Resumo
As minas de carvão de S. Pedro da Cova têm merecido nos últimos anos a atenção e
análise de diferentes perspectivas académicas. Também o movimento operário de S.
Pedro da Cova, as problemáticas relacionadas com as condições de trabalho e de vida
dos mineiros, as lutas e os protestos decorridos dessas mesmas condições, encontram-se
referenciados em múltiplas páginas que valorizam a dimensão e o significado do
movimento operário na história contemporânea de Portugal.
Contudo, apesar das referências ou citações, em várias publicações, a movimentos de
protesto ocorridos nas minas de S. Pedro da Cova, a ausência de trabalhos de natureza
histórica, que tratem pormenorizadamente as lutas e greves desencadeadas pelos
mineiros, não permitem um conhecimento abrangente deste movimento. Conjugada
com outros factores, a incipiente investigação sobre esta temática, foi umas das
principais razões para que o objecto de estudo deste trabalho se centrasse numa das
muitas greves desencadeadas nas minas de S. Pedro da Cova, designadamente numa das
mais referenciadas bibliograficamente, e a primeira mais significativa, decorrida durante
o regime fascista.
Partindo da analise da informação recolhida em diversos fundos documentais, com
particular destaque para o Arquivo da PIDE e o Arquivo do Museu Mineiro de S. Pedro
da Cova, não ignorando outras fontes, primárias ou secundárias, que permitiram, através
do cruzamento de dados, apurar novos elementos sobre a temática, procura-se com esta
investigação fazer uma caracterização mais detalhada sobre a greve mineira de 1946.
Depois de uma breve caracterização, nacional e internacional, do contexto em que se
desenvolve o movimento grevista de S. Pedro da Cova em 1946, foi possível conhecer
os principais aspectos deste acontecimento: os antecedentes e a origem, o processo e as
consequências, o alcance e o impacto de uma greve, que, não encontrando semelhança
nos anos anteriores, marcou a história de luta dos mineiros de S. Pedro da Cova.
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Summary
The coal mines of S. Pedro da Cova have earned in the recent years the attention and
analysis of different academic perspectives. Also the labor movement of S. Pedro da
Cova, problems related to working and life conditions of the miners, the struggles and
protests resulting from these same conditions, are referenced on multiple pages who
value the dimension and significance of the labor movement in the recent history of
Portugal.
However, despite the references or citations, in several publications, to protest
movements that occurred in the mines of S. Pedro da Cova, the absence of works of
historical nature that reflect in detail the struggles and strikes triggered by the miners,
do not allow an extensive understanding of this movement. Combined with other factors,
the incipient research on this subject, was one of the main reasons why the object of the
present study focus on one of the many triggered strikes in the S. Pedro da Cova mines,
namely one of the most bibliographical referenced and the first and more significant
during the fascist system.
Based on the analysis of information collected from several documental funds, with
particular emphasis on the PIDE Archive and on the S. Pedro da Cova Mining Museum
Archive, not ignoring other sources, primary or secondary, which allowed, through the
data crossing, establish new information on the theme. With this research is intended to
make a more detailed characterization of the 1946 mining strike.
After a brief characterization, national and international, of the context in which it
develops the strike movement of S. Pedro da Cova in 1946, it was possible to know the
main aspects of this event: the history and origin, the process and the consequences, the
scope and the impact of a strike, which not finding similar results in previous years,
marked the struggle history of S. Pedro da Cova miners.
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1. Introdução
No início deste trabalho tinha como objectivo estudar a oposição ao fascismo em
Portugal, designadamente o papel do movimento operário, as lutas sociais, a
organização e intervenção clandestina do Partido Comunista Português (PCP). Pretendia
ainda debruçar-me sobre um facto ou acontecimento de carácter regional ou nacional.
No entanto, com a leitura de obras de referência e respectivo aprofundamento da
temática, a clarificação dos objectivos e das características de um trabalho desta
natureza, e após a consideração de inúmeras temáticas, decidi centrar o meu estudo num
caso local: o movimento operário mineiro de S. Pedro da Cova.
Para esta minha decisão concorreram um conjunto muito diversificado de razões, das
quais destaco: o facto de os estudos científicos e historiográficos sobre as minas de
carvão de S. Pedro da Cova se encontrarem numa fase muito embrionária,
nomeadamente sobre os movimentos sociais e as lutas operárias; a importância que o
complexo industrial mineiro de S. Pedro da Cova, enquanto parte integrante da bacia
carbonífera do Douro, que chegou a possuir 14 minas de antracite, assumiu na região do
grande Porto e no País; o incentivo derivado do conhecimento dos vários relatos – orais
e publicados – sobre as condições de trabalho a que estavam sujeitos os mineiros e as
importantes lutas que daí resultaram; o facto de no decorrer da licenciatura ter realizado
alguns trabalhos relacionados com a história das minas de carvão de S. Pedro da Cova,
designadamente sobre aquela que ficou conhecida como uma das mais significativas
greves na mina, em 1923, e a vontade de continuar a aprofundar esta temática. Tiveram
ainda um peso determinante na minha opção as seguinte razões: a ligação afectiva à
terra, de onde sou natural, a descendência de ex trabalhadores das minas de carvão, a
participação no Movimento Cívico em Defesa do Património Histórico-Cultural de S.
Pedro da Cova e na Liga dos Amigos do Museu Mineiro, e ainda o encorajamento por
parte de muitos colegas e amigos, designadamente alguns ex operários mineiros, para
que, “fruindo” da realização deste trabalho, desse um contributo à preservação da
memória sobre o que representou a exploração do carvão em S. Pedro da Cova.
Existem ainda outras razões que tornam pertinente um projecto com estas características,
tendo em conta que, durante mais de 170 anos, foram extraídos das minas de carvão de
S. Pedro da Cova toneladas de antracite que serviram uma significativa parte de outras
indústrias emergentes (siderurgia, metalurgia, alimentar, etc) do país. Milhares de
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pessoas da freguesia, do concelho, do distrito e do país encontraram em S. Pedro da
Cova fonte de subsistência, facto de relevância histórica que acrescenta valor a esta
temática.
Na impossibilidade de trabalhar detalhadamente o movimento operário de S. Pedro da
Cova, tema demasiado abrangente pelas múltiplas questões que lhe estão associadas,
tornava-se premente definir um objecto de estudo mais específico. Assim, e de acordo
com os objectivos que acima mencionei, aquando das primeiras decisões sobre este
trabalho, tenciono tratar as questões relacionadas com as lutas sociais, o movimento
grevista mineiro de S. Pedro da Cova e a acção local do PCP.
Nas primeiras consultas sobre o tema, particularmente a cronologia sobre o movimento
operário constante no sítio1 na Internet da Universidade Popular do Porto (UPP), pude
constatar a referência a várias greves e lutas operárias desencadeadas pelos mineiros de
S. Pedro da Cova durante o século XX, o que me levou à necessidade de balizar
temporalmente o meu objecto de estudo.
Após várias considerações, e já com o trabalho de investigação em processo, optei pelo
seguinte objecto de estudo: A greve mineira de 1946, a repressão, a resistência e o
impacto do movimento grevista mineiro.
Depois da definição do objecto de estudo, e de acordo com as razões que levaram à sua
escolha, existem ainda um conjunto de problemas de investigação que pretendo ver
resolvidos com a realização deste trabalho. Sem querer, contudo, limitar a consideração
de futuras questões, que naturalmente surgirão com o desenvolvimento da investigação,
coloco desde já algumas perguntas iniciais ou problemáticas a resolver:
•

As principais razões do movimento grevista mineiro em S. Pedro da Cova na
década de 40 e as suas principais reivindicações;

•

A dimensão do movimento grevista;

•

O impacto local do movimento grevista de S. Pedro da Cova;

•

A acção e a influência do PCP em S. Pedro da Cova e em particular junto dos
operários do subsolo;

•

O papel do Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos
do Distrito do Porto (SNMCOCDP);

•

As prisões politicas;

•

A intervenção da policia politica e acção da GNR;

1 http://cdi.upp.pt/
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•

Os mecanismos utilizados pela empresa para limitar acções reivindicativas dos
mineiros.

