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Entrevista
Aniversário
d’A Voz do Operário
A um mês da celebração, Vítor Agostinho, Rita Morais e Alberto Franco falam sobre o livro que vai ser
lançado em fevereiro sobre a história d’A Voz. Desde
a fundação à atualidade, o documento que já pode
ser reservado vai oferecer um retrato dos 135 anos de
existência de uma das mais importantes instituições
da cidade de Lisboa. págs. 8 e 9

Prestação de serviços:

Fábricas
de precariedade

Festas de Natal
nas escolas
d’A Voz do Operário

Foram décadas de técnicas para baixar salários que
aperfeiçoaram o engenho de garantir que a supremacia do lucro, incompatível com direitos laborais, imperasse. Dados oficiais revelam que cerca de metade
dos jovens trabalhadores, até aos 35 anos, mantém

algum tipo de vínculo precário. É neste paradigma
de exploração que a subcontratação, a que também
chamam outsourcing, agrava este inferno ao servir de
recurso praticamente sem barreiras, tanto no privado
como no público, à precariedade. págs. 6 e 7

Nas escolas de Lisboa e da margem-sul, alunos, pais
e professores juntaram-se para criar as suas festas
de Natal. Desde a criação de um guião, à conceção
do espetáculo e à performance do mesmo, tudo foi
imaginado pelos mais pequenos. pág. 5

Tarifas aumentam
nos transportes públicos

Assédio Sexual:
um crime silenciado

Palestina
resiste

Governo aumenta transportes públicos até 2,5%,
quando a inflação prevista é de 1,8%. Já no ano passado, o executivo liderado por António Costa tinha
decretado um aumento de 1,5%. O que não muda é o
descontentamento dos utentes e dos trabalhadores
que continuam a sentir o efeito do desinvestimento
no setor. pág. 11

Em Portugal, desde janeiro até julho de 2017, deram entrada apenas duas queixas de assédio sexual
na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no
Emprego (CITE). Os números recolhidos pela CITE
mostram, no entanto, que os casos existem ainda
que não sejam denunciados. A maioria das vítimas
é mulheres. pág. 12

O reconhecimento de Jerusalém como capital de
Israel por Washington recebeu o repúdio da esmagadora maioria dos países na Assembleia-Geral da
ONU e incendiou o Médio Oriente. A provocação
norte-americana e a repressão militar israelita já
provocaram mais de uma dezena de mortos e centenas de feridos. pág. 14
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2018, ano da comemoração
do 135º aniversário
Comemoramos este ano o 135º aniversário da fundação d’A Sociedade de Instrução e Beneficência A Voz do Operário.
As comemorações irão decorrer ao longo de todo ano, estando a ser programado
um vasto conjunto de iniciativas com natural destaque para as de índole cultural.
Faz no próximo dia 13 de fevereiro 135 anos que um grupo de operários
tabaqueiros fundou A Voz do Operário.
Fizeram-no com o objetivo de por um
lado, sustentar o seu jornal, criado havia
pouco mais de 3 anos e promover a instalação de escolas para que os operários
e os seus filhos tivessem condições para
o ler e por outro, para lutar pela melhoria
das condições dos trabalhadores, do ponto de vista económico, moral e higiénico.
A história d’A Voz do Operário é repleta de sucessos, não só em prol da
educação, como no apoio social, na cultura e no desporto, em que, cumprindo
os desígnios dos seus fundadores, muitas
gerações de dirigentes, sócios e amigos,
sempre colocaram A Voz do Operário na
linha avançada da defesa dos direitos dos
trabalhadores, pugnando pela sua dignificação e elevação cultural.
A principal comemoração do aniversário está agendada para o dia 17 de fevereiro, na nossa sede, com a realização
da Sessão Solene, que contará com a intervenção da Comissão de Honra (composta por sócios honorários d’A Voz do
Operário e outras figuras relevantes da
vida nacional) e com o lançamento do
Livro dos 135 Anos d’A Voz do Operário,
grande publicação que, elaborada a partir de um minucioso trabalho de pesquisa
do vasto espólio reunido, conta a riquíssima história da Instituição e coloca-a ao
dispor da comunidade.
Integrada na comemoração do aniversário, é tradição proceder à homenagem
a uma personalidade de mérito reconhecido, tendo este ano a Direção decidido
distinguir Júlio Isidro, em reconhecimento de uma vida inteiramente dedicada à cultura.
A iniciativa decorrerá também no dia
17 de Fevereiro, no Jantar que se seguirá
à Sessão Solene.
Locutor de rádio e apresentador de televisão, Júlio Isidro é reconhecido como
um dos grandes profissionais da televisão portuguesa, tendo-se estreado na
RTP aos 15 anos com a coapresentação
do Programa Juvenil.

De entre os muitos programas que
apresentou na RTP (dos quais alguns também produziu) salientam-se: O Fungagá
da Bicharada, programa de grande sucesso
que contou com a contribuição musical de
José Barata Moura (sócio honorário d’A Voz
do Operário); O Passeio dos Alegres; Festa é
Festa; A Festa Continua; Arroz Doce; Clube
dos Amigos Disney; Oito e Oitenta; Regresso ao Passado; Antenas no Ar; Jardim das
Estrelas: O Amigo Público; Agora é Que São
Elas; Outra Face da Lua; Tributo; Entrada
Livre e Quarto Crescente.
Na TVI apresentou os programas Sons
do Sol, Clips & Spots, Domingo Gordo, Luzes da Ribalta, 1001 Tardes, Dar que Falar
e o concurso Olhó Popular.
Mais recentemente apresenta o programa Inesquecível e colabora no Traz
P’ra Frente, ambos na RTP Memória.
Trabalhou no Rádio Clube Português
e na Rádio Comercial onde apresentou a
Grafonola Ideal.
A sua atividade estendeu-se também
à imprensa escrita e à música (autor de
poemas para canções com 3 álbuns editados). Publicou vários livros infantis,
dos quais O Tio Julião e os seus Sobrinhos
e É Tudo Primos e Primas. Publicou ainda
o Conto Final Parágrafo.
A Sociedade Portuguesa de Autores
realizou-lhe uma homenagem destacando o seu contributo para a defesa e divulgação da música portuguesa.
Igualmente no âmbito da comemoração do aniversário, estamos a preparar
uma série de outros eventos, onde se inclui a realização de espetáculos de angariação de fundos para as obras do salão
bem como uma iniciativa de entrega dos
cartões diamante, ouro e prata, aos sócios que em 2018 completam, 75, 50 ou
25 anos de associado.
As nossas crianças do Espaço Educativo
da Graça irão realizar uma grande festa no
Largo da Graça, estando igualmente previstas outras atividades no espaço público a realizar pelas das nossas crianças dos
restantes equipamentos educativos.
Comemoramos 135 anos de história,
uma vida perene de realizações e intensa
na defesa das causas dos trabalhadores,
com a certeza de que saberemos todos, associados, dirigentes, trabalhadores e amigos, construir um futuro que honre e prossiga o legado da Voz do Operário.
Manuel Figueiredo,
Presidente da Direção

Editorial

Mais uma volta ao Sol
O capitalismo fez do mundo um lugar perigoso. As guerras patrocinadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia abrem rios de sangue
por todas as partes. Das Honduras ao Iémen, os povos lutam pela sua
soberania e pelo direito a decidir o seu futuro em paz. O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel por parte do governo
norte-americano é apenas mais um fósforo na política incendiária
presidida por Donald Trump. O exemplo de resistência e dignidade
do povo palestiniano deve fazer-nos lembrar que mesmo nos tempos
mais sombrios há quem tenha esperança.
Foi também com esperança que dirigentes de A Voz do Operário
participaram na reunião do Movimento Erradicar a Pobreza que anunciou a criação de uma associação. O combate à pobreza e às desigualdades é uma prioridade para quem é incapaz de conviver com a injustiça. Não é de assistencialismo que precisamos mas de políticas que
acabem com a exclusão. Com um do salário mínimos mais baixos da
União Europeia, o governo optou, uma vez mais, por não corresponder às reivindicações dos trabalhadores que exigiam para este ano o
aumento para 600 euros. Apesar de alguns avanços que só foram possíveis graças aos partidos à esquerda do PS, há ainda muito por fazer.
Para além da valorização dos trabalhadores e do fim da precariedade,
é necessário resgatar para o Estado as funções sociais que foram entregues à gestão privada. Deixarmos de ser clientes e voltarmos a ser
utentes é a porta de saída do inferno de um tipo de gestão que tem o
lucro como prioridade.
É esta madrugada em que nos mergulhou a troika que devemos
abandonar. O ano que agora terminou ficou marcado pelas lutas de
diversos setores da sociedade portuguesa. Espera-se que, mais do que
a apatia e o conformismo, a participação coletiva seja determinante
para alcançarmos um país mais justo e solidário. “É difícil encontrar
claridade na sombra quando o sol que nos ilumina descolora a verdade”, cantava o chileno Victor Jara. É com o objetivo de dar cor à verdade que este jornal vai continuar a falar do que outros escondem. Que o
empenho dos nossos fundadores sirva de exemplo também neste ano
em que A Voz do Operário conclui a sua 135ª volta ao Sol.
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Ação social

