...] de maneira a dar lucros e não 

prejuízos como o patrão dizia”. Mas era necessário que fossem “mentalizando para que isto 

desenvolva o melhor possível, cada um a produzir mais e a aperfeiçoar para que não saia a 

obra defeituosa”. E conseguiram, através da reforma de antigos teares, colocar mais máquinas 

em funcionamento. “Bem, nós quando a fábrica fechou estavam só a trabalhar em media 7 

teares. Hoje temos a trabalhar à volta de 20 teares ou mais até...”. (COMBATE, 1975, n. 22, 

p. 7) 

Esta situação indica o aumento de produtividade conseguido com a autogestão em 

relação ao período final em que trabalharam sob o comando do sr. Abreu, pois com um menor 

número de trabalhadores conseguiram ocupar um número maior de máquinas. O motivo do 

patrão não ter buscado aumentar a produtividade é apontado como decorrente do interesse de 

encerramento da fábrica. Além do mais, a retomada da produção indicou a eles que se com 

máquinas velhas é possível pagar o salário mínimo com as modernas só não se paga em 

decorrência dos lucros, ou se não quiserem. “Tenho mesmo a idéia de que se realmente o 



pessoal trabalhar com vontade que isto dá para pagar o salário mínimo e até um pouco mais”. 

(COMBATE, 1975, n. 23, p. 7) 

Também no caso da Sousa Abreu a relação com o sindicato não ocorreu sem conflitos. 

No Manifesto há a afirmação de que “o Sindicato dos Têxteis sempre nos apoiou, embora o 

tenha feito mais em palavras que em obras”. E isso já antes da ocupação da fábrica, pois não 

impediu a retirada de máquinas, não os convocava para as Assembleias Gerais e nem fez 

muita divulgação da luta. Tal situação leva à autonomia da luta operária em relação a esta 

instituição. Afirmam por fim: “As decisões sobre a nossa luta tem de ser tomada por nós e 

cumpridas pelo Sindicato. Não pode ser o Sindicato a mandar na luta.” (COMBATE, 1975, n. 

19, p. 8) Assim as limitações e recuos apresentados pelo sindicato são vistos como entraves, 

passando os trabalhadores a atuar a revelia das instituições sindicais. 

Ainda no Manifesto é exposto o processo de aprendizado conseguido com o 

enfrentamento aos capitalistas e ao estado. “Em primeiro lugar NÃO FOMOS PARA O 

DESEMPREGO” e que se os capitalistas e o governo não podem ou não querem resolver seus 

problemas, na união conseguirão fazê-lo. Também mostraram que o “Abreu fez uma falência 

fraudulenta” e provaram que a fábrica é capaz de produzir e que podem pagar o salário 

mínimo a todos. “Também aprendemos que os PATRÕES NÃO SERVEM PARA NADA a 

não ser para nos explorar e ficar com o produto de nosso trabalho.” Mesmo sendo um 

manifesto de divulgação da luta e do otimismo ser necessário, o processo de enfrentamento, 

ocupação e manutenção da produção ensina aos trabalhadores que são capazes de levar 

adiante a produção por eles mesmos, sem um patrão a organizar seu trabalho e “ficar com o 

produto de seu trabalho.” O que não quer dizer que não existam problemas que 

constantemente precisam ser resolvidos. “Hoje dentro da fábrica as coisas são diferentes. 

Todos trabalhamos para nós. Todos nos sentimos mais à-vontade. Isto não quer dizer que não 

temos problemas. MAS SE FORMOS TODOS A RESOLVER NÃO HÁ PROBLEMA QUE 

NÃO SE RESOLVA” (COMBATE, 1975, n. 19, p. 8).  

A unidade da classe é colocada como elemento necessário para vencer e superar a 

exploração imposta pelos patrões. E eles sabem da ameaça que representa para a organização 

capitalista da sociedade. Depois de dizer que nada perderam com a luta dizem saber que “para 

continuar a produzir a nossa luta tem de ser constante. E que não vai durar para sempre. A 

autogestão é um perigo demasiado grande para todos os patrões (e capitalistas) para que estes 



a deixem continuar”. O que proporciona a condução da luta, o que a move e a mantém viva 

até o fim é a solidariedade. 

Também aprendemos que a solidariedade não é uma palavra sem sentido para os 
operários: para além da contribuição de operários de várias fábricas no início hoje 
temos pontos de venda de nossas toalhas no Porto (Massarelos, Miragaia, Sé, 
Madalena, Padrão e em vários locais de trabalho), em Vale de Coimbra e Coimbra: 
E SABEMOS QUE SE NÃO FOSSE ESTA SOLIDARIEDADE A NOSSA LUTA 
TALVEZ JÁ TIVESSE ACABADO, SÓ COM A SOLIDARIEDADE DE TODOS 
OS TRABALHADORES PODEMOS LEVAR A NOSSA LUTA ATÉ O FIM. 
(COMBATE, 1975, n. 19, p. 8) 

Considerações Finais 

O que se pretendeu mostrar no texto são as características comuns às lutas em três 

empresas e de como os trabalhadores buscaram resolver os problemas postos a eles. O 

primeiro a se destacar é sobre a reação desenvolvida frente às tentativas patronais de encerrar 

as fábricas colocando na rua algumas centenas de trabalhadores. Segundo Simone Weil,  

A sociedade burguesa está atacada de uma mania única: a monomania da 
contabilidade. Para ela nada pode ter valor se não poder ser registrado em francos e 
centavos. Nunca hesita em sacrificar vidas humanas a cifras que impressionam no 
papel, cifras do orçamento nacional ou de balanços industriais. (WEIL, 1979, p. 
113) 

