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Comunii>mo Reclamacões 
. ' 

Tôda a gente sabe que somos contra o co-
" mwµsmo , como somos contra tôdas as dou-

·mnas que, esquecendo a natureza humana eh~~;~:; ~~~0!~ 0~~3u~!~:~1o1;es Cºor~~:~~~~ 
e ~ redençã o divina , fazem do homem um · b M' d p · R d d 
~mples maquinismo social, um pouco mais :/11~: : ~~;u;pu:Co :~!~t;:r;~m ~~ \~~.UU:~ 
aperfeiçoado do que a máquina industrial. çõ1..-s muilo µ1a.iorçs , sobr etudo 110 que n:speita às 

Se somos contra o comunismo, é incon- ~:~:~iç!~e <!iecu~~~:ll~oas <!-~;1;::;e:L;:~ut:::~: 
' ~testável que temos· de _lutar contra êle. A sõbrc es ta. questão, limitando-se os op!!rários a 

nossa luta será, porém, diferente de tôdas as pL·dir ccrl.a.s reg:,.li~ e mdhoria. de situação finan-
lutas que empregam a. fôrça Óu a violência. (ji cdr:i . . . . 

' Reconhecemos que O Estado tem O direito e Os t.:"sforços que fm :mos Junto d~s Entidades 

·al~ o dever de empr egar a fôr\a para repri - ~;~s~~.ir~~;ª~me~~~~~n~osq;t~s P~:o~~~s s:re d~~~~ 
mu a propaganda e os mane1os de quem nem ex{lgcrado e, por outro, termos encontrado 

1 
'pretende, pela violência, destruí-lo. Mas n.ão ~ mais decidida. vontade ciwauxil.iar as asp~ra~~ 
nos pertence a nós empr egar outros me10s 1ustas dt: quem hon .r~da._?1ente tmba lh~ ~ disc1ph-

que não sejam o da persuazão e o do cxem• 
11

ªt~ .:~~ to c~ft~a;atl:f~ç;~a~º:Ose~;: r~~~:d er a 
plo. . . . Vc·rdade e a. Ju stiça, pcdimo.s a Empr êsa. das Mi-

Na luta contra o comunismo é preciso dis- na s tia Panasqucir.l u.io façtim obstâculoo à con-
tinguir duas espécies de comunistas: os co- c_c:~io ~ das rcga!ias pt,•dida~ pelos seus operárfos. 

. _murústas de coração e os comunistas de ven- ~isc~plt~;~os~º
0

1~:nu~:s : . ~;:~.h-!1:C,r~:: ~~: 
tre. . . . . , . mai::i fàci lrnento obteremos o que tod os desejamos: 

A lut a contra os prun(:.lfOS é ma1s d1hc1l Ju:stiça a. quem t~balha. e respçito pelo trabalha-
e mais demorada, porque, apaixonado s por 1.Jor. 
um ideal, só dêle cedem quando seduzidos Não expomos aqu i ru; reclanuições apresentadas 
por um ideal melhor. É sobretudo com es- ~~:~~e t6<1as elas foram ent~egues a qu~m de di-

tes que: os Poderes P úblicos têm de: estar 
jilerta. -::!/ VISEU - O caso grave • quo a L. O. C. de Vi-

A luta contra os segundos é mais fácil. St;u nos apresentou, pJdi0do •a nQssa intervenção 
,_-nais rápida e mais segura, porque, levados juni.q das Autoridades, é daqueles que nos mere-

ao comun ismo na louca esperança de maior ~~:;
1 

f~ra':i~~~:~~;· e~~:9-sj!sof ~~f~::J~ ees e;~~ 
justiça, abandoná-lo -ão no <lia em que jus - provadas e esperamos ver reso lvida a dolorosa 
jiça lhes fór feita. ~itua ção , porque já foi entregue a qu_em de direi-

Por isso nós queremos que o nosso ideal to o apêlo · que, por inlennédio de 110 'frabalha-
·ja conhecido com nitidez, para que os co- dor,,, a. Liga Opcráriil fêz ~o Estado. 

muni~tas -idcalistas sinceros o compreendam 
1 
nas n01':as palavras e no nosso exemplo. 