Tal com já referi, os trabalhos historiográficos sobre as minas de carvão de S. Pedro da
Cova e mais concretamente sobre o movimento operário de S. Pedro da Cova são
bastantes incipientes. Existem, contudo, importantes trabalhos académicos no campo da
engenharia, geologia, geografia e antropologia. É de realçar a tese de mestrado em
antropologia, apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa, elaborada por Jaime Moreira Guedes, intitulada Minas e Mineiros em S.
Pedro da Cova, que contém algumas descrições sobre as condições de trabalho a que
estavam sujeitos os mineiros de S. Pedro da Cova, baseando-se o autor nos cadastros
dos mineiros (Arquivo do Museu Mineiro) e depoimentos gravados. Nesta tese de
mestrado podemos ainda encontrar referenciadas algumas greves desencadeadas nas
minas de S. Pedro da Cova até a década de 40, numa sucinta referência às razões e
duração das mesmas.
Na abordagem da bibliografia existente sobre as minas de S. Pedro da Cova é inevitável
considerar o trabalho realizado por Serafim Gesta (Mazola), que, assumindo-se como
autodidacta, tem dedicado grande parte da sua vida ao estudo local de S. Pedro da Cova
e mais concretamente das minas (ver Bibliografia). No conjunto dos trabalhos, de
natureza e âmbito diversificado, encontramos alguns sobre as lutas operárias e as
condições de vida e de trabalho dos mineiros. Refira-se,

contudo, que,

independentemente da reconhecida validade da sua investigação, a ausência de menção
a fontes primárias e bibliográficas nas suas diversas publicações dificulta uma avaliação
e consideração científica das mesmas.
Na Monografia de Gondomar2 de Camilo de Oliveira, dividida em 4 volumes, também
encontramos referência às greves operárias de S. Pedro da Cova, designadamente a
greve ocorrida em 1923.
Existem ainda referência às greves de S. Pedro da Cova em obras bibliográficas do
movimento operário português. No conjunto de bibliografia e trabalhos consultados, –
encontrei referências sobre as condições de trabalho dos mineiros, as suas principais
reivindicações, as lutas sociais e as greves operárias, – nas seguintes publicações:

2 OLIVEIRA, Camilo. O Concelho de Gondomar – Apontamentos Monográficos. Volumes I, II, III, IV.
Porto, Livraria Avis, 1979.
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FONSECA, Carlos da – História do Movimento Operário e das Ideias Socialistas em
Portugal – I Cronologia. Lisboa, Publicações Europa América, s.d.
GESTA, Serafim. Mataram o Farramona. Lutas operárias em S. Pedro da Cova – 1ª e
2ª Parte. Porto, Edição do Centro Revolucionário Mineiro, Novembro de 1976.
GESTA, Serafim. Operários de Morte. Documento vivo da miséria e da exploração de
todo um povo: os mineiros de S. Pedro da Cova – 1ª e 2ª Parte. Porto, Edição do Centro
Revolucionário Mineiro. Fevereiro 1978.
GESTA, Serafim. Vozes do Subsolo. Lutas operárias em S. Pedro da Cova – 1ª e 2ª
Parte. Porto, Edição do Centro Revolucionário Mineiro, Abril 1976.
GUEDES, Jaime Moreira. Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova. Dissertação de
Mestrado em Antropologia. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, 2000.
NORTON, António. Histórias da Opressão/1. Depoimentos Gravados. Porto, Edição da
a opinião, Novembro de 1975
OLIVEIRA, Camilo. O Concelho de Gondomar – Apontamentos Monográficos.
Volumes I, II, III, IV. Porto, Livraria Avis, 1979.
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. Lutas Sociais no Regime Fascista. Distrito
do Porto 1926-1974. Porto, DORP PCP, 2002.
Dezenas de greves e lutas sociais, que marcam as páginas da história de luta do
movimento operário português, foram aqui desencadeadas. Exploração, miséria e morte
são algumas das marcas da extracção de carvão em S. Pedro da Cova ainda hoje
presentes. As condições de vida a que estavam sujeitos os operários do subsolo faziam
com que o trabalho nas minas fosse muitas vezes considerado a “última das profissões”.
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A selecção documental também teve em conta o tema escolhido e as problemáticas já
indicadas, de forma a atingir os objectivos preconizados para concretização desta
investigação. Assim, destaco:
•

Arquivo do Museu Mineiro de S. Pedro da Cova, que inclui também uma parte
do fundo do Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos
do Distrito do Porto (SNMCOCDP) (Museu Mineiro/Junta de Freguesia de S.
Pedro da Cova – Arquivo do MMSPC);

•

Arquivo da PIDE/DGS (Arquivo Nacional Torre do Tombo, Direcção Geral de
Arquivos, Lisboa – Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ);

•

Arquivo do PCP (Gabinete de Estudos Sociais do PCP, Lisboa – Arquivo do
GES/PCP)

•

Arquivo do Governo Civil Porto (Arquivo Distrital Porto – Arquivo do Governo
Civil do ADP)

•

Arquivo da Câmara Municipal de Gondomar (Biblioteca Municipal de
Gondomar – Arquivo da CMG)

•

Imprensa: Jornal Noticias e Comercio Porto (Biblioteca Pública Municipal do
Porto – BPMP)

•

Arquivo do Centro de Documentação e Informação da Unidade Popular do Porto
– Movimento operário e popular do Porto (Projecto Memórias do Trabalho –
testemunho do Porto laboral no século XX e Para preservar e divulgar a
memória do Porto – os Arquivos das Organizações de Trabalhadores – Arquivo
CDI-UPP)

•

Entrevista a Serafim Marques, realizada pelo autor, em 26 de Dezembro de 2008,
S. Pedro da Cova (casa do entrevistado).

Foram várias as razões que me levaram a seleccionar este conjunto de fundos
documentais.
Relativamente ao primeiro, Arquivo do MMSPC, propriedade da Junta de Freguesia
local, faço-o porque lá se encontra uma significativa parte do espólio da antiga
administração das minas de S. Pedro da Cova, nomeadamente: relatórios financeiros;
actas de reuniões; projectos, pareceres e estudos económicos; estatutos da companhia
das minas e do sindicato corporativo; cadastros de centenas de trabalhadores com
informações diversas; relatórios médicos; sinistros de trabalho; folha de cotizações do
sindicato; depoimentos gravados e escritos dos operários mineiros; etc.
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No Arquivo da PIDE/DGS pude consultar o processo-crime referente à greve de 1946,
designadamente as fichas dos presos políticos, relatórios de investigação da PIDE,
cadastros, correspondência, interrogatórios, etc.
No Arquivo do GES/PCP, para além da consulta do Avante! clandestino, já
disponibilizado online 3 , tive acesso a documentos que contêm informação sobre a
intervenção do PCP, durante o movimento grevista, junto dos operários mineiros de S.
Pedro da Cova4.
No Arquivo do Governo Civil do ADP encontrei informação referente à
correspondência trocada entre o respectivo Governo Civil e as autoridades locais, tais
como: a solicitação da presença da Guarda Nacional Republicana (GNR) no local ou
ainda informação sobre a evolução dos acontecimentos.
No Arquivo da CMG, onde pretendia encontrar correspondência trocada entre o
Presidente da Câmara, o Governo Civil e as autoridades policiais, não está disponível
informação referente ao acontecimento em apreço neste trabalho, nem na
correspondência trocada entre as entidades oficiais nem nas actas das reuniões do órgão
autárquico.
Procurei ainda recorrer ao Arquivo do Sindicato dos Mineiros do Distrito do Porto que,
segundo informações obtidas, recolheu-se numa primeira fase na freguesia de Campo,
concelho de Valongo, onde esteve situada a sede do respectivo sindicato, sendo depois
transferido para o Arquivo do Sindicato das Industrias Metalúrgicas e Metalomecânicas
do Norte (Porto), e posteriormente para o Sindicato dos Trabalhadores da Industria
Mineira, sedeado no concelho de Aljustrel. Contudo, muita da informação referente a
esta estrutura sindical, pela informação recolhida, estará dispersa, pelo que no próprio
Arquivo do MMSPC é possível encontrar documentação do respectivo sindicato
corporativo.
Com a realização de entrevistas, pretendia recolher diferentes testemunhos dos mineiros.
Contudo, foi realizada unicamente uma entrevista5 com o objectivo concreto de recolher
dados para a realização desta dissertação. Utilizei ainda outros depoimentos gravados,
alguns publicados, em outras circunstâncias. Procurei circunscrever a entrevista a
3 http://www.pcp.pt/avante-clandestino
4 Os prospectos do PCP foram cedidos pelo GES, através de Albano Nunes, membro do Secretariado do
Comité Central, que adiantou que sobre este assunto nada mais está disponível para consulta.
5 Os critérios utilizados para a selecção do entrevistado devem-se ao facto do mesmo estar identificado
com as lutas operárias nas minas de S. Pedro da Cova, e ser um dos mineiros vivos que foi preso politico.
Aparece sempre referenciado pela sua alcunha – O Moliceira

10

aspectos relacionados com as condições de vida e de trabalho dos operários e a memória
sobre as principais acções reivindicativas.
Consultei ainda, na BPMP, as edições dos periódicos Jornal de Noticias e Comércio do
Porto referentes ao período em análise, mas onde não encontrei qualquer informação ou
referência a este assunto.
No Arquivo do CDI-UPP, para além da consulta de dados que permitem conhecer a
história do movimento operário e popular do Porto, recolhi elementos sobre uma
entrevista realizada a um antigo operário das minas de S. Pedro da Cova, no âmbito do
projecto Memórias do Trabalho.
Neste trabalho, antes de proceder a um tratamento e análise das fontes documentais
recolhidas, importa num primeiro momento caracterizar o movimento operário
português durante a década de 40, o contexto nacional e internacional em que se
desenvolveu a contestação ao regime salazarista, a unidade da oposição, e ainda uma
breve descrição da freguesia de S. Pedro da Cova, da importância da exploração do
carvão, bem como das várias lutas operárias desencadeadas no antigo complexo
industrial mineiro de S. Pedro da Cova.
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Capitulo 2
2.1. Situação social em Portugal nos anos 40 – crescente contestação ao
regime salazarista
Os baixos salários, o agravamento das condições de vida, o crescimento das
desigualdades sociais, a falta de géneros e a fome, associando-se à insensibilidade do
regime perante o crescente descontentamento, foram factores determinantes para a
eclosão, no início da década de 40, de um amplo movimento de protesto sem
precedentes na história do Estado Novo. Movimento este que se inicia, a partir de 1941,
nos centros industriais, com a explosão do proletariado industrial, mas que se vai
alargando ao proletariado dos campos.
Este é um movimento que se vai desenvolver em pleno contexto de guerra, pelo que o
conflito mundial teve um peso determinante, quer na sua explosão, quer na sua
permanência. Segundo Fernando Rosas,
“até

ao Verão de 1940 não se pode dizer que a guerra tivesse feito sentir gravemente os seus

efeitos em Portugal. A reconstituição de stocks de matérias-primas, bens alimentares e
combustíveis feita pelo Governo nos meses imediatamente anteriores e posteriores à eclosão do
conflito e o atenuado rigor do bloqueio económico britânico à Alemanha faziam que não se
sentissem carências de produtos essenciais, nem os seus reflexos ao nível da estabilidade de
preços e salários.”6