Refeitório Social mantém-se,
pelo menos, até junho de 2018
No dia 28 de dezembro, aquando do fecho
da presente edição, A Voz do Operário recebeu um comunicado da Segurança Social
onde se estipula que o chamado Programa
de Emergência Alimentar (PEA), também
conhecido por Programa das Cantinas Sociais, se deverá manter no primeiro semestre de 2018, ao contrário do que o governo
havia anunciado anteriormente.
De acordo com o comunicado, o número de refeições para os três primeiros meses
deste ano deverá ser o mesmo que foi estabelecido para o mês de dezembro de 2017.
No segundo trimestre de 2018, será definido
um número de refeições mensais “tendo em
conta a análise resultante do perfil de beneficiários das Cantinas Sociais no primeiro semestre de 2017”. No documento pode ler-se
ainda que esta análise será feita no decorrer
do mês de Janeiro de 2018. Findo este período de seis meses o governo decidirá caso
a caso que instituições poderão continuar a
receber financiamento às cantinas sociais e
qual será o número de refeições apoiadas.
Esta notícia chega um ano depois da secretária de Estado da Segurança Social ter
anunciado à comunicação social que o governo iria substituir o Programa das Cantinas Sociais pela distribuição de cabazes alimentares aos mais carenciados recorrendo
a fundos comunitários.
Chega também depois de vários pedidos
de informação que não tiveram qualquer acolhimento, uma vez que além do anúncio na
comunicação social não houve qualquer tipo
de comunicado oficial que estipulasse como
iria funcionar o novo programa dos cabazes
alimentares. Na última carta enviada à Segurança Social, em novembro, A Voz do Operário

solicitou que não se terminasse com o programa das Cantinas Sociais, tendo em conta a
situação dos seus utentes, que na sua maioria
dos casos não se encontra em condições de
confecionar as próprias refeições.
Além das inquirições que A Voz do Operário foi fazendo ao longo do ano às instituições competentes na matéria, também a
CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade - uma das represen-

refere que “A Voz do Operário discorda totalmente deste encerramento imediato e
sem qualquer alternativa viável para os seus
utentes, considerando que, acima de tudo,
as condições de vida da maioria das famílias que apoia se mantiveram praticamente
inalteradas desde o início desta resposta,
em 2012. Mais do que isso, as parcas alternativas apresentadas, nomeadamente a
possibilidade de distribuição de cabazes de

tantes das IPSS, da qual A Voz é membro integrante, fez também chegar aos órgãos de
direito a sua discordância com o fim abrupto do Programa das Cantinas Sociais.
Este modelo, criado em 2011, foi pensado numa lógica de fazer face às carências alimentares que a crise, então vivida,
acentuou. Apesar de A Voz do Operário ter
sempre considerado este programa como
um pequeno penso rápido para tapar uma
ferida demasiado grande, não pôde deixar
de estar em desacordo com maneira como
o governo esteva a conduzir o fim desta medida até agora. A direção d’A Voz do Operário, através de um comunicado enviado aos
utilizadores do Refeitório Social, fez saber
a sua oposição ao fim do programa. Nele,

alimentos, apresentam-se definitivamente
atrasadas relativamente ao fim da distribuição das refeições confecionadas, além de
não satisfazerem as necessidades de toda a
população apoiada”.
Perante as novas informações A Voz do
Operário vê com agrado que o governo tenha recuado na sua intenção e que esteja
agora a analisar a situação de cada IPSS e de
cada utente com mais cuidado. No entanto,
aguarda o desenrolar da situação.
Quando governo anunciou esta decisão
no início de 2017 dizia acreditar que o país
se encontrava numa nova fase de recuperação em que a manutenção das cantinas sociais deixaria de fazer sentido.
Para os autores do estudo que iria levar à

Associação

Noites de quiz
As noites de sexta-feira n’A Voz do Operário voltam a
receber a cultura geral em forma de jogo e diversão.
Qualquer pessoa pode aparecer numa equipa composta
de dois a cinco amigos e testar os seus conhecimentos.
Os temas são os mais variados. Desde futebol, a história e geografia, literatura russa, cinema realista ou
até mesmo novelas brasileiras dos anos 80. O número
de perguntas é sempre o mesmo: 50. O preço, um euro
por jogador. A equipa vencedora recebe o valor do seu
consumo no bar da associação.

implementação do novo programa alimentar, as características dos beneficiários “não
parecem justificar uma resposta de apoio
alimentar centrada exclusivamente no fornecimento de refeições confecionadas”.
Já os utentes d’A Voz do Operário discordaram destas considerações. Numa reunião
entre A Voz do Operário e os beneficiários
do Refeitório Social, a instituição explicou
tudo quanto sabia à data, ainda antes do
envio do comunicado da Segurança Social,
e garantiu que iria ajudar os seus utentes
em toda a burocracia e encaminhamento
que fosse necessário.
Os utentes do refeitório não deixaram de
demonstrar a sua insatisfação com esta situação e explicam aquilo que o governo parece não compreender: “muitos de nós não
conseguimos fazer as nossas refeições. Há,
entre nós, quem seja cego ou com dificuldades em ver. Há quem viva em quartos sem
cozinha. Há quem viva em casas com cozinhas mas não tenha equipamentos. Mesmo
para os que têm cozinha equipada, a maior
parte de nós não tem dinheiro para pagar o
gás e luz que é necessário para cozinhar!”,
diz um dos presentes na reunião.
Outra das pessoas acrescenta, “em vez de
controlarem os grandes, que desviam aos
milhões, controlam-nos a nós com milhares de papéis que não sabemos preencher”.
Um dos utentes diz ainda: “Não somos
descartáveis. Têm de nos tratar com dignidade mas não é isso que fazem.”
De referir ainda, os atrasos dos pagamentos das refeições por parte da Segurança
Social, nos últimos meses de 2017, além dos
cortes ao número de refeições pagas, sem o
que o número de utentes tenha diminuído.
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Escolas

Festas de Natal das escolas
d’A Voz do Operário mostram criatividade

Graça

Nas escolas de Lisboa (Graça, Ajuda e Restelo) e da
margem-sul (Baixa-da-Banheira Laranjeiro, Lavradio) alunos, pais e professores juntaram-se para
criar as suas festas de Natal. Desde a criação de um
guião, à conceção do espetáculo e à performance do

mesmo, tudo foi imaginado pelos mais pequenos,
apenas com a orientação dos adultos. Para as escolas
d’A Voz do Operário, as festas de Natal e de outras
festividades são momentos importantes para que os
alunos possam mais que mostrar, aprender a criar e

Laranjeiro

Lavradio

trabalhar em conjunto. Entre vídeos, cantorias e performances teatrais os alunos encantaram as plateias.
Este é um dos momentos mais aguardados do ano
letivo tanto pelas crianças, como pelos pais e encarregados de educação.

Baixa da Banheira

a Voz do Operário
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Escolas
Ação social

Entrega
de cabazes
natalícios
No dia 19 de dezembro, A Voz do Operário entregou
cabazes de Natal aos utentes do Refeitório Social. Alunos e pais da escola da Graça, juntamente com os trabalhadores da Graça - escola e sede - doaram produtos
de higiene, mantas e doces típicos de Natal. A Voz do

Operário acredita que nada deve substituir o papel do
Estado e que o ideal seria não ter de recorrer a este tipo
de ações. Ainda assim, A Voz espera que este pequeno
gesto possa, de alguma maneira, suprir várias necessidades dos seus utentes.

Pai Natal em debate
Em debate com os alunos sobre a figura do Pai Natal e outras do reino
da fantasia, os professores e educadores da escola da Graça escreveram,
em conjunto, um artigo com algumas conclusões.
A figura do Pai Natal, a par de outras figuras
do imaginário como as fadas, as bruxas e outras,
são referências que suportam a transição entre o
mundo da fantasia e a realidade. No que respeita
à época natalícia para algumas famílias este é um
momento em que se reúnem e passam tempo juntos, partilhando este imaginário e permitindo aos
adultos recuperar um pouco dessa fantasia e magia
do natal em torno das crianças.
Este pensamento mágico, começa a desvanecerse entre os seis e sete anos. As crianças começam
a confrontar-se com algumas coincidências que os
levam a questionar a existência do Pai Natal: por
que razão o pai sai sempre da sala quando o Pai Natal chega? Porque só aparece enquanto dormimos?
Como pode dar a volta ao mundo inteiro numa só
noite? E começam nesta altura a questionar-se a si
e aos outros, acerca da sua existência. Estas interrogações fazem parte do desenvolvimento e, nomeadamente, da construção do julgamento crítico
e da descentralização do pensamento, permitindo
a compreensão de que existem outros pontos de
vista para além do seu. Por isso, deixar de acreditar no Pai Natal como uma pessoa real e passar a
acreditar numa figura simbólica permite à criança
partilhar um imaginário coletivo e fazer parte de
uma prática cultural da sociedade de que faz parte.
Ao observar algumas discussões sobre a existência do Pai Natal, entre as crianças do 1º ano, surgiu
a ideia de aproveitar esse interesse natural para
dinamizar um debate com toda a turma. Saber debater, ouvir outros pontos de vista e argumentar, é
uma competência muito importante no exercício
da cidadania, da participação ativa e do desenvolvimento interpessoal. Assim, em interação e através da comunicação, elaboramos e confrontamonos com outros pontos de vista.
Utilizando a questão “Será que o pai Natal existe?” como ponto de partida para o debate, o grupo
dividiu-se entre as crianças que afirmavam acreditar no Pai Natal e as que diziam não acreditar.
Explicou-se que num debate, os elementos de um
grupo, expõem os seus pontos de vista aos elementos do outro grupo que os escutam atentamente,
estes últimos, por sua vez, podem concordar ou
contra argumentar. Desta forma, torna-se possível
explorarmos em conjunto esta questão.
Coube ao grupo das crianças que acreditam no
Pai Natal expor a sua perspetiva. O moderador do
debate foi o Presidente e o Secretário ajudava a registar no quadro o ponto de vista e argumentos de
cada grupo. Os adultos intervieram principalmente de forma dialética, face ao que ia sendo exposto

pelas crianças, fazendo perguntas com o propósito
de ajudar a clarificar (“Podes dar um exemplo?”,
“Então o que tu queres dizer é que...?”), ou procurar por razões ou evidências (“Porque é que achas
isso?”), ou explorar outras perspetivas (“Existe
outro ponto de vista diferente?”, “Qual é a diferença entre estas perspetivas?”), ou por implicações e consequências (“Como é que podemos ter a
certeza?”, “O que é isso significa se for verdade?”).
O primeiro argumento apresentado por um elemento grupo que acreditava foi que “já tinha visto
o Pai Natal, se os outros não acreditavam, é porque
não ficam acordados”. Todos os elementos do grupo concordaram com este argumento, e relataram
alguns exemplos de situações onde viram o Pai
Natal visitar a sua casa. Quando todos se tinham
pronunciado, foi a vez do grupo dos que não acreditavam tomar a palavra. Um dos elementos deste
grupo contrapôs o ponto de vista, afirmando que
“festeja o Natal em casa e quem se mascara são as
pessoas da sua família”, alguns dos outros elementos relataram observações semelhantes, mas todos
concordaram que este devia ser um argumento do
grupo. Continuou-se a proceder deste modo até
cada grupo alcançar cinco argumentos consensuais a todos os elementos do grupo. Colocou-se
então a questão “que conclusões poderíamos tirar
do debate?”, e todo o grupo concordou quando um
elemento disse que “o Pai Natal existe se nós acreditarmos, mas se não acreditarmos ele não existe,
depende da nossa imaginação.”.
Contudo, mais importante do que a conclusão
do debate, é o processo de debater. A par disto, a
motivação e o envolvimento na reflexão acerca de
um tema que lhes é tão próximo, sugere-nos a importância de facilitar outros momentos de debate
como forma de lhes possibilitar desenvolver a comunicação - saber ouvir, sair do seu ponto de vista
e compreender o do outro.
Durante o resto do dia, as crianças fizeram os
presentes de Natal para oferecer à família e na
hora do conto, leu-se a história de Aurélie Blanz e
Nathalie Delebarre, “Eu sei tudo tudo sobre o Pai
Natal”. O protagonista contrapõem as contrariedades levantadas à existência do Pai Natal, concluindo que a maior prova de que o Pai Natal existe, é
o facto de ser uma produção cultural que se transmite de geração em geração, não se esgotando na
existência real do Pai Natal.
Ana Ferro
Diogo Meneses
Tatiana Ferreirim
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Prestação de serviços