0

Por isso queremos também apregoar eom não 
:menor clareza os <lireitQS do trabalhador, 
,para que a sociedade compreenda os seus de
:vcres para com êle. 

É assim que queremos lutar contra o co

munismo. 
' Comprecndu -sc, porém, que, se defende
mos os operários, não o fazemos pela preo
·'cupação d_o comunismo que não nos ame-

. ',dronta, mas pela certeza de que essa é a 
vontade de J csus-Optrário, nosso Senhor, 
nosso Deus e nosso J uíz Supr emo, a quem 
·quer emos dar tôda a honra e tõda a glória, 

or todos os séculos sc:m fim. 
:Mas lastimamos que uma classe que odeia 

'. o comunismo e os comunistas não compreen
·da o problema comuni sta e pense apenas no 
seu egoismo feroz. único culpado da miséria 
social e do dcsespêro de muitos que não têm 

pão para os filhos. 
! A nossa luta contra o comunismo será, 

t
-portanto, mais uma reivindicação dos direi
tos human os do trabalhador, do que uma 
campanha contra as suas doutrinas de pre 
vcrsão e de ódio. Se todos os que nos podem 

j. e devem compreender nos comprcende.ssem. 
t º comunismo não existiria. 

A. V. 

Ftzcmos aqui reicrên c lu a certas anomulla~ pi-a..
Ucndns vell\ Compnnh1n CUrrls de Lisboa . Dls::;c
mos. da. noa sa justiça. com sinceridade, por amor 
à \·erdadc e à Ju sLIÇ'J. o ,.po1.., de termos dito tudo 

· o que devl amos d izer , nã.o dl..socmos mais no.da . 
Pols foi o suflclento para que certos vlSScrn no 

· DOS&> si l êncio, s.'\bcm o quê ? Noda mais nem nada. 
p.icll06 tlo quo uns cobrez.l toe da Companhia. a Ca

zer·n06 co.lar!I 
Om OOlas. A companhia . mfellzmentê, não !n.r. 

caso de nós . nem cio que nó.s dizemos. Náo n oo ia, 
portanto oferecer dinheiro. 

Alib o. Companblo. bem .sabe que não somos de 
qualldado . Mesmo que, fizesse caso do nós, n ão Ge 

; trevel'ia. u. tal. 
vender-nos, nunct1.I 

Continua na pág_ 4 

UHAGANÇA - Chegou- nos uma queixa da ci
dade de Bragança co ntra alguns indu striais de 
sapataria que ohrigam os seus operários a. traba
lhar qu ás i tóda. a noite, em certos dias mais pró
ximos de feiras, bem com o ao domingo. O mes
mo abuso se dá com os aprendizes, rapazes de 12 

• anos. a qu e:.m se obriga. a trahalh'--':r doze horas 
por dia. e. à.s vezes, ma.is. 

Parc-cc •nos qu e o mais simples seria dirigir di
ndamcntc a queixa. ao Delegado do I. N. T. P., 
:tí at> pi.i da porta, como se costuma dizer. Em 
toJ o o caso. abuso s dêstes não se podetn permi
tir e jâ foi en tregue •~ queixa a qu em de: direit o. 

?-.llNA DO LOUZAL ;..._ O s<.<u raso <·stá a sc:r 
t·studado e dar -lho-~mos solnçã o. ~ puderm os. 
N;io podemos certamçote para já. 

C lll ~LAS - A sua rcclamaç.'ío e a. <los sc:us 
1.:,1mar:1d:1s ainda na categori: L Jt; aprt:utliHs. é 
ju!ila. Vam 0s 1:mprcga r trnlos os l-Sforços para quci 
mude a situ:11;5.o cm qu e Hcs se encontram . Quan 
to ao n..-st"o , a.guardemos. 

ALBE l<GAHIA-A-VELHA - O caso apr<:scn
t:u lú é duma. t;Xln ·ma gravidade e a s<:r confinna 
ck, c<:rt :-unc·n tc ncarrctará. di ssabores a quem .:a..-;sim 
clt:sl'rl·1.a o cump riment o dos se us dever ~s. Apre 
St·u.ta111os a <1ucixa. Não publicamos os factos, 
porque ü,so nad;l <u.liantará para a solução do 
caso. 