O início do movimento grevista que eclodiu em Portugal ficou marcado pelo primeiro
grande protesto deste período, – a greve da indústria de lanifícios da Covilhã, em
Novembro e Dezembro de 1941, – imortalizada por Ferreira de Castro, em A lã e a neve,
onde os operários reivindicavam aumentos salariais.
Entre 1942 e 1944 vão-se suceder por todo o país, com destaque para a zona a norte e a
sul do Tejo, várias greves e protestos de carácter regional ou inter-sectorial, que
romperá com a “paz social dos anos 30” 7 . Nesse mesmo período também se
desencadeiam importantes lutas estudantis.
No conjunto das greves que se foram sucedendo, destaca-se em 1942: a greve na Carris,
a 17 de Outubro; a paralisação a 2 de Novembro na Companhia dos Telefones; a 3 de
Novembro os estaleiros da construção naval na CUF e os estivadores do porto de Lisboa;
6 ROSAS, Fernando. “Os anos da guerra e a primeira crise do regime” em António Reis (dir.). Portugal
Contemporâneo – Vol. IV. Lisboa, Publicações Alfa, 1990. Pág. 36.
7 ROSAS, Fernando. “O Estado Novo (1926-1974) ”, em José Mattoso (dir.), História de Portugal – Vol.
VII. Lisboa, Circulo de Leitores, 1994. Pág.368.
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a 4 de Novembro entram em greve as oficinas da CNN, os estaleiros da Parry&Sons,
em Cacilhas e a CUF no Barreiro; no dia 5 entram em greve a Tabaqueira, a Fábrica de
Louça de Sacavém, a Sociedade Nacional de Sabões, a Fábrica Sol (sabões), a
Vulcano&Colares, as Lâmpadas do Lumiar. Segundo o Instituto Nacional do Trabalho
e Previdência, nos distritos de Lisboa e Setúbal, não simultaneamente, fizeram greve
14.000 trabalhadores8. Em 1942 os camponeses também se revoltam contra o envio de
géneros para a Alemanha.
Fernando Rosas conclui que “a agitação grevista de Outono de 1942 constituiu um
verdadeiro ponto de viragem no ambiente social do país e, muito particularmente, na
disponibilidade do operariado da cintura industrial de Lisboa”9. A agitação social neste
período é grande, e nem mesmo a campanha na imprensa de apoio à política do governo
consegue suster a contestação.
Os salários não conseguem acompanhar a subida de preços, o que leva à perda de poder
de compra dos trabalhadores. Neste período não se pode falar propriamente em
desemprego industrial, mas antes em precariedade no emprego; para além dos elevados
horários de trabalho, as horas extraordinárias não são totalmente remuneradas. Para
agravar a situação, em Agosto de 1942 é imposto o desconto para o abono de família, o
que significa uma redução no salário dos trabalhadores. Segundo Rosas, desde 1934 que
não se conhecia tão grandes adesões do operariado às lutas sociais.
A situação vai-se agravando, as dificuldades vão crescendo, e a contestação e a
insatisfação social vai aumentar e crescer de dia para dia.
Perante a crescente contestação social, o regime também procurava formas de resposta
que impedissem o agravamento deste movimento, pelo que:
“em Novembro de 1942, em plena 2ª Guerra Mundial, e a fim de pôr cobro a uma vaga de
agitação social, o governo cria a figura da requisição militar das empresas concessionários de
serviços públicos, sendo estipulado que, uma vez declarada e afixada a requisição, trabalhador
que abandone o serviço ou que, estando ausente, a ele não se apresente, comete «o crime de
deserção nos prazos fixados para o tempo de guerra» (Dec.-Lei nº 32.352, de 2 de Novembro de
1942).”10

8 Cf. ROSAS, Fernando. “O Estado Novo (1926-1974) ”, em José Mattoso (dir.), História de Portugal –
Vol. VII. Lisboa, Circulo de Leitores, 1994. Pág. 355.
9 Idem, Pág. 356.
10 BARRETO, António; MÓNICA, Maria Filomena (Coord.). Dicionário de História de Portugal – Vol.
VIII. Porto, Livraria Figuerinhas, 1999. Pág. 135.
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Mais tarde, designadamente a partir de Fevereiro de 1943, o governo enumera as
actividades “que passam a estar sujeitas àquele regime e colocando-as, em matéria de
perturbações de trabalho, em situação semelhante à das empresas requisitadas
militarmente. (…) Todas estas medidas antigreve, que se vão tornando cumulativamente
mais severas, tanto do ponto de vista repressivo como preventivo, permanecem
inalteradas, pelo menos formalmente, até ao fim do regime.”11
Contudo, nem com as medidas que foram tomadas pelo regime, a contestação tende a
diminuir, pelo que alguns autores consideram mesmo que “ainda que os meios mais
veementes de pressão, protesto e descontentamento sejam considerados crime e
passíveis de elevadas penas, nem por isso o seu uso deixa de se verificar, ora de forma
episódica e pontual, ora por surtos de maior ou menor amplitude. Umas vezes, os
movimentos de greve aparecem intimamente ligados a acções de carácter político de
alguma ambição e envergadura.”12
A contestação vai assim continuar. Em 1943, as greves e as lutas sociais vão-se
intensificar. Nesse mesmo ano, assiste-se a um grave défice alimentar, ao rarear de
géneros alimentares e à subida brutal dos bens alimentares. No entanto, o governo tende
a “retardar indefinidamente a adopção de medidas de racionamento, indispensáveis para
garantir mínimos de consumo às classes mais pobres”13.
A falta e os preços dos géneros vão contribuir para que o descontentamento se alastre
aos campos, verificando vários motins dos camponeses.
A 26 de Julho de 1943 desencadeiam-se várias greves, com particular incidência na
margem sul do Tejo. As greves têm início nas fábricas da cortiça de Almada, no dia
seguinte alastram-se às fábricas da CUF no Barreiro, aos estaleiros da Parry&Sons, em
Cacilhas, à grande fábrica da cortiça da Mundet, na Amora, e a várias outras da margem
sul; em Lisboa, aderem os estaleiros navais da CUF, as oficinas da CNN e da CCN, os
Sabões Sol, a metalurgia Dargent, e noutras localidades há pequenas paragens de
laboração; o governo encerra fábricas e organizam-se as chamadas “marchas da fome”,
com bandeiras negras que arrastam para a greve geral a industria e o comércio de
Almada; no dia 28 de Julho, a greve alastra-se já a cerca 50.000 operários de Lisboa,
Almada, Barreiro, Seixal, Amora, abarcando os mais variados sectores. Os choques com
11 BARRETO, António; MÓNICA, Maria Filomena (Coord.). Dicionário de História de Portugal – Vol.
VIII. Porto, Livraria Figuerinhas, 1999. Pág. 135.
12 Idem, Pág. 135 e 136.
13 ROSAS, Fernando. “O Estado Novo (1926-1974) ”, em José Mattoso (dir.), História de Portugal –
Vol. VII. Lisboa, Circulo de Leitores, 1994. Pág. 357.
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a polícia sucedem-se em vários locais. A 2 e 3 de Agosto, o sector gráfico de Lisboa
entra parcialmente em greve. A 5 de Agosto, regista-se a única adesão fora da área da
cintura industrial de Lisboa, já que a norte os sapateiros de S. João da Madeira também
entram em greve. Contudo, Fernando Rosas afirma que este não é um acto isolado,
porque segundo os relatórios dos consulados britânicos e francês no Porto, há uma
intensa agitação nas zonas operárias do Porto, Braga, Guimarães e Chaves.14
Entre 26 de Julho e 5 de Agosto de 1943, o país atinge o auge da contestação social. A
juntar-se a estas acções reivindicativas, a 26 de Julho de 1943, dá-se a queda do regime
fascista de Mussolini na Itália, enquadrando o regime português num contexto
internacional desfavorável. Alguns autores falam numa relação directa entre o dia da
queda de Mussolini e o levantamento dos movimentos grevistas.
As greves de 1943, ao contrário das ocorridas em 1942, são claramente convocadas e
dirigidas pelo PCP. O próprio PCP assume que em Julho/Agosto de 1943 o movimento
grevista, sob a direcção do Partido, atinge grandes proporções, com a participação de
50.000 trabalhadores, a quase totalidade de operários industriais de Lisboa e Margem
Sul do Tejo15, embora alguns autores considerem que só um ano depois, em 1944, é que
as greves têm a “assinatura do clandestino Partido Comunista Português (PCP).”16 O
PCP vai-se assumir como uma força politica organizada e influente junto da classe
operária, sendo que, neste período, aquele partido afirma-se “num curto espaço de três
anos, entre 1940 e 1943, como a principal força politica de oposição clandestina ao
regime. Se, no Outono de 1942, o geral da agitação grevista ainda não tem uma ligação
orgânica ou mesmo política de relevo com a sua actividade, a partir daí ele expande-se
em quase todos os meios urbanos e industriais do litoral do País e nas zonas rurais
circundantes de Lisboa e do Ribatejo e Alentejo.”17
Uma outra vaga de greves eclode a 8 e 9 de Maio de 1944, tendo como principais
factores, de acordo com Fernando Rosas, “o agravamento da escassez de géneros, em
geral, e o início do racionamento do pão, em particular.”18