O labirinto da subcontratação
Desde que Mário Soares, enquanto primeiro-ministro, abriu caminho aos contratos a prazo e aos recibos verdes,
os grupos económicos e financeiros fizeram da precariedade uma arte. Foram décadas de técnicas para baixar salários
que aperfeiçoaram o engenho de garantir que a supremacia do lucro, incompatível com direitos laborais, imperasse.
Dados oficiais mostram que cerca de metade dos jovens trabalhadores, até aos 35 anos, mantém algum tipo de vínculo
precário. É neste paradigma de exploração que a subcontratação, a que também chamam outsourcing, agrava este inferno
ao servir de recurso praticamente sem barreiras, tanto no privado como no público, à precariedade.
Quando começou a trabalhar para a
Portugal Telecom, em 2007, a gigante das telecomunicações portuguesas
encontrava-se ainda na fase de privatização. Hoje, dez anos depois, com 35
anos, Daniel Negrão continua a entrar
todas as manhãs ao serviço da empresa que, entretanto, foi comprada pela
francesa Altice. Exerce funções de backoffice num edifício da PT, ao lado de
funcionários da PT, mas não trabalha
na PT. É confuso? Sim, mas é a realidade de milhares de trabalhadores que,
em todo o país, prestam serviços para
uma empresa através de outra. Na verdade, em dez anos, Daniel nunca foi
contratado pela PT. Passou pela Egor,
depois pela Adecco e, finalmente, pela
Randstad.
À conversa com A Voz do Operário,
explica que esta empresa de prestação
de serviços é a “parceira preferencial
da PT” e que, dos 30 mil trabalhadores
afetos à Randstad, metade trabalha em
call centers. Só no setor das telecomunicações são quatro mil. No momento
em que foi contratado, Daniel Negrão
ganhava mais 70 euros do que o salário mínimo que é o que ganha hoje. “No
meu edifício, há departamentos mistos com trabalhadores da PT e de outras empresas que executam o mesmo
tipo de trabalho. Pelo que faço, ganho
o salário mínimo e quem é da PT pode
ganhar entre 1500 e dois mil euros”,
denuncia.
Há um ano, em entrevista ao Jornal de
Negócios, o CEO da Randstad, em Portugal, José Miguel Leonardo, declarava que
“a vontade de haver maior distribuição
de riqueza é um bom sinal para a economia portuguesa”, que é saudável “um
país ter capacidade de aumentar o salário mínimo” e que havia que “juntar valor ao que fazemos”. Para Daniel Negrão,
uma forma de a administração da multinacional de recursos humanos “juntar
valor” seria “valorizando os seus traba-

lhadores”. A Voz do Operário sabe que a
Randstad recusou o aumento de 30 euros
proposto pelos representantes do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos
Correios e Telecomunicações (SNTCT). A
empresa escudou-se no frágil equilíbrio
financeiro apesar de ter crescido 11,8%
na Península Ibérica e de os seus lucros
terem atingido os 52,6 milhões de euros,
o que demonstra a força da subcontratação em Portugal. Também as diferentes
entidades privadas ou públicas que contratam esta empresa de recursos humanos revelam pujança económica. A Meo,

por exemplo, fechou o terceiro trimestre
do ano com um lucro operacional de 265
milhões de euros.
Mas neste contraste entre a exploração despudorada e acumulação de lucros, não são apenas os trabalhadores
e os sindicatos que denunciam os baixos salários. São as próprias empresas
que prestam serviços que enaltecem a
sua oferta como garantia de controlo
de gastos enquanto absorvem uma parte do lucro gerado pelos trabalhadores
para empresas como a Meo ou a NOS.
Por exemplo, a Adecco que é, neste mo-

mento, a líder mundial no setor e que
trabalha para mais de 130 mil empresas
em 70 países, anuncia na sua página,
em português, que a externalização “é
sempre um benefício”. Entre as vantagens de contratar os seus serviços, destaca a “otimização e controlo de custos”
e que os “custos fixos passam a custos
variáveis”. Por seu lado, a multinacional
Egor, bem enraizada em Portugal, insiste na mesma ideia no seu site: “Reduza
e flexibilize os seus custos operacionais;
partilhe os riscos através das nossas soluções de outsourcing”.
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Questionado sobre o que leva empresas como a PT a externalizar serviços em
vez de contratar diretamente, Daniel Negrão enumera um conjunto de direitos
pagos aos seus trabalhadores dos quais
estas entidades podem desta forma abdicar. “Seguro de saúde, mais dias de férias
e a antiguidade”, exemplifica. Outra das
razões adiantada é a da compartimentação de quem trabalha entre diferentes
empresas prestadoras de serviços com
diferentes vínculos contratuais e a consequente dispersão de chefias. “Enquanto delegado sindical da Randstad não
posso contatar os restantes trabalhadores e esses não podem participar ao nosso lado nos plenários que convocamos
para debater problemas que muitas ve-

da pausa de cinco para três minutos
por hora em troca da homogeneização
do valor do subsídio de refeição para
seis euros. Sobre o tipo de trabalhadores que têm deste tipo de vínculo com
as chamadas empresas de recursos humanos, descreve que já não é como antes. “A média de idades destas pessoas é
cada vez mais alta e são cada vez mais
qualificadas”, afirma. Conta ainda que
apesar de ser efetivo na empresa prestadora de serviços, como tantos outros,
exige a integração nos quadros da PT:
“Na verdade, a efetividade não garante
nada porque, se amanhã a PT rescindir
o contrato com a Randstad, podem despedir-me alegando a extinção do posto
de trabalho”.

Prestação de serviços acentua precariedade

zes são iguais”, é assim que explica a realidade quase kafkiana de quem exerce as
mesmas funções. Ainda assim, não baixam os braços. Perante a intransigência
da Randstad, os trabalhadores que laboram na PT, Nos, Vodafone e EDP saíram
à rua no mês passado aderindo à greve
convocada pelo SNTCT e pelo Sindicato
das Indústrias Eléctricas do Sul e Ilhas
(SIESI), ambos da CGTP-IN.
Para além da exigência do aumento
salarial, Daniel Negrão denuncia que
os trabalhadores recusaram a redução

Outsourcing do outsourcing
Nesta adaptação ao século XXI das antigas praças de jorna, onde sem quaisquer direitos os trabalhadores agrícolas
eram escolhidos a dedo pelos capatazes,
a teia de exploração expande-se segundo as necessidades dos grandes grupos
económicos. Os gigantes das telecomunicações apreenderam a prática histórica do capitalismo e evitam as mudanças
legislativas sem grandes sobressaltos. É
o caso das alterações ao regime de re-

cibos verdes previstas para entrar em
vigor no segundo semestre do próximo
ano. O jornal Público deu voz, em dezembro, à denúncia de um trabalhador
pressionado pela empresa contratante
para “constituir uma sociedade unipessoal, ou, em alternativa, rever a avença”.
Mas não é novo. Que o diga Hugo
Lino, técnico de instalação e manutenção, que passou pela TV Cabo, ZON e,
finalmente, NOS. Como Daniel Negrão,
nunca teve qualquer vínculo contratual
com a empresa para a qual, de facto, trabalha. Fá-lo através dos chamados Service Providers (SP), entidades que executam toda a parte técnica contratualizada pelos clientes com as empresas
de telecomunicações. Mas, ao contrário
do trabalhador da Randstad, Hugo Lino
tampouco pertence à Sinalcabo, através
da qual labora para a NOS. Fá-lo como
trabalhador independente, a recibos
verdes, e outros fazem-no constituindo
pequenas empresas que prestam serviços a esta SP que, por sua vez, é contratada pela operadora portuguesa.
“Pai Natal, desculpe as horas. Queria pedir-lhe para o meu pai trabalhar
menos”, é assim que uma criança dirige
o seu pedido, por telemóvel, num dos
inúmeros anúncios televisivos com que
a NOS encheu a quadra natalícia. Hugo
Lino recorda desta forma a “hipocrisia” da empresa que o faz estar longe
dos dois filhos e acorrer a todo o tipo
de serviços 12 horas por dia, de segunda a sábado, tendo ainda de trabalhar
um domingo por mês. Hugo Lino descreve as condições em que trabalha há
17 anos e recorda que quando entrou
no setor recebia mais do que agora. À
A Voz do Operário conta que por mês
nunca recebe um valor fixo mas que
pode variar entre 700 e 900 euros num
trabalho que é especializado.
“Eu trabalho com a farda da NOS e
todo o meu equipamento está marcado
com o logótipo da marca. As pessoas
que nos recebem em casa não fazem
ideia de que nós não somos trabalhadores dessa empresa”, explica o técnico. “Pior. Não sabem que nós temos de
pagar essa farda. Chega ao cúmulo de
nos vermos obrigados agora a comprar
um tablet que tem de ser o que a própria NOS vende através de um fabricante”, denuncia. E descreve a situação
em que vivem muitos dos técnicos: “O
volume de trabalho e a exigência têm
aumentado ao longo dos anos sem que
nos paguem mais por isso. Nós temos
de dar a garantia de dois meses pelo
trabalho que fazemos. Se tiver de voltar nesse período para fazer alguma reparação não recebo nada. Volto a custo
zero”. E lembra que as renovações dos

contratos de dois anos com opção de
mais dois anos com os Service Providers
fazem com que venham a receber os
mesmos valores durante quatro anos
sem qualquer atualização.
Para Hugo Lino está claro que uma
das grandes desvantagens deste tipo de
organização do trabalho é a dificuldade dos técnicos em se encontrarem e
falarem dos problemas laborais. “É difícil protestarmos como fazem os que
trabalham nos call centers porque mal
nos vemos. Naturalmente, temos muito menos força porque estamos divididos”, lamenta.