HUlVÃL S - Quc·ixa. coutra. uma profe !'>sora 
<pie: uào apare ce: no. escola deixando as criança:.. 
.,, m i11sl rn ç.i:io. Aprcscnl'amvs a qucix..i. na Dirc c
\~i.o Geral do Ensino Primf1rio. Nada mais poclc-
1rn,,-, fazer, mas parece-nos que o que fizemos che
ga para. (Jll( ~ a s coisas entrem nos eixos. 

NO TA : J>e1Limos a todos que ,zos indiquem os 
110111,·s deis f<lbricas que abusnm e das pessoas q1fe 
são vitimas Ili: qualt111er injustiça. Doutra munt:i
Y<1 1/(fo podemos fazer t1ada ds jeito t 

T emo s nrnis recla 11wrües cm nosso poder. qu e 

Camarada! Onde está a tua 
dedicação pelo bem dos teus 
irmãos, que é afinal o teu . pró
prio bem? 

Onde está o teu ideal? 
Responde! 

tste número de «O Trabalhador» foi vi• 
sado pela Comissão de Censura 

e consultas 
fi carão PMti o próximo número. Alguma s jâ /<J
ram atend1dus e estão em estudo outras, ,,~s uiio 
se p11blicarão jd. 

De resto, mandai semp re com confia11ça as vos
sas queixas. os yos,ws desejos ,e aspirações, qud 
e,1con trt1rãv semp rt1 110 11osso j<JTnal o maior ca
-rinho. 

~onsultas 
PREGUNTA - Será obrigado um serviçal a. -pc,

gür 11!tt objecto frágil que partiu em serviço( U,~ 
serviçal qut: lide com dinheiro do patrão, se o t:OH-;

bf 0·11 perder d ob"gado a pagá-lo? 

RESPOSTA - O Código Civil, que regula t:stes 
assuntos, diz uo art.Q 1383, § 4. 0

: t(O serviçal é 
obrigado ;i. responder pelas perdas e danos que, 
por cu lpa. dêle, o amo pa<leceri>. 

€ justa esta disposição. Ef ecti vamen to os servi
i;a.is têm, como aliás todos os o~rários, obriga-
\·âo de: tdarcm os inler csses doo pµtrões. So a lci 
u5.o obrigasse a pagar os prejuízos e sobret ud o o 
roubo oiJ&.a perda de: dinheiro, qu~ntos abusos s~ 
não cometer iam? ~ imaginanno-nos tantos, sem 
conscil:ncia, a dizer que perderam dinheiro, t)ue 
lho roubararn, etc..! 

Note -se, porém, que a l ~i diz: 1tpor cu lp9- dê
lc". Se o :..crviçal não teve culpa., não é obrigada 
a pagar nada. I sto pode dar-se com objectos já 
tão gastos e tão frágeis que se espera venham a 
partir füci lmcu te no :..erviçu. Já. se não dá o mes• 
mo, embora seja em :..c1viço, se a culpa. é ape

~nas do desleixo e da indifercpça do serviçal pe-
las coisas do patrão. ' 

A lei diz (C. C., art. 0 1388) que o amo pode 
de sco ntar na. soldada a importância d(ls perdas e 
danos, salvo quando haja. injustiça, porque, nes
te caso, o scivip .l pode opôr-se ao desconto. Ha
verá certamente injustiça quando não se prov .o 
qu e fl culpa é do serviçal. 

O cksconlo, qu~ndo se pos:.a fa.icr, tem d e se r 
foito no acto do pagaméllto d\l- soldada.. O pa
trão que não tenha. feito o desconto quando pago u 
a soldada. só pode exigir o pagamento dos pre
jui zos culposamente fcitos, durante o primeiro mês 
após o despedimento do s<-rviçal ou o tênno do 
contra lo .. 

PHE GUN TA - .b permitido Jwvu dois horá
rios de trabalho, um que fu.11ciu11e desde os meses 
de Abril a Outubro e oul,.o nos restantes meses? 