14 Cf. ROSAS, Fernando. “O Estado Novo(1926-1974)”, em José Mattoso (dir.), História de Portugal –
Vol. VII. Lisboa, Circulo de Leitores, 1994. Pág.358, 359 e 360.
15 PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. 60 anos de luta ao serviço do povo e da pátria(1921-1981).
Lisboa, Edições Avante, 1981. Pág.64.
16 BARRETO, António; MÓNICA, Maria Filomena (Coord.). Dicionário de História de Portugal – Vol.
VIII. Porto, Livraria Figuerinhas, 1999. Pág. 138.
17 ROSAS, Fernando. “Os anos da guerra e a primeira crise do regime” em António Reis(dir.). Portugal
Contemporâneo – Vol. IV. Lisboa, Publicações Alfa, 1990. Pág. 54.
18 ROSAS, Fernando. “O Estado Novo (1926-1974)”, em José Mattoso (dir.), História de Portugal – Vol.
VII. Lisboa, Circulo de Leitores, 1994. Pág.361.
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As greves de Maio de 1944 tiveram epicentro na região de Lisboa e Baixo Ribatejo. Na
Monografia sobre o concelho de Vila Franca de Xira, elaborada por António Dias
Lourenço, podemos conhecer o desenvolvimento da agitação social na cintura industrial
de Lisboa:
“As greves de 8 e 9 de Maio de 1944, exactamente um ano antes do fim da II Guerra Mundial,
movimentando mais de 20.000 trabalhadores da região de Lisboa tiveram nos concelhos de Vila
Franca de Xira e de Loures a sua maior amplitude. No de Vila Franca de Xira recolhiam o fluxo
de três vertentes distintas da situação e dos acontecimentos da época: A primeira de carácter bem
objectivo, resultante da queda cada vez mais acentuada no abastecimento do pão e de géneros de
primeira necessidade (…). A segunda, advinda das ricas experiências de luta e da elevada
combatividade colhidas e submetidas localmente à prova pelos trabalhadores da Borda d´Água
ribatejana, particularmente na região vilafranquense, na greve de Maio/Junho de 43 (…). A
terceira, ressumava do desenvolvimento da organização do movimento operário e popular em
todo o concelho de Vila Franca de Xira nos terrenos legais, semi-legais e ilegal e da sua
conjugação através de organismos de largo conteúdo popular para actividades de natureza mais
diversa (sociais, reivindicativas, culturais e locais) frutos do trabalho organizativo e do
enraizamento popular na região, do Partido Comunista Português”1920.

Segundo o historiador Fernando Rosas, neste período, na margem sul do país não se
verificaram adesões significativas, e no norte do país o apelo à greve registou-se,
essencialmente, nos centros da indústria têxtil do Porto, Riba de Ave, Fafe, Braga e
Guimarães21.
Com o terminar do conflito mundial, a agitação operária começa a esmorecer, e as lutas
sociais em 1945 assim o provam, assistindo-se neste período a protestos pontuais e
dispersos.
Entre 1943 e 1945 também ocorrem várias greves rurais por todo o país, tendo em conta
a miséria em que vivia o campesinato, e que levou mesmo a vários motins dos
camponeses, no Alentejo, mas também no centro e norte do país.
O período da primeira metade da década de 40 ficou marcado, ainda que de forma
diversificada, por uma grande conflitualidade social, arrastando-se até o início da
segunda metade. Contudo, “embora o ciclo grevista iniciado durante os anos da guerra

19 LOURENÇO, António Dias. Vila Franca de Xira. Um concelho no país. Vila Franca de Xira, Edição
da Câmara Municipal, 1995. Pág. 218.
20 Considerei importante a transcrição deste pequeno excerto do livro de Dias Lourenço porque assim
pudemos perceber melhor quais os factores, e não apenas o factor, que contribui para a eclosão deste
movimento grevista.
21 Cf. ROSAS, Fernando. “O Estado Novo (1926-1974) ”, em José Mattoso (dir.), História de Portugal –
Vol. VII. Lisboa, Circulo de Leitores, 1994. Pág.362.
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se arraste até Abril de 1947 (…) o movimento reivindicativo encontrava-se já em
refluxo. O PCP tentava ainda reeditar as greves de 1943, mas tal já não era possível.”22
Refira-se ainda que todo o conflito grevista, designadamente a partir de determinado
período, tal como já foi referido, tem já uma dimensão politica, tendo em conta que
“esta sucessão de grandes greves e toda a agitação que em torno delas se gerou tiveram
uma profunda repercussão no plano político, correspondendo provavelmente ao período
de maior influência do PCP.”23
Importa ainda salientar toda a repressão exercida pelo regime desde o início do
movimento, com uma desmesurada violência sobre os grevistas, mas que atingiu
inclusive, em algumas situações, as entidades patronais, sempre com o propósito de
conter o movimento grevista. Neste sentido, o Governo:
“lança a cavalaria contra as manifestações dos grevistas ou das suas famílias,
igualmente espingardeadas por forças da GNR e das polícias; prende alguns
patrões ou gerentes que readmitem os grevistas ou reabrem indevidamente as
empresas; sujeita ao foro militar certas actividades e serviços; decreta, em 1943,
a «mobilização» industrial dos sectores em greve e entrega o seu comando ao
capitão Jorge Botelho Moniz, encarregado de formar «batalhões de trabalho»
com os agitadores; põe os legionários a substituir os grevistas nos serviços
essenciais.”24
Em suma, podemos concluir que, este período, foi marcado por uma forte contestação
social e politica ao regime, mas simultaneamente por uma repressão inusitada sobre esse
mesmo movimento contestatário.

22 BRITO, J.M. Brandão; ROSAS, Fernando (dir.). Dicionário de História do Estado Novo – Vol. 1.
Venda Nova, Bertrand Editora, 1996. Págs. 402 e 403.
23 BRITO, J.M. Brandão; ROSAS, Fernando (dir.). Dicionário de História do Estado Novo – Vol. 1.
Venda Nova, Bertrand Editora, 1996. Pág. 403.
24 ROSAS, Fernando. “Os anos da guerra e a primeira crise do regime” em António Reis (dir.). Portugal
Contemporâneo – Vol. IV. Lisboa, Publicações Alfa, 1990. Pág. 54.
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2.2. A oposição ao regime e a unidade anti-fascista
Durante a Segunda Guerra Mundial, a oposição ao Estado Novo uniu-se em torno da
luta pela paz e contra o nazi-fascismo que assombrava o mundo. O conflito mundial
favoreceu as condições para a criação de uma certa unidade da oposição em Portugal,
unidade que também se verificou noutros países europeus. Dawn Linda Raby afirma
que “o clima de luta anti-fascista que se vivia a nível internacional e, principalmente, o
exemplo dos movimentos de resistência em países europeus ocupados – dos quais
chegam noticias apesar da censura – foram um incentivo para todas as forças liberais e
progressistas em Portugal” 25 . Unidade comprovada com as centenas de milhares de
pessoas que inundaram as ruas de Lisboa, a 8 de Maio de 1945, e que se estenderam a
outros pontos do país como: Almada, Barreiro, Évora, Setúbal, Seixal, e mesmo a norte,
no Porto, entre outras localidades; com estas acções procurava-se combater o regime
fascista português, agora isolado no contexto europeu, com palavras de ordem que
reclamavam: “Eleições Livres!”; “Libertação dos Presos Políticos”; “Extinção do
Tarrafal”26.
No entanto, a unidade antifascista, expressão usada para “referir a politica de frente
comum das diversas organizações, correntes e personalidades de oposição ao Estado
Novo”27, já se vinha consolidando há alguns anos. No entanto, no período que decorre
entre 1939 e 1942, “o papel e actuação das oposições ao regime durante a II Guerra está
longe de ser pacífico. (…) ele é praticamente inexistente, ou só muito limitado. É com a
viragem da situação interna e internacional operada a partir do fim daquele ano que as
oposições se robustecem e buscam a unidade entre si na luta contra o salazarismo.”28
Em Maio de 1942, o PCP intensifica, através do Avante!, os apelos à unidade da classe
operária e de todas as forças anti-fascistas. Neste período existem já algumas
organizações de carácter unitário como: Associação Portuguesa Feminina para a Paz,
Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, Socorro Vermelho Internacional, mas