As manobras apresentadas nos casos acima enunciados tinha o objetivo de manter o 

lucro em um momento de grave crise social pela qual passava Portugal. Com a ameaça de 

fechamento os trabalhadores ocuparam as instalações e passaram a manter a produção. A 

solidariedade desenvolvida entre os operários neste processo é contrastante com o lucro. Weil 

aponta esta solidariedade como a alegria surgida durante as greves com ocupação das fábricas 

em 1936 na França. Esta situação pode ser usada para refletir sobre o caso português. Os 48 

anos de fascismo mantiveram os trabalhadores em uma situação de “exploração opressiva” 

como escrevem os trabalhadores da Sousa Abreu. Mas com a ocupação das fábricas e 

manutenção da produção puderam criar uma situação distinta da opressão vivenciada no 

cotidiano de trabalho. “Todos trabalhamos para nós. Todos nos sentimos mais à-vontade”, 

como escreveram em seu Manifesto os trabalhadores da Sousa Abreu. Para além da 

reivindicação econômica o ambiente desenvolvido se torna distinto, a dignidade volta aos 

trabalhadores. “Assim que se sentiu a pressão enfraquecer, imediatamente os sofrimentos, as 

humilhações, as revoltas, as amarguras silenciosamente acumuladas anos a fio foram o 

suficiente para se tornarem uma força capaz de afrouxar o nó.” (WEIL, 1979, p. 104-105) 

Weil aponta dois aspectos que mantinham o nó: a ausência do medo da bronca pelos erros na 

produção, mesmo os decorrentes de falhas nos meios de produção; e o fim das ordens dadas 



pelos superiores hierárquicos, quando “a gente é uma coisa entregue à vontade de outro” 

(WEIL, 1979, p. 103-104). A alegria de não se submeter às ordens, de deixar de ser “uma 

coisa entregue à vontade de outro”, rompe com a disciplina imposta pela organização 

capitalista do trabalho que sujeita o operário a se dobrar sobre si frente a impossibilidade de 

se tornar uma coisa, um fator de produção.  

É este processo que o coletivo do Porto do Combate também expressa em editorial do 

número 23 do jornal. A ocupação das empresas e sua produção em autogestão pelos 

trabalhadores são consideradas como um fator de extrema importância para o processo 

revolucionário. Por ser uma ação radical e avançada de luta. “Esta acção autônoma dos 

trabalhadores os poderá levar a superar a simples questão de manter o emprego e o salário. 

Será nesta superação que começará a aparecer o verdadeiro significado da autogestão: será aí 

que uma consciência e uma prática nova se forjarão.” (COMBATE, 1975, n. 23, p. 8) 

Entretanto, os limites deste artigo impede um debate mais profundo deste aspecto da luta, sem 

que se retire a exposição dos casos concretos como foi feito acima. Além disso, seria 

necessário apresentar outros casos para debater os limites encontrados e as reações dos 

capitalistas frente a esta forma de luta. Por isso não avançaremos aqui na análise. 

 O caráter de solidariedade expresso pelos trabalhadores portugueses é visto como 

ruptura com o modo de produção capitalista. A ruptura com a necessidade de se manter 

sempre o lucro. A imposição da ordem do superior é superada pela necessidade de manter o 

emprego e a sobrevivência. As formas que encontram na luta, de caráter coletivo e ativo 

contra o inimigo comum - o patrão e seus “lacaios” - continuam na forma que passam a 

organizar a produção, que apesar de manter um único trabalhador a se responsabilizar pela 

gestão e os rumos desta empresa, ele não é imposto ao trabalhador pelo proprietário ou pelo 

gestor do trabalho desta massa operária. Ele é eleito por sua capacidade prática, de detenção 

de certo conhecimento e não filiação política (COMBATE, 1975, n. 23, p. 3).  

Se a luta nestes momentos iniciais não pôde se desenvolver a ponto de criar uma nova 

tecnologia, ela se desenvolveu a ponto de romper com a gestão capitalista, com as premissas 

de organização do trabalho capitalista. A separação imposta pelo modo de produção 

capitalista entre o trabalhador de um lado e a propriedade e controle dos meios de produção 

de outro, além da ausência de controle sobre seu próprio processo de trabalho, é inicialmente 

superada pela solidariedade e por este sentimento de se sentir à vontade no ambiente de 

trabalho. Apontou um novo rumo para as lutas em Portugal no período, mas apenas apontou. 



Passaram estes trabalhadores da ruptura com a disciplina pautada na hierarquia e na aceitação 

das ordens, para uma disciplina pautada pela solidariedade, que se inicia internamente às 

fábricas e ensaia uma superação dos muros destes locais com os mercados de solidariedade.  

É interessante notar que os critérios que regem este mercado de vendas dos produtos 

aos demais trabalhadores em luta é a solidariedade com a própria luta. Os motivos que levam 

os trabalhadores a oferecer os produtos é a necessidade de manter seus empregos e não o 

lucro decorrente das vendas. Além disso, passam a criar uma rede de solidariedade, 

proporcionando uma troca de experiências de luta e colocando em contato grupos distintos de 

trabalhadores. O objetivo é também aproximar os trabalhadores, buscando uma unidade da 

classe operária, como dizem ao final de um dos comunicados. Rompem assim em mais um 

aspecto com os critérios capitalistas de organização do processo de produção e circulação das 

mercadorias. 

É este o sentido que no presente texto se busca entender o desenvolvimento de novas 

relações sociais de produção, relações que tem por princípio a coletividade, a igualdade e a 

solidariedade entre os produtores. Mas elas não superaram em muito este caráter inicial frente 

à força da recuperação realizada pelos capitalistas. 

 

Fonte 

COMBATE, nº 10, 11, 19, 21, 22 e 23. 

Toda a coleção do jornal pode ser encontrada em: 

www.marxists.org/portugues/tematica/combate  
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