Nearshoring
O 26º Digital Business Congress promovido pela Associação Portuguesa para
o Desenvolvimento da Comunicação
(APDC), em 2016, deixou algumas pistas sobre o panorama do setor. Na iniciativa que teve a abertura a cargo do
Presidente da República, a organização
lançou o debate sobre o outsourcing em
Portugal destacando que este é um dos
países “com maior potência e atratividade” na externalização de operações.
Mas a APDC falou também de nearshoring. O fenómeno de subcontratação de
empresas prestadoras de serviços num
país vizinho com salários mais baixos
era, então, destacado como um dos melhores exemplos: “Diferentes indicadores macroeconómicos levaram a que,
em distintas áreas, o país seja considerado uma das principais localizações
para a prática destas atividades”.
A Voz do Operário contatou uma extrabalhadora da Egor que, em 2013, foi
contratada para prestar serviços num
backoffice da Geoban, uma empresa espanhola do Grupo Santander. Por pouco mais do que o salário mínimo, foi
formada com outros trabalhadores para
fazer operações de conciliação bancária. Prefere não identificar-se mas revela que se deu conta de que estavam a
criar uma secção no edifício da Geoban,
em Carnaxide, para executar funções
que antes eram feitas a partir de Madrid. “Fomos ensinados por formadores
espanhóis e a língua espanhola era um
requisito quando nos contrataram. Suponho que em Espanha os que faziam
o nosso trabalho recebessem quatro ou
cinco vezes o que nós recebíamos ao
fim do mês. O objetivo era, claramente, deslocalizar aquela secção a preço
de saldo”, denunciou. A Voz do Operário
conseguiu confirmar junto de um dos
300 trabalhadores da Geoban que essa
prática continua a ser utilizada pela
multinacional espanhola em Portugal.
Bruno Carvalho

8 entrevista

135 anos de A Voz do Operário

“Pela primeira vez, temos
um olhar panorâmico sobre
a nossa história”
No próximo mês, A Voz do Operário assinala 135 anos de uma existência ímpar na cidade e no país. Quando os
operários tabaqueiros a fundaram, em 1883, estariam, provavelmente, longe de imaginar o caminho que os seus
associados percorreriam numa existência ao longo de três séculos. À conversa com Vítor Agostinho, diretor-geral
da associação, Rita Morais, responsável pelo departamento de cultura, e com o escritor Alberto Franco, desfolhamos
as páginas do livro que vai ser lançado, em fevereiro, sobre a vida d’A Voz do Operário.

Alberto Franco

Qual a importância de lançar este livro agora?
Vítor Agostinho – A Voz do Operário decidiu comemorar
o seu 135º aniversário com o lançamento de um livro, em
parte, porque há poucos documentos que fiquem para o futuro onde conste a história da nossa associação e a direção
tem também, naturalmente, como prioridade preservar
esta memória histórica. Portanto, sentiu-se a necessidade
que houvesse um livro que mostrasse a nossa história.
Rita Morais - Não existe a pretensão de criar uma narrativa definitiva, não temos pretensões absolutistas sobre
a história. Sucede que estabelecer a história nos nossos
tempos nos permite criar um terreno comum para que
consigamos pensar-nos melhor individual e coletivamente. Por isso, do ponto de vista do nosso trabalho enquanto
instituição, também foi e é um processo importantíssi-

Rita Morais

Vítor Agostinho

mo. Precisávamos de contar esta história, mas queríamos
também explicar de que forma é que este legado nos levou ao que somos hoje e ao que queremos ser no futuro.
Acho que percebemos que ainda somos os mesmos, e isso
é bom, porque o que levou os operários tabaqueiros a erigir esta instituição ainda está por cumprir na plenitude
e no essencial. E por isso ainda estamos cá para o fazer.

e, como tal, quando me propuseram passar em revista estes 135 anos da instituição, foi uma oportunidade de ficar
a conhecer uma coletividade que é simultaneamente uma
instituição da cidade de Lisboa com uma história muito
rica. Pelos muitos anos de vida e também pelos variados
contextos históricos parti com bastante interesse para a
feitura deste trabalho.

Alberto, o que pensou quando lhe
propuseram este trabalho?

Confirma-se essa ideia de que há
uma história muito rica?

Alberto Franco – Foi uma proposta muito interessante
porque, tal como para outras pessoas, A Voz do Operário
é uma instituição bastante conhecida. Tão conhecida que
até há uma rua com o seu nome e ouve-se falar muito n’A
Voz. Mas isto não significa que a história seja conhecida

AF – Há, de facto, uma história bastante rica que começa
na segunda metade do século XIX com a classe tabaqueira que foi quem fundou o jornal A Voz do Operário que
nesse tempo era um dos segmentos da classe trabalhadora que mais influência tinha junto dos restantes trabalha-
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dores e que estava bem organizada. Eram indivíduos com
um certo grau de instrução e que se preocupavam com
os problemas que o operariado suportava. Eles tinham
condições de vida muito duras, dentro e fora das oficinas.
Trabalho muito pouco salubre e isso fazia com que as dificuldades que enfrentavam fosse o motor deste interesse
de melhorarem a sua situação.

Dentro desta investigação há elementos
que unifiquem o passado e o presente?
Uma espécie de fio condutor?
AF – Sim, eu acho que há conceitos que nunca foram perdidos ao longo dos anos. Um desses é o da solidariedade.
Desde que A Voz começou como jornal já nas páginas se
notavam os constantes apelos em favor das melhorias
das condições de vida, as denúncias de maus tratos nas
oficinas, que às vezes eram mesmo maus tratos físicos.
Depois de ser constituída sob a forma de cooperativa, e
depois sociedade, A Voz do Operário, ao longo dos tempos, nunca perdeu essa vertente solidária quer com os
seus sócios, quer com os restantes trabalhadores. É claro
que com a variação dos tempos houve certas épocas em
que A Voz pôde dar expressão mais clara a esse sentimento. Durante o fascismo, a repressão politica, a censura e
todos os problemas económicos foram uma limitação,
digamos, a que esse espírito de solidariedade fosse mais
aberto. Após o 25 de Abril, essa expressão e essa vertente
solidária apareceram na sua máxima expressão até aos
dias de hoje. Outro aspeto que é importante de frisar é
que os dirigentes d’A Voz mesmo nos tempos mais críticos não desarmaram e não cruzaram os braços.

Pelo peso histórico desta instituição
na cidade, acham que pode ser um bom
contributo para a história da própria cidade?
RM - A relação entre A Voz e a cidade é enorme e indissociável. A determinada altura, o Alberto diz que metade dos
Lisboetas tinha passado pel’A Voz do Operário e é verdade.
Aconteceu um pouco de tudo aqui: cinema, desporto, concertos, muita atividade política, nomeadamente de quadrantes democratas durante a ditadura fascista. E depois

eram instalações que estavam à disposição de todos, nomeadamente o balneário público, as cantinas, a biblioteca
social. Houve sempre uma óbvia preocupação de resolução
de necessidades básicas, muito justificada pelo contexto
de emergência social a que os trabalhadores viviam votados, contexto que só se alterou radicalmente com o 25
de Abril. Mas fica claro que não existia uma consciência
assistencialista, caritativa. A Voz do Operário sempre teve
um projeto de sociedade mais justa, faz parte do seu código ideológico. O exemplo alto disto de que falo é a escola,
porque a educação é ferramenta essencial na transformação social. A Voz do Operário formou muitos milhares de
pessoas ao longo dos seus 135 anos de existência. E isto é
algo que fica inscrito na história da cidade, naturalmente.

Que novidades vamos ter?
RM - Julgo que o fator de maior relevo é mesmo a forma
organizada e detalhada como, pela primeira vez, esta história está a ser contada. Muita gente sabe muito sobre a
Voz do Operário, mas este conhecimento estava circunscrito a momentos mais recentes e ou a pessoas muito específicas. Acho que não é exagero dizer que pela primeira
vez temos um olhar panorâmico sobre esta história. Há,
naturalmente imensos pormenores curiosos, engraçados,
emocionantes.

E qual é a arquitetura do livro?
AF – O livro vai ter uma arquitetura cronológica. Parte-se
da fundação d’A Voz com um grau de atenção às circunstâncias que levaram à sua fundação. Fala-se da indústria
tabaqueira, de Portugal nessa altura, ou seja, os anos 80
do século XIX e a situação do operariado. E essa história
vai-se desenrolando até à atualidade. Conseguimos ainda
algumas gravuras e fotos da época da fundação e da primeira sede. À medida que avançamos no tempo vai sendo
mais fácil porque a partir dos anos 30 já temos uma melhor cobertura fotográfica.

Certamente que tudo isso ocupou muito tempo.
AF – Sim, cerca de um ano, ano e meio. A fonte principal

Lançamento em 2018

Os 135 anos d’A Voz do Operário
contados em livro
Em 2018, o ano em que a Sociedade de Instrução e
Beneficência A Voz do Operário celebra 135 anos,
sairá a publicação mais completa sobre a História
da Instituição, produzida até à data. Resultado de
um minucioso trabalho de pesquisa e escrita de
Alberto Franco, o livro reunirá o vasto espólio de
um percurso singular, nas suas mais amplas dimensões - associativa, educativa, cultural, social
- e colocá-lo-á ao dispor da comunidade.
O livro será lançado em fevereiro de 2018, aquando do aniversário da Sociedade, com um preço de

35 euros. Porém, a reserva e compra antecipada
poderá ser feita pelo valor de 30 euros. Esta compra antecipada tem um caráter solidário, pois
representa um contributo essencial à edição da
obra, que pela sua exigência representa um pesado investimento.
Para adquirir antecipadamente um exemplar contacte o número de telefone 218862155, o email
ritamorais@vozoperario.pt, ou dirija-se a qualquer um dos equipamentos educativos de A Voz
do Operário.

da investigação foram os jornais d’A Voz. Li os 3048 números, desde a sua fundação até ao presente, e tive que fazê-lo
com o máximo de minucia possível para diferenciar o que
era mais e menos importante. Foi com base nisso que construi a narrativa. Houve também o recurso a outro trabalho
de investigação e também a conversas com sócios e dirigentes da associação que contaram algumas histórias interessantes. Mas foi um trabalho que me deixou satisfeito. É
um trabalho que vai revelar a muita gente o passado desta
grande instituição. Que é de facto um orgulho desta cidade e que é das poucas coletividades lisboetas que alcançou
este número de anos graças à teimosia dos seus dirigentes.

Quantos livros é que vão estar disponíveis
para venda e o que é isto da compra solidária?
VA – Esta edição do livro vai ter uma tiragem de dois mil
exemplares.
RM – A compra solidária tem a ver com este esforço de
pesquisa e escrita que merecia ser finalizado num objeto
importante, uma edição especial, que refletisse também
ela a dignidade e importância do que estamos aqui a fazer. Não podia ser uma edição qualquer. Isto representa
um óbvio desafio financeiro, daí que temos apelado aos
sócios para que possam fazer a compra antecipada do
livro, ajudando assim a que a história seja contada. No
fundo a forma como editamos este livro é também uma
homenagem à forma como A Voz se tem construído - com
a colaboração de todos.