25 RABY, Dawn Linda. Resistência Antifascista em Portugal – comunistas, democratas e militares em
oposição a Salazar, 1941-1974. Lisboa, Edições Salamandra, 1988. Pág.25.
26 PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. 60 anos de luta ao serviço do povo e da pátria(1921-1981).
Lisboa, Edições Avante, 1981. Pág.68.
27 BRITO, J.M. Brandão; ROSAS, Fernando (dir.). Dicionário de História do Estado Novo – Vol. 2.
Venda Nova, Bertrand Editora, 1996. Pág. 991.
28 ROSAS, Fernando. “Os anos da guerra e a primeira crise do regime” em António Reis (dir.). Portugal
Contemporâneo – Vol. IV. Lisboa, Publicações Alfa, 1990. Pág. 48.
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faltava uma organização mais ampla que pudesse congregar antifascistas de origens
politicas diversas.
No III Congresso do PCP (I Congresso ilegal) realizado de 10 a 13 de Novembro, no
Monte Estoril, em Cascais, o Partido reforça os apelos à unidade antifascista. No
relatório apresentado por Álvaro Cunhal (Duarte – pseudónimo), os objectivos da
unidade da classe operária e de todos os antifascistas, predomina em todo o texto.
Cunhal explica a importância da aliança com a pequena burguesia: “um outro aliado do
proletariado na actual etapa da revolução é a pequena burguesia e, de uma forma geral,
a burguesia liberal” 29 . Para além desta aliança, Cunhal sublinha a importância das
alianças com o campesinato e com os povos coloniais; destaca ainda a necessidade de
unidade das mulheres e da juventude, camadas específicas da população, e na urgência
da conjugação de esforços com os anarquistas, republicanos e católicos. Sobre a unidade
com os católicos, Cunhal cita o Manifesto do Comité Central de Dezembro de 1942:
“Estendemos as mãos aos católicos, assegurando-lhes que não desejamos atingir a sua
liberdade de crença e pratica de culto, certos de que o amor pela justiça e solidariedade
humana que dizem sentir os trará à luta contra os massacradores de nações livres, contra
os opressores do nosso povo e coveiros da independência nacional”30.
O PCP fez contactos com todas as organizações e partidos, como é o caso do Partido
Democrático (PRP), a recém-formada União Socialista, a Maçonaria, a CGT, e até
mesmo monárquicos.
No final de 1942 e inícios de 1943, deram-se um conjunto de encontros entre membros
do PCP, como Bento Jesus Caraça, e vários intelectuais e militares de outros sectores
que criaram as bases para a formação no final de 1943, e publicamente anunciado em
Janeiro de 1944, do Movimento de Unidade Nacional Antifascista (MUNAF). Os
elementos que integraram a comissão executiva do MUNAF são a prova da diversidade
de correntes politicas desta organização: José Magalhães Godinho (socialista), Fernando
Piteira Santos (PCP), Prof. Jacinto Simões (republicano independente), major Moreira
de Campos (republicano), Alberto Rocha e Manuel Duarte31. Norton de Matos integrou
a Comissão Politica.

29 CUNHAL, Álvaro (Duarte). “Unidade da Nação Portuguesa na Luta pelo Pão, pela Liberdade e pela
Independência” em Obras Escolhidas – Tomo I (1935-1947). Coordenação de Francisco Melo. Lisboa,
Edições Avante, 2007. Pág.181.
30 Idem, pág. 204.
31 RABY, Dawn Linda. Resistência Antifascista em Portugal – comunistas, democratas e militares em
oposição a Salazar, 1941-1974. Lisboa, Edições Salamandra, 1988. Pág.27.
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A criação do MUNAF foi um passo importante na luta do povo português contra o
fascismo, que procurou, para além das acções de protesto, desenvolver a insurreição
armada e a conspiração militar – “putschismo”. Chegaram-se a planear várias tentativas
de golpe de Estado, mas a ampla diversidade de posições no interior do MUNAF não
permitiu criar largos consensos.
A partir de 1943, a conspiração contra o Estado Novo começou a ser permanente, já que
o próprio regime entrava em crise, fruto da cada vez mais eminente derrota das forças
do Eixo, anunciada pela queda de Mussolini.
Mas a situação agrava-se com as derrotas do Nazi-fascismo no final da guerra, que
provoca profundas alterações no mapa político mundial: o socialismo avançava na
Europa, abrangendo 8 novos países (RDA, Polónia, Checoslováquia, Hungria,
Jugoslávia, Albânia, Bulgária e Roménia) e na Ásia também (China, Coreia do Norte e
Mongólia); na Europa Ocidental e na América, as forças progressistas alcançam
importantes vitorias; os movimentos de libertação dos povos colonizados desenvolvemse rapidamente. Segundo Rosas,
“os sintomas da crise, de progressiva desagregação económica e política da base social de apoio
construída pelo regime nos anos 30, agudizam-se a partir de 1943, com a vaga de agitação social
e política e o fragoroso impacte da queda de Mussolini, num ambiente dominado pela
expectativa da inelutável derrota do Eixo. Tudo isto conduziria às tentativas de discussão e
recomposição politica interna ensaiada pelo Estado Novo em 1944.”32

É perante todo este contexto, com repercussões no nosso país, que o Estado Novo vai
tentar reagir.
Logo a partir de meados de 1944, à medida que se tornava inevitável a derrota do Eixo,
o regime de Salazar começa a preparar o terreno para a sua sobrevivência. Como já
referi, as manifestações de festejo da vitória dos aliados sucedem-se por todo o país,
enquanto que os símbolos do fascismo tendem a ser disfarçados. Em Agosto de 1945,
Salazar promete a realização de eleições livres, “tão livres como na livre Inglaterra”33, –
expressão que simbolizou as promessas liberalizantes do regime. Alguns autores
consideram que o “fim da guerra, a onda de manifestações e expectativas
democratizantes que ele gera no país, os recuos políticos formais a que então o regime

32 ROSAS, Fernando. “Os anos da guerra e a primeira crise do regime” em António Reis (dir.). Portugal
Contemporâneo – Vol. IV. Lisboa, Publicações Alfa, 1990. Pág. 45.
33 Salazar cit. em RABY, Dawn Linda. Resistência Antifascista em Portugal – comunistas, democratas e
militares em oposição a Salazar, 1941-1974. Lisboa, Edições Salamandra, 1988. Pág.30
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se vê obrigado, designadamente com a antecipação de eleições para a Assembleia
Nacional”34, vão favorecer o desenvolvimento de novas bases da unidade democrática.
É neste contexto, e na reacção às promessas do regime, que vai ser criado o primeiro
movimento legal de oposição ao Estado Novo: Movimento de Unidade Democrática
(MUD), e, em pouco tempo, são criadas centenas de comissões do MUD por todo o país.
É no seguimento de uma primeira sessão realizada a 8 de Outubro de 1945, no Centro
Republicano Almirante Reis, em Lisboa, que é lançado formalmente este movimento,
exigindo “às autoridades várias garantias democráticas: liberdade de expressão e de
reunião, legalização dos partidos políticos, abolição da censura, preparação de novos
cadernos eleitorais, etc.”35
As eleições foram marcadas para 18 de Novembro, mas o MUD exige algumas reformas
legais que garantissem o carácter democrático das eleições, lançando um abaixoassinado por todo o país. Em pouco tempo, só em Lisboa, atingiram-se as 50.000
assinaturas. O MUD estava a tornar-se um grande movimento nacional, o que levou o
Estado Novo a tomar um conjunto de medidas que limitaram a sua actividade. Perante
uma cada vez mais evidente farsa eleitoral, todos os candidatos da oposição
apresentaram a sua desistência, como forma de protesto. Ao apresentar a desistência, o
MUD cancela a realização de comícios, e comete um grande erro político: o Dr. Mário
Castro entregou os abaixo-assinados da zona de Lisboa à Procuradoria-Geral da
Republica, que por sua vez os entregou à polícia politica (PIDE)36. Ao contrário do que
aconteceu em Lisboa, a Comissão Distrital do Porto do MUD, de que fazia parte, entre
outros elementos, o Prof. Ruy Luís Gomes, recusou-se a entregar a lista das assinaturas,
o que originou a detenção de alguns dos seus elementos. Estavam agora mais
clarificadas as limitações que caracterizaram as promessas do regime de Salazar.
Contudo, o MUD continua a sua actividade, nomeadamente, através da realização de
iniciativas comemorativas de datas simbólicas, como: comemoração da proclamação da
República.
Tanto o MUNAF como o MUD tinham uma forte influência do PCP, contudo, havia no
seu seio elementos de outras tendências, designadamente de orientação “putschista”,