RESPOSTA - O Decrelo-lt:i n. 0 24.,wz diz que 
todos os cstabeJeci mentos dev em elaborar um ho
rário de trabalho, onde conste a entrada e saída. 
do pessoal, com indicação das horas de descanso 
e b<:m a.ssirn o clia em q uo têm o seu desca.nso 
::;<-manal. 

Nach iinpcJt: , por isso, qu!} haja. um horário 
1111 v<:rão e ou t ro no inv erno, desde que esteja. 
lt'ga lam..-utc orga nizado: 8 horas de trabalho, iu
krva lo J c: pelo meno s 1 hora para descans o , e 
dia do dl' sca.nso semanal. A pessoa que fêz esta 
con~ulta pede -nos um favor 4ue n;io sabemos se 
nns será possível fazer- lho . Em todo o caso, em-
11rcgarcmos todas os esforços. 

PHEGUNTA - Qnal é o sulârio 111üli/110 atri
b11ido aos operários aJinadoresl 

ltESPO.::ffA - Operários afinadores'. são os qu e 
nus fábrica:.. de fiação o t ecelage m li:m a sen car
g,, a conservação do maquinismo em boas coadi 
~·õcs prndlttivas, não só sob o ponto de vista me
di.nico, corno, sobretudo, a-fim de obter o melhor 
rc·ndirn l.!nto e per feição dos produtos cm curso de 
fobrica\·âo nas miquinas <l seu cargo. (Dc-spacho 
tl1· ·."!tJ do Outubro de 1936). · 

U sa lário dos operários afinadores é, segundo o 
lh :spa.cho Ue 13 do OntuUro d(, r936, de rooSoo 
semanais. 

l'HEGUNTA - Q11a; J o hortirio dos guardas 
(l,: 11nit11 das fdbricasl k>odem s.:r dispa11sados do 
lw ,,írio de h"aballio? 

RESPOSTA - Esta. pn:guu\3., que nos vem 
daqui lwm perto, uã.o oferece dificuldade s na res
posta. O horário dos guarda :; é de 8 horas e não 
h.:i. disposição nenhuma. lega l que permita. dispcu• 
sf,.Jos do horário . das 8 horas. 

PHEGU NTA - Podem ser ç111pregadus cm lrti
f.Jall,o~· de mi11a.s {traballt0s tlcbai.ro da tCJ'ra) me
nores ds 18 t1nosl 

HESPOSTA - Em trabalhos suUtcrràncos nas 
mina s não pcxlern ser rm preg ados rapazes de me -
nos de 18 . anos, nem mulheres. · 

Temos outras consuHa.s em nosso poder, a. quo 
r ,·spond ercmos por carta. Outras ficarã o pa ra. o 
pr óx imo n. 0 porque não houve tempo <lc colh er 
da<los suficientes para. dar respo stas ;.1-certadas. 

!alários mínimos 
Para co11hceimento dos no.s-.sos prczadmt camara.

das, transcrevemos o Despacho que O Diário do Go
vérno publicou, en1 J2 de FeVCTeiro d.e 1938: 

T <.mlo .&!do aprovadu, por unanlmldo.de, em 28 
de Julho de 1037, pelo.s Industrio. Is cortlc.elros do 
Coucclho de Vila da. F'eii-a. uma tabela do 6a.1Arl.06 
mlnlmos Jlora os operários da lndüstrla ; · 

Verl!lcando-6e prooentcn1~nte que em al11-unaa 
!é.brlcns a. l-ilbt.·ln. deixou de ser observada, o Q.ue, 
além de ogmvar a situação do opernrto.do, 00100,lt 

em desvantagem os iodustrtais Quo a. contlnua.m. 
cumprindo; · 

Sendo também necessàrlo evitar o desemprêgo 
de operâ.rlos o.dultoo, pela. utilização exoc661va. d.o 
trobu1ho de menores; 

Tendo cm vista o disposto no decreto-lei n. • 
26.701, de l de Agõsto de 1935. e llO 1 2.• do a.rt.• 
7." do decreto ·lc-1 n.• 24 .402, de 24 de AgO&to de 
1934: 

Det.e1mmo qu e, a partir do dia 21 do ruês oor
rcu~-e e emQuanto o ll.6Sl.lllto não fõr dellnltlvar 
mente resolvido . a referida tnbela de salá.rloa m1ç 
nlm~. a. scgmr 1·cpro<luztdu, scJa. obrllr\ltórtam.en
te ob8t -rvuda. por todos os lndu st 1ials cori ioelroe 
do Distrito de Avci-ro, qu e, a partir do mesmo dia, 
nfio poderão emp regar aprendizes crn n.• superior 
a. 30 % do total <.le trabalhadores o.o seu 80rVlço. 