E, finalmente, quando e como é que vai ser
lançado esta publicação?
VA – O livro vai ser lançado no dia da festa de aniversário d’A Voz do Operário, a 17 de fevereiro, a partir das 19
horas. Estas comemorações vão incluir duas partes: uma
em que o livro vai ser apresentado com a introdução de
Borges Coelho e em que a comissão de honra vai fazer
uma intervenção sobre os 135 anos da associação. E, depois, vamos ter um jantar inserido no aniversário em que
Júlio Isidro vai ser objeto de uma homenagem no nosso
salão de festas.
Bruno Carvalho

10 área metropolitana de lisboa

Amadora

Dezassete agentes da PSP vão ser
julgados por tortura e racismo

Habitação em Lisboa

PCP propõe renda
a custos acessíveis
Os vereadores do PCP na Câmara Municipal de Lisboa
apresentaram uma proposta a ser levada ao executivo que pretende criar o Programa Municipal de Renda
a Custos Acessíveis (PACA) através da criação de uma
bolsa de fogos. Os comunistas defendem a alocação de
património edificado disperso promovendo a sua reabilitação e posterior arrendamento cujos valores teriam
como referência o já existente Programa Renda Acessível. A proposta inclui também um processo de diálogo
com particulares individuais e outros como a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa e restantes IPSS que eventualmente queiram participar no projeto. Os vereadores
comunistas propõem também a seleção de terrenos municipais para a edificação de novos fogos. Ainda segundo

Cova da Moura: stencil contra violência policial

O Tribunal de Sintra decidiu levar a julgamento 17 dos
18 agentes da PSP acusados de agressões a jovens da
Cova da Moura, a 5 de fevereiro de 2015, afastando do
processo uma subcomissária.
De acordo com a Agência Lusa, a juíza do Tribunal
de Instrução Criminal aceitou as pretensões da subcomissária Ana Hipólito, que pediu a abertura de instrução, alegando não se encontrar na esquadra de Alfragide, concelho de Amadora, à data dos factos.
O Público noticiou que no julgamento dos restantes
17 agentes da PSP estão os crimes de denúncia caluniosa, injúria, ofensa à integridade física e falsidade
de testemunho, falsificação de documento, sequestro
agravado, tortura e outros tratamentos cruéis, degradantes e desumanos.
Nos acontecimentos de fevereiro de 2015, vários jovens deslocaram-se à esquadra de Alfragide, na Amadora, após a detenção de um rapaz de 24 anos, que
teria apedrejado uma carrinha da PSP que patrulhava
o bairro da Cova da Moura.
Os polícias detiveram cinco deles e alegaram que
eles “tentaram invadir” a esquadra. Depois de terem
sido libertados, 48 horas mais tarde, os jovens queixaram-se de agressões, tortura e discriminação racial.
Após uma prolongada investigação, levada a cabo
pela Unidade Nacional Contra Terrorismo da Judiciária, o Ministério Público deu-lhes razão. Concluiu que
tinham sido espancados pelos agentes e que estes tiveram colegas de trabalho a fazer tudo o que podiam
para os encobrir – incluindo falsificar testemunhos e
autos de detenção.
Os factos descritos nos autos da polícia sobre o que
se passou a 5 de Fevereiro de 2015 “não se verificaram”, assegura o despacho de acusação, na sequência
do qual um dos arguidos, uma subcomissária da PSP,
pediu a abertura de instrução do processo.
Para a defesa de 16 dos 17 arguidos, esta decisão é
mesmo encarada como “um muito bom sinal”, que se
pode refletir na decisão final do julgamento que de-

verá começar no próximo ano. “Mostra a fragilidade
e as incongruências da acusação”, disse Isabel Gomes
da Silva ao Público, convicta “de que a acusação cairá”,
sem no entanto expor os argumentos que sustentam
esta convicção. “Em julgamento a verdade será reposta”, disse apenas.
Já os representantes legais dos queixosos estão a
avaliar a possibilidade de recorrerem da não pronúncia
da subcomissária, sublinhando, no entanto, que o objetivo não é começar uma “qualquer caça às bruxas, mas
apurar exatamente quem praticou os atos de que vêm
acusados”. Num comunicado enviado pela advogada
dos jovens, Lúcia Gomes sublinha que o que pretendem
com este processo é obter “justiça efetiva para os profissionais da PSP que não souberam honrar a sua farda e
estatuto, abusaram do seu poder, motivados pelos mais
básicos sentimentos de discriminação étnica e racial”.
Em Setembro, o Ministério Público requereu que
fossem suspensos de funções, mas a juíza de instrução
criminal entendeu que não se justificava tal medida.
O Ministério Público insistiu e aguarda decisão sobre
o recurso. A PSP tinha também por hábito suspender
os agentes pronunciados por crimes graves, com base
no seu regulamento disciplinar, mas não é certo que
agora o faça: alguns tribunais têm posto em causa a
legalidade deste procedimento.
Além de racismo e tortura, os 17 polícias responderão por sequestro, injúrias, ofensas à integridade física e falsificação agravada de documento. “Se eu mandasse exterminava todos os africanos”, terá dito um
deles aos jovens enquanto estavam detidos, de acordo
com a acusação.
“A raça africana tem de desaparecer da face da terra” e “deviam ir para o estado islâmico”, terão sido
outras frases proferidas, ainda segundo a acusação.
O despacho descreve também como um dos arguidos
atingiu um dos rapazes com uma shotgun de serviço,
que dispara balas de borracha, ao mesmo tempo que
dizia “Vão morrer todos, pretos de merda!”.

o PCP, esta lista de património apto a integrar o PACA
deve ser elaborada a partir deste mês e no prazo de seis
meses. Em abril, deverá estar disponível “uma proposta
de regulamento de concurso de atribuição de fogos a arrendar, assim como todas as demais propostas necessárias para serem submetidas à aprovação da Assembleia
Municipal de Lisboa”, que teria um grupo de trabalho
para dar apoio ao programa. A proposta vai ser agendada
e discutida no executivo.
Já em maio do ano passado, foi aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa o Programa Renda Acessível que
visa disponibilizar cerca de sete mil novas habitações a
preços abaixo do mercado e a construção de creches, escolas, jardins e outros equipamentos. Este projeto prevê
que o arrendamento de um T0 possa custar até 300 euros
mensais, de um T1 até 350 euros, de um T2 até 500 euros
e de um T3 ou T4 até 600 euros. A este programa que
visa a regeneração urbana em 15 locais da cidade podem
candidatar-se cidadãos que não sejam proprietários, que
não beneficiem de programas sociais de habitação e que
tenham um rendimento ilíquido anual entre 7500 e 40
mil euros. O município manterá a propriedade dos terrenos e recuperará as casas alugadas no final do prazo
de concessão, que rondará os 35 anos. Uma parte destas
casas poderá ser vendida.
A habitação é cada vez mais uma prioridade para os
lisboetas. A cidade perdeu cerca de 300 mil habitantes entre 1981 e 2011, segundo os censos, e a pressão
da especulação imobiliária e do turismo empurram os
habitantes para a periferia onde as rendas são mais
acessíveis.
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Sintra

SUMA boicota municipalização
da recolha de lixo

Transportes
públicos

Com o contrato de concessão a terminar
em dezembro, a empresa de recolha de resíduos urbanos SUMA deixou os moradores de várias freguesias de Queluz e do Cacém descontentes com as inúmeras falhas

afirma que é a demonstração de que uma
concessão “é de facto uma privatização e
que a sua reversão é um processo difícil”
e que interessa ao operador privado “mostrar que o serviço público não funciona”.

Preços sobem,
qualidade desce
Através de um despacho, o governo
anunciou que o preço dos transportes públicos para este ano aumenta
até 2,5%, quando a inflação prevista é de 1,8%, ao mesmo tempo que
os seus utentes continuam a sentir
o efeito do desinvestimento no setor. Já no ano anterior, o executivo
liderado por António Costa tinha
decretado um aumento de 1,5%. O
despacho dos gabinetes dos secretários de Estado do Tesouro, das
Infraestruturas e Adjunto do Ambiente garantiu que a atualização
em cada tarifa de cada título de
transporte não pode ultrapassar os
2,5% e 2% no caso dos transportes
coletivos rodoviários interurbanos
de passageiros em percursos inferiores a 50 quilómetros bem como
os transportes coletivos nas áreas
metropolitanas de Lisboa e Porto,
incluindo transportes fluviais, e
comboios urbanos e suburbanos.
Um parecer da Autoridade da
Mobilidade e dos Transportes
(AMT) considerou ainda que este
despacho do governo “protege melhor os direitos e os interesses dos
passageiros, face ao despacho que
vigorou em 2017”. A AMT considera

que o despacho normativo “vem facilitar a intervenção das entidades
públicas e a articulação entre estas
e os operadores, bem como a aferição da efetiva existência de incumprimentos das normas existentes”.
Esta decisão do executivo surge
quando o desinvestimento iniciado
pelo anterior governo afeta fortemente as populações. Em 2011, os
transportes aumentaram 19,5% e,
no ano seguinte, as tarifas subiram
5%. As queixas dos utentes são cada
vez mais frequentes em relação ao
transporte público. Só entre 2009
e 2015, os trabalhadores do Metro
de Lisboa realizaram mais de 200
protestos em defesa de melhores
condições de trabalho e do serviço
público de transportes.
Na Assembleia da República, o
secretário-geral do PCP, Jerónimo
de Sousa, afirmou que os transportes “estão a piorar” pondo em causa
a segurança dos utentes. Já Heloísa
Apolónia, do PEV, denunciou que o
governo “não pode pôr os cidadãos
a substituir o Estado no financiamento” das empresas públicas de
transportes através do aumento dos
preços.