34 BRITO, J.M. Brandão; ROSAS, Fernando (dir.). Dicionário de História do Estado Novo – Vol. 2.
Venda Nova, Bertrand Editora, 1996. Pág. 992.
35 BARRETO, António; MÓNICA, Maria Filomena (Coord.). Dicionário de História de Portugal – Vol.
VIII. Porto, Livraria Figuerinhas, 1999. Pág. 550.
36 Cf. RABY, Dawn Linda. Resistência Antifascista em Portugal – comunistas, democratas e militares
em oposição a Salazar, 1941-1974. Lisboa, Edições Salamandra, 1988. Pág.30
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que procuravam a conspiração militar, onde ficou conhecida a revolta da Mealhada, em
Outubro de 1946.
O cerco do regime aos movimentos de unidade democrática, entretanto criados, foi-se
acentuando, com destaque para a prisão de todos os elementos da Comissão Central e da
Comissão do distrito de Lisboa do MUD, quando estes se preparavam para comemorar,
no dia 31 de Janeiro de 1948, o levantamento republicano de 1891. O Governo tinha já
decidido claramente ilegalizar o MUD e abafar todas as manifestações de protesto37.
Fruto da perseguição de muitos dos seus elementos, a actividade do MUD e do MUNAF
acaba por recrudescer, e só as eleições presidências de 1949 vêm dar um novo fôlego à
unidade antifascista.
Do conjunto da actividade unitária antifascista, é de referir a criação, em 1946, do MUD
Juvenil, que vai conseguir congregar em sua volta um grande número de jovens
oriundos de várias correntes politicas, o que vai levar o regime a ter fortes razões para
estar preocupado com este movimento juvenil. Das actividades do MUD Juvenil,
contam-se a sessão realizada em 1947 na sala da Voz do Operário, em Lisboa, e o
Festival da Juventude de Bela Mandil, no Algarve, no qual são presos pela polícia
fascista destacados dirigentes do movimento38.
Quando em Agosto de 1945, o Governo anunciou as eleições livres para a eleição de
deputados nesse mesmo ano, estavam também incluídas as eleições presidenciais que se
realizavam de sete em sete anos. A campanha só teria início em Fevereiro de 1949, mas
um ano antes é lançada a candidatura do general Norton de Matos, que contaria à data
da sua eleição com 82 anos. Foi uma forma que a oposição encontrou para continuar
com a actividade legal. Os vários sectores da oposição democrática voltaram a unir-se
em torno desta candidatura, exigindo a democraticidade da eleição. No entanto, a
perseguição aos apoiantes de Norton de Matos é grande, com destaque para a
perseguição de destacados intelectuais oposicionistas ao regime, que viram a eliminação
dos seus nomes dos cadernos eleitorais39.
A “oposição democrática” aproveitou a campanha eleitoral para exigir liberdade e
denunciar a repressão, exigindo a satisfação de três condições mínimas para a ida às
urnas: liberdade de propaganda, recenseamento honesto, fiscalização do voto pela
37 Cf. RABY, Dawn Linda. Resistência Antifascista em Portugal – comunistas, democratas e militares

em oposição a Salazar, 1941-1974. Lisboa, Edições Salamandra, 1988. Pág. 37.
38 PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. 60 anos de luta ao serviço do povo e da pátria (1921-1981).
Lisboa, Edições Avante, 1981. Pág.72.
39 Cf. RABY, Dawn Linda. Resistência Antifascista em Portugal – comunistas, democratas e militares
em oposição a Salazar, 1941-1974. Lisboa, Edições Salamandra, 1988. Pág.39.
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oposição 40. Perante a recusa em satisfazer estas condições, a candidatura do general
Norton de Matos desiste à boca das urnas, desmascarando assim a farsa eleitoral.
Apesar das várias tentativas de unidade democrática entre correntes com diferentes
visões politicas e ideológicas,
“as indisfarçáveis divergências os sectores de influência comunista e os da direita republicana
(mais próximos do candidato), evidenciados a pretexto da questão de ir ou não às urnas (é esta
atitude, defendida pelo PCP e seus apoiantes, que prevalece contra a vontade do candidato)
ditarão o fim da unidade antifascista dos anos 40. Sob os efeitos da GuerraFria e da vaga
repressiva desencadeada logo após as eleições por um regime que, vencida a crise da guerra,
retoma plenamente a iniciativa, a oposição mergulha em nova fase de refluxo e divisão.”41

40 PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. 60 anos de luta ao serviço do povo e da pátria(1921-1981).
Lisboa, Edições Avante, 1981. Pág.73.
41 BRITO, J.M. Brandão; ROSAS, Fernando (dir.). Dicionário de História do Estado Novo – Vol. 2.
Venda Nova, Bertrand Editora, 1996. Pág. 992.
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2.3. São Pedro da Cova, as minas de carvão e a preservação da
memória
S. Pedro da Cova é uma freguesia do concelho de Gondomar situada a 4km da sede do
concelho e a 10km da cidade do Porto, e conta segundo os censos de 2001 com 17.324
habitantes.
Até os finais da década de 60 tinha como principal actividade a exploração das minas de
carvão cujo encerramento levou ao desenvolvimento de outras actividades:
marroquinaria, marcenaria, ourivesaria, metalurgia e construção civil. Com uma
superfície de 17km2, a Vila de S. Pedro da Cova tem como principais edifícios de valor
patrimonial: Cavalete Poço de S. Vicente, Museu Mineiro, Moinhos, Igreja Matriz; e de
património natural: Vale do Ferreira, Praia Fluvial (Rio Ferreira). Na freguesia existem
mais de 30 Associações recreativas, culturais e desportivas.42
A descoberta em 179543 de carvão de pedra (antracite) em S. Pedro da Cova provocou
grandes alterações no quotidiano de uma população que vivia e dependia
essencialmente da agricultura44.
Mas a importância de tal descoberta não se resumiu a profundas mudanças ocorridas na
vida da comunidade local. Com o início da exploração do carvão, S. Pedro da Cova
transformou-se num centro industrial de grande importância à escala regional, para onde
se deslocaram inúmeras pessoas vindas de outros pontos do concelho, do distrito e do
país em busca de trabalho. Neste importante complexo industrial mineiro chegou a
extrair-se, durante a década de 30 do século XX, 70% da produção nacional de carvão.
Assim, e apesar do encerramento das minas há já mais de 4 décadas, ainda hoje a
freguesia é “marcada pela extracção do carvão e pela vida sofrida de mineiros e suas
famílias, (…) vive ainda alguns problemas ao nível de dinâmicas sócio-familiares,
sendo a freguesia com mais fogos de habitação social no conjunto do concelho e maior

42 http://www.jf-saopedrodacova.pt/
43 RIBEIRO, Carlos. Memórias sobre as minas de Carvão dos Districtos do Porto e Coimbra e de
Carvão e Ferro do Districto de Leiria. Volume I. Parte II. Lisboa, Typografia da Academia Real das
Sciencias, 1858.
44 Cf. MEMORIAS PAROQUIAIS de 1758 (Freg. S. Pedro da Cova), em Camilo de Oliveira. O
Concelho de Gondomar – Apontamentos monográficos. Volume II. Porto, Livraria Avis, 1979. Pág. 175 a
184
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percentagem de beneficiários de RMG [Rendimento Mínimo Garantido] no total da
população residente”45 no concelho de Gondomar.
Mesmo com a exploração desenfreada dos operários mineiros de S. Pedro da Cova e do
rasto de desemprego e miséria que o encerramento das minas trouxe à população da
freguesia, as marcas profundas deixadas pela indústria mineira têm contribuído para os
vários esforços de preservação da memória histórica e do património mineiro de S.
Pedro da Cova.
Alguns dos exemplos comprovativos dos esforços realizados vêm da comunidade local,
incluindo da vertente institucional que, desde o início do período democrático, tem dado
diferentes contributos para a preservação material e imaterial, com destaque para o
Museu Mineiro situado na antiga Casa da Malta46, e para a mais recente inauguração do
Monumento ao Mineiro47. A Junta de Freguesia edita ainda desde 1983, com algumas
interrupções, um boletim periódico, o Mineiro.
Para além da preservação ou construção material de símbolos identificativos da
extracção do carvão, foram lançadas pela população local, após o encerramento das
minas (1970), algumas iniciativas que visavam a preservação da memória histórica das
minas de carvão. No conjunto das iniciativas destaco aquelas que surgiram após o 25 de
Abril de 1974. Foi sob a responsabilidade de uma associação local, o Centro
Revolucionário Mineiro (CRM), que se editou um conjunto de trabalhos da autoria de
Serafim Gesta (Mazola) que, entre outras temáticas, tinham como objectivo primeiro
dar a conhecer a história das minas de S. Pedro da Cova.
O CRM foi ainda responsável por outras iniciativas, nomeadamente pela edição de um
jornal local de periodicidade mensal, O Diálogo48, editado a partir de Fevereiro de 1975
que, entre outras temáticas, publicava textos de história local. Podemos encontrar alguns
números desta publicação na BPMP.