TABELA DE SAL.ARlOS 

Operé.rlos esp,çclllllzadns; 

Quactradores 

Fnbrlcoçdo de cortiça vulgar «1>IIU18.»: 

Preço p()l' SQC& 

20 linhas 
18 x23 e 24Jn /m 
1e x e •1 a. 9 11 
}'5:,:21 "a 24 lll/m. 

Bllr~ .. 

(30 arosa.s) 
12$00 
10$50 

9$00 
8$10 
7$20 

Fnbr1caç áo de cortiça. própria para bllros ... 640() 
Fnbrlextç!i.o do cortiça. 1engu1ada.. e d>Oca.d0&1: 

20 linha s 
lR x 23 e 24 mJn• •.. 
18x8' /~ a 9'/ : .. . . 
16 x 21 a 24 •n/m 
Btlros. 

Fablcação de cortiça 1Portarln111; 

20 llnhas . 
18x23e24m/ni. 
18x8'/~ ll 9 1

/ 2 
15 x21 a 24m/m 
Bllros 

Maqulnl&tns (rolhelros): 

17.10 
ft;$00 
12800 
10$50 

7e50 

16$00 
12000 
1oa5o 
••oo 
7$60 

20 X 21 ll. 24 lll/111 • '1$60 
18 x 23 a 24 m/m 8160 
18x8" /, o. 9' !.. . 6$30 
15 x 21 u 24 n,fm, cónlc11s e cllindrlons 6100

1 
Biiras 10 e 12 de com11rlmento 5$60 

Salários diários 

Encarregados de secção 
Rab nncadores ... 
Pren.'indores o cnillelrclroa 

Pr0<:o por saco 
l30 ST060S) 

16100 
10$00 
aaoo 
7150 
•·50 

Escolhedelros {encnrregadna do 6eoçã.o) 

» (escolheclelros de rôlhn.s) 
Pessoa l advcntlclo: 

Individuas do sexo mascullno . 
» feminino 

Aprcnd1Zet3: 

com me-nos 011 mais <lc 2 a..i1oe de Jlró.tlco.: 

7'00 
4$00 

Do sexo mo.se. l'C13Pl!Ctl vnmcn te- . .. 2,00 o 3160 
» femlnlno, 1$50 e 3$00 

lNOúSTRIA DE CUTELA.RIA 

O 11D!árlo lia Governo» de 21 de Fevereiro pu
blicou ma.Is um Despacho do Senhor Sub-Se-croté.-
1·10 de Estudo das Corporações e Previdência. So
cla.1, mandando a1)1lcar, na indústria de cutehL· 
ria, a; seguintes salã.rlos miulmoo: 

Ope,árlos forjadores e acabadores (.Eiu.lt\ri0s dlú,. 
1rlos) - HjOO; opcriu.-ios amoladores (~~âd.os 
<Uá:rloo) - 13eoo; opeL·á.rlos grava.dores (salá110 
dhírlo) - 12$00. 

:Pnra o::; opcràrlos cuja rcmLmcru.çá 0 acJa 1,aga 
l)Or unidade do trabalho dever:i.o l\S entlda.tlce pa,, 
tronuJ.s orgnn. '.zar as tabel tia l'L'SJX."Ct.ivns. em oon
formk!o.de com Os sa.Ió.rlos minhnou agora fixa
dos. 

EsLo despacho ~11.tr.:i. cm v:gor 110 próxtn:o <!lf'-" 
7 de Março . 

FORUM ABEL VARZIM 
DESENVOLVIMENTO 
E SOLIDARIEDADE
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