Preço dos transportes públicos na Área Metropolitana de Lisboa

Passe
Navegante urbano
Navegante rede
L1
L12
L123

2017
36,20€
42,65€
50,05€
60,35€
68,70€

2018
36,70€
43,25€
50,75€
61,20€
69,65€

Variação
1,38%
1,41%
1,40%
1,41%
1,38%

Lixo acumulado em Queluz

no serviço. A SUMA sabia há dois anos que
a Câmara Municipal de Sintra tinha decidido municipalizar a atividade e tratou de
obstaculizar o processo sendo alvo de inúmeras multas ao longo do ano. Em declarações à A Voz do Operário, o ex-administrador dos Serviços Municipalizados de Águas
e Saneamento de Sintra (SMAS), entidade
que vai absorver as funções da SUMA, Pedro Ventura, denunciou que a transferência de serviços foi deficiente e que a SUMA
fez tudo para que a transição fosse mais
complicada. O também vereador da CDU

Pedro Ventura, que liderou o processo
de municipalização da recolha do lixo em
Sintra, recorda que este contrato com a
SUMA, que era o maior contrato que a empresa tinha em todo o país, era renovado
sem concurso há cerca de 20 anos. A SUMA
para além da recolha de resíduos oferece
serviços de limpeza urbana, gestão e tratamento de resíduos, análises laboratoriais
e educação ambiental. É detida pelo Grupo Mota-Engil e pela espanhola Urbaser e
passou a administrar a Valorsul depois da
privatização.

Lisboa

Solos contaminados
As suspeitas de contaminação de vários
pontos da cidade surgiram desde que foi
criada uma comissão técnica para analisar a descoberta, há um ano, de solos
com essas características nas obras de
construção de um parque subterrâneo
no Hospital CUF Descobertas no Parque
das Nações. A queixa de um grupo de
moradores sobre um forte cheiro a químicos levou a que o grupo José de Mello
Saúde confirmasse a existência de contaminação nos solos do local. Também em
janeiro do ano passado, em resposta ao
Partido Ecologista “Os Verdes”, a Câmara
Municipal de Lisboa, através do vereador
Manuel Salgado, confirmava as suspeitas
de solos contaminados na construção de
um parque de estacionamento no Campo das Cebolas. Dois meses depois, um
relatório do gabinete do mesmo autarca
referia a descoberta do mesmo problema
nas obras de edificação da nova sede da

EDP, na Avenida 24 de Julho, e nos trabalhos de demolição de um antigo posto de
abastecimento da Repsol no Lumiar.
Dois meses depois, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) decidiu formar
a comissão técnica para acompanhar e
monitorizar as obras na região de Lisboa
onde se detetassem solos contaminados.
Numa conferência realizada em março,
Regina Vilão, da APA, afirmava que se
pretendia “estabelecer uma estratégia
concertada” e que o objetivo era “criar
um documento orientador para futuras
obras”. Desde então, pouco se sabe sobre
o trabalho da comissão. Os deputados
de “Os Verdes” apresentaram vários requerimentos à Assembleia da República e duas recomendações à Assembleia
Municipal de Lisboa em que sustentam
a necessidade da “descontaminação dos
solos” e a “proteção da saúde das populações e do ambiente”.
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Relatório Assédio Sexual e Moral no Trabalho

Crime silenciado pelo medo ou pela ignorância
Em Portugal, desde janeiro até julho de
2017, deram entrada apenas duas queixas de assédio sexual na Comissão para
a Igualdade no Trabalho e no Emprego
(CITE). Os números recolhidos pela CITE
mostram, no entanto, que os casos existem ainda que não sejam denunciados.
No relatório Assédio Sexual e Moral no
Local de Trabalho em Portugal, conduzido
por uma equipa do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género
(CIEG), da Universidade
de Lisboa e publicado pela
CITE, referente ao ano de
2015, quando houve apenas uma queixa no nesta
entidade, indica que 12,6%
dos inquiridos já foram
alvo de assédio sexual ao
longo da sua vida profissional. As vítimas são sobretudo mulheres.
E aponta muito mais.
Os dados revelam que
52% das mulheres dizem
ter “mostrado imediatamente desagrado” e 60,3%
esperaram “que a situação não se repetisse”. A
maioria das inquiridas,
no entanto, não apresentou queixa seja por “medo
de sofrer consequências
profissionais”
(26,4%),
por ter sido aconselhada
a “não fazer nada e manter o silêncio”
(20,8%) ou por “não saber a quem recorrer” (19,2%).
No relatório, pode ler-se que este
“foi elaborado de forma a que os resultados pudessem ser comparados com
os do inquérito aplicado em 1989 relativamente ao assédio sexual sobre mulheres. Em 2015, estendeu-se a aplicação do inquérito aos homens e o âmbito
do estudo alargou-se do assédio sexual
ao assédio moral.

Mas o que é o assédio sexual?
A CITE define:
• Repetir sistematicamente observações sugestivas, piadas ou comentários sobre a aparência ou condição
sexual;
• Enviar reiteradamente desenhos
animados, desenhos, fotografias ou
imagens de Internet, indesejados e
de teor sexual;
• Realizar telefonemas, enviar cartas,

sms ou e-mails indesejados, de caráter sexual;
• Promover o contacto físico intencional e não solicitado, ou excessivo ou
provocar abordagens físicas desnecessárias;
• Enviar convites persistentes para
participação em programas sociais ou
lúdicos, quando a pessoa visada deixou claro que o convite é indesejado;

sua vida profissional já viveu alguma vez
uma situação de assédio moral. Aqui as
mulheres também são as mais visadas.

• Apresentar convites e pedidos de favores sexuais associados a promessa
de obtenção de emprego ou melhoria
das condições de trabalho, estabilidade no emprego ou na carreira profissional, podendo esta relação ser
expressa e direta ou insinuada;

inquérito, feito em 2015, foram entrevistados tanto mulheres, como homens.
Comparando resultados de 1989 com os
de 2015 percebemos que a evolução das
mentalidades na sociedade portuguesa
nos últimos 25 anos também se revela
na forma como as mulheres em idade
ativa passaram a conhecer os seus direitos enquanto cidadãs e trabalhadoras.
Nas conclusões, o relatório aponta duas tendências: “maior clareza na
identificação de situações de assédio
sexual por parte das mulheres e maior
capacidade de reação por parte das mulheres alvo de assédio sexual.” Comparando ainda 1989 e 2015 regista-se
a diminuição da frequência com que
as mulheres são alvo assédio sexual. A
proporção de mulheres que refere situações de assédio no local de trabalho
diminuiu de 34% para cerca de 14%. Em
1989, na maior parte das situações os
autores do crime eram os colegas (57%),
enquanto em 2015 os autores do crime
passam a ser os superiores hierárquicos

Quanto à novidade introduzida neste
último estudo, a CITE considera que o
assédio moral “é um conjunto de comportamentos indesejados percecionados
como abusivos, praticados de forma persistente e reiterada podendo consistir
num ataque verbal com conteúdo ofensivo ou humilhante ou em atos subtis,
que podem incluir violência psicológica
ou física. Tem como objetivo diminuir a
autoestima das pessoas-alvo e, em última instância pôr em causa a sua ligação
ao local de trabalho. As vítimas são envolvidas em situações perante as quais
têm em geral dificuldade em defenderse.” Em 2015, verifica-se que 16,5% da
população ativa portuguesa ao longo da

Há 25 anos e situação atual
Em 1989, foi realizado o primeiro estudo sobre o assédio sexual no trabalho
em Portugal. Nessa altura, foram apenas
inquiridas mulheres em idade ativa. No

ou chefias diretas (44,7%). Também se
regista uma evolução relativamente às
reações ao assédio: as reações imediatas às situações de assédio em 2015 envolvem o confronto do outro mostrando
desagrado imediato (52%), “revelando
que se interpreta a situação como intolerável, ofensiva e não se admite a sua
repetição”, enquanto em 1989 “fazer de
conta que não se notou a situação era
a reação mais frequente
(49% das mulheres).” Em
2015 são apenas 22,9% as
mulheres que fazem de
conta que não notam uma
situação que, em resposta
ao inquérito, identificam
como prática de assédio
sexual.
Apesar das transformações positivas reveladas,
em 2015, em Portugal os
valores são mais expressivos que a média europeia.
Quanto ao assédio sexual
no país atingem-se valores de 12,6%, como já se
disse, enquanto na média
dos países europeus estes
valores se situavam nos
2% em 2010; quanto ao
assédio moral a relação é
de 16,5% em Portugal para
4,1% na média dos países
europeus.
Outra das conclusões do estudo realizado é que “o assédio, moral e sexual,
é mais frequentemente da autoria de
homens, sobre mulheres e sobre outros
homens e afeta mais frequentemente
mulheres – tratando-se de uma manifestação de domínio masculino e tornando o local de trabalho um lugar de
reprodução de crenças e de práticas de
discriminação de género prevalentes na
sociedade portuguesa”
O mesmo relatório diz que o assédio,
seja moral seja sexual, é mais frequentemente praticado por superiores hierárquicos e chefias diretas e tem aumentado na mesma medida em que aumentam
as más condições laborais, precariedade, redução de efetivos nas empresas, e
más práticas organizacionais. Este tipo
de ambiente contribui para que ocorram
“formas de violência psicológica gravíssimas que afetam a saúde e o bem-estar de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, conduzindo-os por vezes a
situações limite.”
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300 trabalhadores em risco

saúde

Articulações
mais fortes
e sem dores
Ora seja nos dedos ao mexê-los, ora nos joelhos com dificuldade no andar, pode aparecer dor. As articulações vão-se deteriorando
porque as cartilagens articulares dos ossos
vão-se desgastando, por isso temos que as
proteger desde cedo.
Quando a articulação está saudável, movimentamo-nos bem. Com o envelhecimento, elas começam a desgastar-se, começam
a doer, é o que as pessoas costumam dizer:
“doem-me os ossos “.
Hábitos de vida saudável são o pilar para o
seu bom funcionamento. Existem vários factores de risco, como o peso a mais, o sedentarismo, trabalhos muito repetitivos, fazendo-se assim o desgaste mais rápido. O tempo
mais húmido, mais frio pode agudizar a dor
da artrose. As más posturas também. Grandes cargas, como por exemplo levar grandes pesos dum só lado, está errado, deve-se
distribuir o peso pelos dois lados. Quando
por exemplo se pousa alguma coisa no chão
deve-se dobrar os joelhos e fazer força nos
músculos das pernas. Também se deve sentar
com as costas direitas sem cruzar as pernas,
apoiando bem os pés no chão.
As massagens bem feitas por profissionais
podem ajudar a aliviar a dor, por exemplo por
uma nova terapia (terapia de Bowen) já muito utilizada na Austrália que consiste numa
série de determinadas manipulações muito
simples e muito precisas. É um tratamento de
superfície, mas com efeitos muito profundos
ao nível do sistema nervoso simpático. Produz uma sensação de profundo relaxamento
e bem-estar, promovendo um rápido e duradouro alívio da dor.
Nalgumas famílias é mais frequente aparecer artrose porque nos seus genes há alterações na produção de colagénio.
Uma boa alimentação rica em vários sais
minerais e vitaminas C e D é importante.