45 CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR. Diagnóstico Social do Concelho de Gondomar. CMG,
2005.
46 Antiga casa que servia de alojamento aos mineiros, os “malteses”, este edifício adquirido à Companhia
das Minas de Carvão e reconstruído pela Junta de Freguesia da Vila de S. Pedro da Cova é, desde 30 de
Setembro de 1989, Museu Mineiro.
47 O monumento ao mineiro foi inaugurado no passado dia 1 de Maio de 2008 e constitui por isso mais
um símbolo do passado mineiro de S. Pedro da Cova.
48 O Diálogo. Vale do Souto, S. Pedro da Cova, Centro Revolucionário Mineiro. Nº 1: 1 de Fev de 1975.
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Para além da comunidade local, o interesse pelo estudo da comunidade de S. Pedro da
Cova sempre despertou enorme interesse. Destaco o documentário realizado por Rui
Simões em 1976 e intitulado: São Pedro da Cova49.
Existem também instituições de ensino superior que têm demonstrado interesse pela
preservação do património mineiro, de que é paradigmático o facto do Departamento de
Minas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto ter decidido usar o
cavalete do poço de S. Vicente das minas de S. Pedro da Cova como logótipo
identificativo daquele departamento de ensino superior.
O cavalete do poço de S. Vicente, exemplar da arquitectura industrial mineira, é, porém,
um dos elementos edificados que mais interesse tem merecido por parte da população
local. E têm sido vários os movimentos criados em defesa da sua recuperação, sendo já
considerado imóvel de reconhecido interesse patrimonial50.

49 SIMÕES, Rui. São Pedro da Cova. Portugal, Real Ficção, 1976. O documentário de Rui Simões inclui
um série de 3 curtas metragens que têm a duração de cerca de 15` cada. Este documentário fez parte da
Selecção Oficial do Festival Internacional de Berlim.
50 Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 120/2004 – que no artº 62 (Elementos
Classificados) do respectivo regulamento determina:
“São classificados, em cada uma das categorias referenciadas no artigo anterior, os seguintes edifícios,
conjuntos e espaços livres:
. Edifícios com interesse arquitectónico e patrimonial – cavalete de extracção de carvão e instalações
do Poço de São Vicente das Minas de Carvão de São Pedro da Cova, incluindo a Casa da Malta –
processo em vias de classificação pelo IPPAR; …”
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2.4. As lutas sociais e greves operárias em S. Pedro da Cova no século
XX
Os trabalhos historiográficos e científicos sobre as minas de carvão de S. Pedro da Cova
encontram-se numa fase inicial, sendo ainda mais escassos os estudos acerca do
movimento operário de S. Pedro da Cova.
Na cronologia elaborada por Carlos da Fonseca sobre a história do movimento operário
português encontramos referências a uma greve ocorrida no ano de 1923 com as
seguintes notas: “Em Agosto de 1923, os mineiros de São Pedro da Cova – Gondomar
entram em Greve. (…) Em Setembro de 1923, um movimento de solidariedade dos
operários do Porto acolhe 280 crianças, filhos dos mineiros grevistas de São Pedro da
Cova – Gondomar. (…) Em Outubro de 1923, os mineiros de São Pedro da Cova –
Gondomar, são presos pela GNR.” 51
A greve de 1923 é aquela que mais se encontra referenciada nas páginas da história de
luta do movimento operário português. Na consulta do periódico anarco-sindicalista, A
Batalha52, conseguimos perceber a amplitude desta greve. Mas as menções ou citações a
este movimento grevista podem ser exploradas em vários manuscritos, designadamente
na Monografia de Gondomar, da autoria de Camilo de Oliveira, onde encontramos a
seguinte referência:
“Em A Voz da Verdade, quinzenário republicano de Sant`Ana de Cambas (Mértola), no dia 1º de
Dezembro de 1923, bem longe, portanto, de Gondomar, vem uma local sob a epígrafe: A greve
dos mineiros de S. Pedro da Cova e diz:
«A situação miserável dos mineiros de S. Pedro da Cova, dada a exiguidade de salários, não
atingindo o máximo de 6$50, forçava-os a uma urgente reclamação. Preparavam-se,
inteligenciavam-se, quando os surpreende a suspensão dum dos seus camaradas, suspensão essa
ditada e imposta pelo engenheiro-soba daquela empresa, arbitrariedade fundamentada no
encontro de um mineiro dormindo vencido pelo sono e pelo cansaço depois de 16 horas
consecutivas de trabalho.»
Por este motivo a greve foi geral. Pensando a ineficácia das perseguições e violências, a empresa
procurou entrar no período de conciliação e junto dos delegados da C.G.T. foi solucionada a
greve desta maneira:
«Admissão completa de todo o pessoal aos seus respectivos lugares. Cumprimento integral do
horário de 8 horas de trabalho. Sobre as reclamações de ordem material foram feitos aumentos
51 FONSECA, Carlos da. História do Movimento Operário Português e das Ideias Socialistas em
Portugal – I Cronologia. Lisboa, publicações Europa-America, s.d., pág. 167 e 168.
52 Cf. A Batalha. Órgão sindicalista porta-voz da organização operária portuguesa (CGT). P.: União
Operária Nacional e Confederação Geral do Trabalho, que lhe sucedeu. Lisboa, Julho – Setembro, 1923.
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que variam entre 2$50 e 3$50, ficando para os mineiros estabelecida uma única classe, com o
mínimo de 10$00. As regalias que tinham antes da greve continuam de pé.»”53

Mas é de facto na consulta do jornal A Batalha que podemos perceber melhor a
dimensão deste acontecimento que se encontra descrito nas suas páginas centrais entre
21 de Julho e 6 de Novembro de 1923.
Nos trabalhos publicados pelo Centro Revolucionário Mineiro e da autoria de Serafim
Gesta (Mazola) podemos encontrar descritas as condições de trabalho e de vida a que
estavam sujeitos os operários mineiros e algumas lutas que daí resultaram.
Numa dessas publicações54, Serafim Gesta relata as lutas operárias decorridas durante a
1ª Republica, as principais reivindicações dos operários e a sua organização na
Associação de Classe dos Mineiros. Num outro trabalho 55 , baseado nas petições e
queixas apresentadas pelos mineiros nos serviços, encontramos relatadas as degradantes
condições de vida que levavam os mineiros: as doenças (tuberculose; silicose); a entrada
precoce nas minas (trabalho infantil); as más condições de habitação; os salários de
miséria; os horários de trabalho; nesta publicação podemos ainda conhecer uma lista de
27 mineiros detidos nos dias 1 e 2 de Março de 194656. Para concluir uma breve análise
das publicações de Serafim Gesta, destaco ainda um outro trabalho57, a reedição de um
manifesto editado pela primeira vez pela Associação de Classe dos Mineiros e Anexos
de Gondomar em 1932, onde também são relatadas as condições de trabalho, as
perseguições e a repressão exercida sobre os mineiros de S. Pedro da Cova. Tal como já
referi, estes trabalhos tinham um objectivo local: preservar a memória sobre as
condições desumanas a que estavam sujeitos os operários do subsolo. Apesar da
validade das publicações, estas pecam pela ausência de referências bibliográficas e de
descrição das fontes documentais. No entanto, é importante termos presente que os
objectivos de tais publicações também se inseriam numa lógica panfletária.
Jaime Moreira Guedes na sua tese de Mestrado em Antropologia também se debruça
sobre as condições de trabalho, as greves e lutas operárias. Foi a partir da “análise dos
53 Documento cit. em OLIVEIRA, Camilo de. O Concelho de Gondomar – Apontamentos monográficos.
Volume IV. Porto, Livraria Avis, 1979. Págs. 171 e 172.
54 GESTA, Serafim. Mataram o Farramona. Lutas operárias em S. Pedro da Cova – 1ª e 2ª Parte. Porto,
Edição do Centro Revolucionário Mineiro, Novembro de 1976.
55 GESTA, Serafim. Operários de Morte. Documento vivo da miséria e da exploração de todo um povo:
os mineiros de S. Pedro da Cova – 1ª e 2ª Parte. Porto, Edição do Centro Revolucionário Mineiro.
Fevereiro 1978.
56 Idem, 2ª parte, págs. 17 e 18.
57 GESTA, Serafim. Vozes do Subsolo. Lutas operárias em S. Pedro da Cova – 1ª e 2ª Parte. Porto,
Edição do Centro Revolucionário Mineiro, Abril 1976.
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cadastros que fazem parte do acervo documental do museu e outrora pertencente à
Companhia das Minas”58, do recurso às fontes orais através das histórias que “foram
contadas pelos mineiros e outros trabalhadores que conheceram as minas, que se
conservam guardadas nas suas memórias”

59

e da recolha de “outras fontes,

nomeadamente as provenientes de periódicos ou de autores conhecedores das questões
laborais”60 que Jaime Moreira Guedes reserva uma parte do seu trabalho à descrição das
condições em que trabalhavam os mineiros e ao conjunto de lutas por eles
desenvolvidas.
No capítulo sobre as relações laborais, Jaime Moreira Guedes dá-nos a conhecer alguns
aspectos relacionados com a condição operária e mais concretamente sobre as condições
de trabalho dos operários de S. Pedro da Cova. Diz-nos ele que “os perigos a que o
mineiro estava sujeito na sua profissão, eram vários: a explosão de grisú, derrocadas,
incêndios, inundações, que podiam transformar a mina num vasto cemitério (…) os
mineiros de S. Pedro da Cova eram mal pagos, recebendo salários irrisórios e
trabalhavam por turnos de oito horas sem intervalo para as refeições.”61
Quanto ao movimento grevista de S. Pedro da Cova, o autor elaborou um quadro
síntese62 dos surtos grevistas ocorridos ainda durante a primeira república. Baseando-se
na imprensa anarco-sindicalista (A Batalha; A Aurora), dá-nos a conhecer a existência
de 4 greves entre Setembro de 1915 e Agosto de 1923.
Os motivos para o desencadear destes movimentos têm nos aumentos salariais as suas
principais razões, para além de outros aspectos como: a exigência da criação da
Associação de Classe; a redução do horário de trabalho; a solidariedade com os colegas
despedidos; exigência de melhores condições de segurança no trabalho; abolição dos
castigos injustos; entre outras reivindicações. Entre todas as greves descritas, aquela que
atingiu maior dimensão temporal foi a de 1923, que durou 10 semanas. É ainda de
destacar as perseguições políticas e as prisões de que eram alvo os mineiros no decorrer
dos movimentos grevistas, o que também levava ao surgimento de movimentos de
solidariedade.