Lina Seabra-Diniz
Médica

A poucos dias do Napor parte do governo.
tal, os CTT anunciaram
Os comunistas apresenum plano de redução
taram uma proposta de
de custos que implica
nacionalização que foi
o despedimento de 800
rejeitada na Assembleia
trabalhadores nos próda República pelo PS,
ximos três anos, o encerPSD e CDS-PP. Bruno
ramento de dezenas de
Dias, deputado do PCP,
postos de atendimento
recordou que a própria
e a redução substancial
ANACOM denunciou
da remuneração variáque o dever de serviço
vel. À frente da adminispúblico não estava a ser
tração financeira passa
cumprido. Há menos
a estar Guy Pacheco. A
de um mês, a entidade
empresa pretende ainda
privada desfez-se da
reorganizar a cobertura
antiga sede dos correios
da rede de distribuição
nacionais, em Lisboa,
e ajustar a dimensão e
pelo valor global de 25
o tipo de frota. A informilhões de euros.
mação foi avançada no
O Sindicato Nacional
Plano de Transformação
dos Trabalhadores dos
Operacional que os CTT
Correios e Telecomunienviaram à Comissão do
cações (SNTCT) reforTrabalhadores defendem emprego
Mercado de Valores Moçou a posição de que os
biliários (CMVM) onde justifica as alterações com as mudanCTT devem voltar ao Estado e acusa a atual administração
ças no negócio postal, às quais a empresa diz estar a adaptarde querer destruir a empresa. Nos dias 21 e 22 de dezembro,
se com uma diversificação da oferta.
os trabalhadores fizeram greve para denunciar a degradação
Esta notícia surge quando os sindicatos, vários partidos
das condições de trabalho e do serviço prestado numa entie populações questionam a concessão privada e propõem a
dade que emprega mais de 12 mil pessoas. Está também a
reversão da privatização pondo a empresa novamente nas
decorrer, neste momento, a recolha de assinaturas para uma
mãos do Estado. As sucessivas denúncias de falhas no serpetição a ser entregue na Assembleia da República que exiviço prestado pelos CTT levou BE e PCP a exigiram medidas
ge o regresso dos CTT à gestão pública.

Lisboa

Câmara Municipal entrega teatros
municipais a gestão privada
A vereadora da Cultura, Catarina Vaz Matos, anunciou em
entrevista ao Público que vai concessionar a privados a
gestão do Teatro Municipal Maria Matos por cinco anos,
a partir de setembro deste ano, através de um concurso. A
autarca referiu também alterações na utilização dos teatros Luís de Camões e Bairro Alto. A decisão apanhou os
trabalhadores de surpresa que através do Sindicato dos
Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) e do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e
dos Músicos (Cena-STE) fizeram saber que vão pedir esclarecimentos.
Em declarações à Agência Lusa, Vítor Reis, dirigente do
STML, informou que vai pedir esclarecimentos à EGEAC
que gere atualmente o Maria Matos e à câmara. A externalização é contestada também pela célula do PCP dos
trabalhadores do município de Lisboa que questionaram
num comunicado que “sobre um equipamento de tutela da
EGEAC, com um conselho de administração, seja a vereadora da cultura a anunciar modificações”. Esta organização
do PCP defende ainda que a programação do Maria Matos

não pode estar “subordinada a interesses comerciais” e recorda que “em nenhum órgão municipal tais ideias foram
objeto de discussão e aprovação”.
Coligado com o PS no executivo municipal, o BE tardou
a responder mas rejeitou a decisão numa mensagem de Ricardo Robles nas redes sociais. O CDS, através do vereador
João Gonçalves Pereira, disse à Lusa que vai aguardar mais
detalhes para se pronunciar e Teresa Leal Coelho, do PSD,
afirmou que é uma decisão que a choque.
Já o ex-diretor artístico do equipamento cultural revelou ao Público que não está convencido de que Lisboa
precise de mais um teatro comercial e defende a reorganização proposta pela autarquia devia ter sido discutida com
a cidade. Catarina Vaz Matos alegava que a ida de Mark
Deputter para a Culturgest com os antigos programadores
de música e das conferências podia duplicar programações
parecidas mas o belga já desmentiu essa ideia.
Está em marcha, entretanto, uma petição contra a gestão privada do Teatro Maria Matos, através do site: http://
peticaopublica.com
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Golpe eleitoral nas Honduras

“Fora, JOH”
Milhares de hondurenhos saem às ruas
desde o fim de novembro para denunciar a fraude eleitoral protagonizada
pelo atual chefe de Estado Juan Orlando
Hernández (JOH). A oficialização dos resultados pelo Tribunal Supremo Eleitoral desataram a revolta dos que rejeitam
a suposta vitória do líder do Partido Nacional. Antes das eleições, com o apoio
do Tribunal Superior de Justiça, JOH
contornou a norma constitucional que
proíbe a reeleição apresentando a sua
candidatura. Aliado dos Estados Unidos,
desde que chegou ao cargo, controla fer-

reamente os diferentes poderes estatais.
Do outro lado, Salvador Nasralla, um ex
-empresário e comentador desportivo,
encabeçou a candidatura da Aliança de
Oposição contra a Ditadura que integra
o partido de Manuel Zelaya, presidente
deposto num golpe de Estado, em 2009.
Durante a campanha eleitoral centrouse na denúncia da corrupção, das ilegalidades do seu oponente e em prometer
uma assembleia constituinte.
Durante mais de um mês, o Tribunal
Supremo Eleitoral evitou proclamar um
vencedor porque ninguém, a não ser o

Catalunha

Independentismo
reconquista maioria
absoluta
As eleições autonómicas impostas
pelo governo espanhol na Catalunha,
depois da dissolução dos órgãos regionais, tiveram o efeito contrário ao
esperado em Madrid. Os partidos independentistas Junts pel Sí (JxSí), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
e Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
conquistaram 70 deputados, mais dois
do que os necessários para a maioria
absoluta. Entre os eleitos, encontramse vários líderes patriotas catalães que
estão presos ou em fuga e que se afiguram determinantes para a formação da
futura Generalitat.
O presidente do governo espanhol
declarou que apenas aceita conversar

oficialismo, acreditava nos resultados
provisórios apresentados. Para além de
não haver qualquer representante da
candidatura opositora neste órgão, as
sucessivas avarias no sistema informático serviram de rastilho. Até haver um
apagão no sistema, Salvador Nasralla
encabeçava os resultados com cinco
pontos de avanço. Quando se solucionaram as falhas, JOH passou para a frente
da disputa. A própria Organização de
Estados Americanos reconhece que a
repetição do ato eleitoral é a única solução para o impasse.

“Fora, JOH” é a palavra de ordem que
mais se houve nas importantes manifestações que se realizam em todo o país
depois do apelo à mobilização de Nasralla que reivindicou a vitória nas eleições. A resposta do governo foi decretar
o recolher obrigatório e ordenar a repressão policial e militar. Cerca de uma
dezena de mortos é o balanço até ao momento da violência estatal sobre quem
reclama a vitória da Aliança de Oposição
contra a Ditadura numa espiral de luta
em que vários corpos da polícia recusaram cumprir ordens governamentais.

Resistência à ocupação

Estados Unidos isolados
no apoio a Israel

com Inés Arrimadas, cabeça-de-lista
da candidatura nacionalista espanhola Ciudadanos, que reclamou vitória
apesar de o resultado a deixar longe da
maioria. Já o partido de Mariano Rajoy foi pulverizado e passou de 11 para
quatro deputados.
O ato eleitoral foi convocado pelo
governo espanhol depois de proibir o
referendo organizado pela Generalitat,
numa jornada que ficou marcada pela
repressão policial que deixou cerca de
700 eleitores feridos. Na sequência da
vitória do independentismo, o presidente Carles Puigdemont declarou unilateralmente a separação de Espanha e
a criação da República Catalã.
Jovem palestiniano detido por militares

Venezuela

Chavismo arrasa
em eleições municipais
Os candidatos municipais apresentados
pelo Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) conquistaram a esmagadora maioria dos municípios daquele
país caribenho nas eleições que se realizaram a 10 de dezembro. Em 355, o partido liderado por Nicolás Maduro ganhou
300 câmaras municipais, onde cabem as

principais cidades venezuelanas. Em outubro, o Grande Pólo Patriótico, aliança
de forças de esquerda, tinha obtido 17
das 23 das governações em disputa nas
eleições regionais. Este ano afigura-se
decisivo para as diferentes opções políticas em confronto já que se realizam eleições presidenciais.

Ao cumprir a promessa eleitoral de reconhecer Jerusalém como capital de Israel,
o presidente norte-americano violou a
resolução 478 do Conselho de Segurança
da ONU que condenava a ocupação israelita da parte oriental daquela cidade. O
mesmo documento, aprovado em 1980,
que estabelecia a ilegalidade da decisão
de Israel de fazer de Jerusalém a sua sede
política, contraria a anunciada transferência da embaixada dos Estados Unidos.
A reação internacional que isolou a
posição da Casa Branca na AssembleiaGeral das Nações Unidas não evitou a
violência das tropas de Israel sobre a in-

dignação palestiniana que já provocou
mais de uma dezena de mortos. Unanimemente, os principais partidos da Palestina apelaram à revolta da população e à resistência contra a ocupação. O
presidente da Autoridade Palestiniana,
Mahmoud Abbas, recusou receber a visita do vice-presidente norte-americano e
anunciou que os Estados Unidos deixam
de ser mediadores de paz em qualquer
negociação futura. Já o líder do Hamas
declarou a terceira intifada e a organização de esquerda Frente Popular de Libertação da Palestina apelou à unidade
contra Israel.
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Arte e Formação

A Voz do Operário: um lugar
para a formação e criação artística
No Teatro da Voz existe, desde 2013, um projeto sem paralelo em Portugal: uma parceria entre uma companhia
e produtora de dança – Eira – entre uma IPSS que, entre
outras coisas, desenvolve atividade no setor educativo – A
Voz do Operário – e um centro que se dedica a dar formação artística a crianças, adolescentes e adultos – CFA. Tudo
isto forma O Teatro da Voz.

Mas como é que de um edifício outrora
devoluto surge um espaço cheio de vida?
O mote da Eira é “um lugar para a dança”. Para esta companhia, criada e dirigida por Francisco Camacho, que comemora em 2018 os seus 25 anos de existência, isto significa
que a Eira é uma companhia aberta para todos os criadores
que não têm espaço próprio. Apesar de um longo caminho,
em 2013, por falta de financiamento estatal, a estrutura
esteve prestes a fechar portas. Mas há alturas em que as
estrelas se alinham e com uma enorme vontade de juntar
energias criativas, a Eira veio parar à Voz do Operário pela
mão intermediária de Sílvia Real, artista e professora.
Dois anos antes, Sílvia Real, que além de artista, é mãe
de um aluno que frequentava a escola da Graça d’A Voz do
Operário, começou a dar aulas de expressão dramática e
dança, de forma voluntária, à turma do seu filho mais velho. Este foi um projeto que a artista realizou com a professora de 1º ciclo, Bárbara Ramires.
É, então, em 2013 que Sílvia Real percebe que seria
possível dar um passo em frente e decide apresentar um
projeto de formação artística integrada à direção d’A Voz
do Operário, que logo aceitou. Para pôr este projeto em
prática e remodelar o antigo teatro da Graça, situado no
edifício sede d’A Voz do Operário, era necessário uma estrutura artística por detrás que conseguisse suportar um
projeto desta dimensão. E é aqui que entra a Eira, que foi e
continua a ser essa estrutura.
Assim nasce um projeto único a nível nacional. Das aulas que são dadas no Centro de Formação Artística, dirigido por Sílvia Real, umas há que são dadas exclusivamente
aos alunos d’A Voz do Operário como contrapartida pela
utilização do espaço sem pagamento de renda e existem
também aulas abertas a todas as crianças que se queiram
inscrever.
No Centro de Formação Artística, o que está em causa
são muito mais do que aulas. Fala-se do valor da arte no
ensino, da construção de melhores relações humanas, do
elogio da diferença, da integração e não do castigo do erro.
É todo um ideal e um manifesto de sociedade que se pratica todos dias no CFA e também nas escolas d’A Voz do
Operário e na IPSS A Voz do Operário.
Para o futuro está prevista a criação de um clube da
leitura numa sala que é uma espécie de túnel mágico que
liga o Teatro da Voz à escola da Graça d’A Voz do Operário.
Neste clube, os alunos vão poder ler os livros disponíveis,
mas também dar asas à sua imaginação através de leituras
encenadas e criações de histórias feitas por eles.
Esta junção de várias mãos tem corrido tão bem que,
em 2015, deu outro fruto: o Grupo 23, que é formado por

crianças e adolescentes, originalmente vindas da escola da
Graça d’A Voz do Operário, dedicado à criação na área do
teatro-dança.
No âmbito do Grupo 23, a educação, à semelhança do
que se pratica nas escolas d’A Voz do Operário, é integral
e visa não a formação em exclusivo de um artista, mas de
um cidadão, que seja também um espetador de cultura e
um participante crítico na sociedade democrática. Por isso
mesmo estas crianças frequentam espetáculos teatrais, de
dança, de música e sessões de cinema. Após estas visitas
culturais, há momentos dedicados à discussão sobre o que
viram. Além disso, têm ainda aulas de filosofia para crianças e aulas de direitos humanos.

O Grupo 23 já pôs em cena duas peças, E se tudo fosse
amarelo, encenado por Sílvia Real, e Agora, encenado por
Bruno Cochat. A autora conta ao jornal A Voz do Operário
que para ambos “era muito importante que estes fossem
processos de cocriação com as crianças.” Os dois encenadores realçam ainda que, “há uma direção nossa mas partimos muito das ideias que trazem. Para nós isto é mesmo
essencial”.
Se quiser saber mais sobre o nascimento do grupo pode
ler o livro Isto é uma cocriação!: antimanual de educação artística na infância, escrito por Sílvia Real, à venda em A Voz
do Operário.
Cátia Rodrigues

Agenda:
Música: Concurso de Fado de Setúbal

Exposição: Dinossauros Alive

As inscrições para a décima edição do Concurso de Fado
de Setúbal, evento de âmbito nacional, agendado para
fevereiro, decorrem entre os dias 2 e 25 de janeiro. Os
interessados podem formalizar as inscrições gratuitas
através do e-mail dicul@mun-setubal.pt. Mais informações sobre o Concurso de Fado de Setúbal estão disponíveis através do número de telefone 265 545 180.

Na Cordoaria Nacional, até dia 28 de janeiro, adultos
e crianças poderão ver como estes répteis viveram na
Terra durante 165 milhões de anos, desde o período
Triássico até ao final do período Cretáceo. Os mais
pequenos vão poder vestir a pele de um paleontólogo, fazer escavações ou assistir a um filme em realidade virtual que os vai levar numa viagem fantástica
ao tempo dos dinossauros.

Cinema: O medo - ciclo de cinema
na Cinemateca

Teatro – Noite Viva

É sobre “medo” que se debruça este ciclo, que poderá
ver até ao final de janeiro. Sobre o cinema do medo,
daquele que assusta o espetador. Mas é também um
ciclo que procura o medo como conceito ou instrumento de manipulação coletiva - do medo da bomba
ao medo do terrorismo. Este é um ciclo que explora o
medo que vive na linha da frente das emoções coletivas nas sociedades ocidentais.

Até final de janeiro está em cena a peça Noite Viva.
O encenador João Lourenço e a dramaturga Vera San
Payo de Lemos levam a cena um texto do irlandês
Conor MacPherson. O dispositivo encontrado para
contar esta história de solidão e esperança é inovador, proporcionando um espetáculo simultâneo de
teatro e cinema, onde as linguagens se combinam
diretamente.

última

A Voz
do Operário
há 100 anos

Combate às desigualdades sociais

Movimento Erradicar a
Pobreza cria associação
O Movimento Erradicar a Pobreza (MEP) realizou, no
mês passado, uma assembleia constituinte na Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto com o objetivo de formar uma associação que amplie e potencie a participação do próprio
movimento no combate à pobreza. Na assembleia em
que participaram ativistas e dirigentes de diferentes
organizações e associações foi criada uma comissão
instaladora e foram aprovados os estatutos a serem remetidos às entidades responsáveis para a formalização
do novo coletivo. Posteriormente, será convocada uma
assembleia para a eleição dos novos órgãos.
Este movimento existe desde 2014 e surgiu com o

propósito de lutar pela erradicação da pobreza e por
uma sociedade justa e solidária. No apelo lançado nesse ano, a comissão promotora afirmava que se recusava
a assistir “ao progressivo definhamento de Portugal, ao
agravamento das assimetrias regionais e ao crescente
envelhecimento da população, fruto da emigração das
jovens famílias ou das constantes dificuldades em as
constituir” e referia ainda a “degradação das condições
de vida e de trabalho” e as “desigualdades sociais”.
Desde então, o MEP já promoveu três encontros
nacionais, constituiu núcleos locais e organizou uma
petição de assinaturas para além de diversas tomadas
de posição.

A Voz do Operário

Conferência no bicentenário
de Karl Marx

Uma das imagens mais conhecidas de Karl Marx

A Voz do Operário vai receber já no próximo mês, nos
dias 24 e 25 de fevereiro, uma conferência sobre Karl
Marx integrada nas comemorações que o PCP fará
do bicentenário do seu nascimento que se vai centrar na abordagem de temas da atualidade no campo
da economia, da organização social, da política e da
filosofia. De acordo com o órgão central deste partido, o legado concetual de Marx, enriquecido pelos
desenvolvimentos criativos de Engels, Lénine e do
movimento comunista internacional, quer-se como
ferramenta central no debate que vai durar dois dias
e em que se pretende não só “a apreensão teórica da
sua dinâmica histórica” mas também “a intervenção
transformadora” no confronto com o capitalismo.
Marx, em colaboração com Engels, elaborou uma
“nova conceção do mundo – o materialismo dialético
e histórico – capaz não apenas de facultar uma inter-

pretação cientificamente fundamentada do mundo
existente, mas que, em ligação com a prática revolucionária da classe operária, constitui um instrumento
teórico da sua transformação; desvendou a essência
exploradora do modo capitalista de produção que assenta na apropriação de trabalho não pago – a maisvalia”, refere o Avante!.
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 em praticamente todos os idiomas. Karl Marx
nasceu a 5 de maio de 1818, em Trier, no então Reino
da Prússia, hoje Alemanha, e morreu aos 64 anos em
Londres.

O salario
O trabalho, actualmente, não é de modo algum
uma troca de serviços, como dizem os economistas, é um tributo feudal consentido por uma esmola.
Costuma dizer-se: O luxo dos ricos faz viver os
pobres. É como se dissesse: O capricho d’aquelles
a quem usurparam. (…)
É isto que os discursadores dos banquetes políticos – com a taça de champagne na mão – chamam o trabalho nobre, o trabalho libertador.
Nós, porém, é que não concebemos o trabalho
senão como uma troca livre de serviços entre
eguaes. Mas serão eguaes este homem arrogante
e aquelle homem humilde? (…)
Toda a differença entre escravidão antiga e o salário moderno, é, pois que outr’ora comprava-se
um escravo, enquanto hoje é alugado. Escravidão ao mez, ao dia, á hora ou ainda por tarefa ou
empreitada pouco importa; é sempre escravidão
porque durante o tempo de locação o alugador é
proprietário dos músculos do alugado.
Eis porque nós aspiramos a uma sociedade onde
ninguém encontre possibilidade de se apoderar
dos músculos de outrem; onde ninguém – para
viver – seja obrigado a pôr a sua energia em leilão.
13 de Janeiro de 1918

Manipuladores de tabaco
Terminou a greve do pessoal dos tabacos admitido depois de 15 de Maio de 1890.
Desde há muito tempo, mesmo antes da guerra já
o pessoal dos tabacos reclamava augmento do salário, sem que nunca fosse attendido. Um mísero
vintém, que em certa época a Companhia augmentou n’um kilo de cigarros chamados grossos,
isso mesmo supprimiu passado pouco tempo, e
durante o longo praso de 28 annos, em que a vida
tem subido de custo por uma fórma prodigiosa,
os salários dos manipuladores do tabaco teem-se
conservado estacionários, tornando-se cada vez
mais incompatíveis com as necessidades da vida
ainda as mais indispensáveis. (…)
Por mais que elles implorassem, gemessem e
chorassem, a poderosa Companhia encastelavase por detraz dos seus cofres repletos de ouro e,
por mil formas e feitios, ia protelando a questão.
Esta táctica, porém, cançou a paciência dos explorados. Tinha de succeder o que succedeu; a
paciência tem limites e a fome é inimiga da virtude; só a força poderia demover do seu funesto e deplorável propósito a poderosa e prospera Companhia dos Tabacos; a sua força era a da
inércia; empregaram-n’a e, ao fim de vinte dias,
tinham conseguido obter, com os braços cruzados, o que não tinham alcançado em annos de
reclamações consecutivas.
13 de Janeiro de 1918