58 GUEDES, Jaime Moreira. Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova. Dissertação de Mestrado em
Antropologia. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000.
Pág. 6.
59 Ibidem.
60 Ibidem.
61 Idem, Pág. 75.
62 Idem, Pág. 94.
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Jaime Moreira Guedes diz que a greve de 1923 fecha “o primeiro ciclo grevista nas
minas de S. Pedro da Cova”63, fazendo depois referência a uma greve ocorrida em 1946:
“Os acontecimentos de 1946, são recordados mais na perspectiva da repressão policial,
juntamente com a mobilização das minas, acentuando a tradição de resistência
mineira”64. O autor relata esta greve, que diz ser influenciada pelo Partido Comunista,
baseando-se num “prospecto” do PCP de 1 de Março de 1946.
A Direcção da Organização Regional do Porto (DORP) do PCP publicou, por altura das
comemorações do 81º aniversário daquele partido, um livro, no qual enumera um
conjunto de acções, lutas e outros movimentos de trabalhadores ocorridos no distrito do
Porto durante o regime fascista (1926-1974). No livro editado pela DORP do PCP há 7
referências a diversificadas acções de protesto dos mineiros de S. Pedro da Cova. Todas
estas referências têm como fonte documental o Avante!, órgão central do PCP criado a
15 de Fevereiro de 1921, nomeadamente nas suas edições de: Abril 1946 (nº 86, VI
Série); Julho de 1948 (nº120, VI Série); Setembro 1953 (nº180, VI Série); Março 1954
(nº186, VI Série); Janeiro 1960 (nº285, VI Série); Junho 1961 (nº301, VI Série);
Outubro 1966 (nº371, VI Série); Dezembro 1968 (nº397, VI Série). Actualmente, o
Avante! clandestino encontra-se disponível online65.
De todas as acções de protesto, com maior ou menor dimensão, que se traduziram em
greves, paralisações, abaixo-assinados, e que se encontram relatadas neste livro, destaco
aquela que pela sua dimensão se encontra referenciada na edição de Abril de 1946: “Em
27 de Fevereiro de 1946, 3.000 mineiros de São Pedro da Cova, Rio Tinto e Monte
Aventino, iniciam uma greve de 7 dias, exigindo aumento de salário e protestando
contra a falta de géneros.”66
Após as várias leituras efectuadas constato que entre greves ocorridas nas minas de S.
Pedro da Cova, aquelas que merecem mais destaque são a 1923 e a 1946, enquadrandose assim em diferentes períodos históricos.
No conjunto das leituras realizadas encontrei referência a 11 acções de protesto
ocorridas entre 1915 e 1970. Porventura, terão sido muitos mais os protestos dos
mineiros perante as condições que lhes eram impostas, mas este conjunto de acções
63 GUEDES, Jaime Moreira. Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova. Dissertação de Mestrado em
Antropologia. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000.
Pág. 99.
64 Idem, Pág. 100.
65 http://www.pcp.pt/avante-clandestino
66 AVANTE!, VI Série, nº 86, Abr. 1946, Pág. 1, em PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS. Lutas
Sociais no Regime Fascista. Distrito do Porto 1926-1974. Dorp PCP, Março 2002.
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identificadas demonstram a persistência dos operários de S. Pedro da Cova na busca de
melhores condições de vida. Persistência essa que é um marco na história do
movimento operário português.
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2.5. Situação sócio - profissional anterior à greve
No decorrer da década de 40, o contexto político e socio-económico em que se encontra
o país, e a sua integração no contexto europeu e mundial, não são indiferentes aos
responsáveis e principais dirigentes da Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da
Cova (CMCSPC), empresa responsável pela exploração mineira em S. Pedro da Cova
desde 1921, tendo realizado nesse mesmo período vários investimentos no sentido da
modernização da actividade extractiva 67 , alterando significativamente a dinâmica
produtiva nas minas de S. Pedro da Cova. Ao invés, esses mesmos responsáveis,
utilizam a situação nacional e internacional como causas e factores explicativos dos
resultados anuais, quer financeiros ou produtivos, da empresa responsável pela
actividade extractiva que durante décadas se instalou em S. Pedro da Cova.
Do ponto de vista económico e comercial, a Segunda Guerra Mundial provocou
profundas alterações na importância do carvão no consumo energético nacional, pelo
que “representou um momento de viragem fundamental. (…) O peso do carvão no
conjunto das necessidades de energia pela economia portuguesa, que rondava os 80 %
nos finais dos anos 30, cifrava-se em cerca de 57 % em 1949. Nos finais da década
seguinte, ele caía para os 20 % graças à crescente importância da energia hidráulica e
dos combustíveis líquidos”68.
No balanço do ano de 194369, em plena Segunda Guerra Mundial, e considerando o
contexto agitado que o mundo atravessava, o Conselho de Administração da empresa
destaca o “angustioso problema da Mão-de-obra”70, aproveitando para elogiar o decreto
governamental da mobilização.
Contexto mundial que continua a ser utilizado como elemento justificativo do estado da
empresa, junto dos seus accionistas, nos anos seguintes, designadamente no balanço
referente ao ano de 1946, pelo que o Conselho de Administração ambiciona “ver
coroados de êxito os trabalhos num futuro mais ou menos próximo, o que depende,

67 Cf. GUEDES, Jaime Moreira. Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova. Dissertação de Mestrado em
Antropologia. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000.
Pág. 36.
68 BARRETO, António; MÓNICA, Maria Filomena (Coord.). Dicionário de História de Portugal – Vol.
VIII. Porto, Livraria Figuerinhas, 1999. Pág. 462.
69 SÉRGIO, Artur; MENEZES, Fernando de Magalhães; ANDRESEN, João Henrique; MONTEIRO,
Cid; MONTEIRO, Luís dos Santos. Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova. Relatório do
Conselho de Administração. Porto, 7 Fevereiro de 1944. Arquivo do MMSPC.
70 Ibidem.
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principalmente, do desafogo que forem tendo os incertos e ingentes problemas
mundiais.”71
No balanço do ano de 1947, e perante a permanência e agravamento do problema da
mão-de-obra, o Conselho de Administração sente a necessidade de apresentar um
quadro síntese, com a evolução do número médio diário de operários no interior da
mina e o decréscimo da extracção anual.72 Nesse mesmo relatório podemos perceber
que as toneladas de carvão extraídas acompanham a diminuição do número de operários
no interior da mina. Se em 1944 o número médio diário de operários no interior era de
818 (304.030 t), em 1947 era de 623 (211.662 t), pelo que se verifica uma diminuição
de cerca de 23% dos operários e uma queda de aproximadamente 30% na extracção.
Também na análise comparativa dos saldos da conta de lucros e perdas da empresa,
constata-se uma diminuição significativa, pelo que entre 1943 e 1947 verifica-se um
decréscimo de cerca de 43%73 nesse mesmo valor final.
Apesar das dificuldades, do contexto de guerra em que se vivia, e mesmo com o
decréscimo de extracção na primeira metade dos anos 40, depois de atingido o auge da
extracção em 1941 74, em meados da década a extracção volta a subir sendo mesmo
superior à verificada em 193975, tendo representando S. Pedro da Cova neste período a
mina de carvão do país com maior capacidade extractiva.
As condições de trabalho, os baixos salários e a dureza do ofício levaram a que muitos
operários e trabalhadores das minas de carvão procurassem novas profissões e ofícios,
deslocando-se para outros centros industriais, e por isso mesmo a importância assumida
pela mobilização dos operários decretada pelo regime salazarista. Jaime Moreira
Guedes destaca no seu estudo que “a maioria dos trabalhadores que podia escapar à
mobilização, optavam pelas minas de volfrâmio, com vista a obtenção de melhores

71 SÉRGIO, Artur; MENEZES, Fernando de Magalhães; ANDRESEN, João Henrique; MONTEIRO,
Cid; MONTEIRO, Luís dos Santos. Companhia das Minas de Carvão de São Pedro da Cova. Relatório do
Conselho de Administração. Porto, 10 de Fevereiro de 1947. Arquivo do MMSPC.
72 Cf. SÉRGIO, Artur; MENEZES, Fernando de Magalhães; ANDRESEN, João Henrique; MONTEIRO,
Cid; MONTEIRO, Luís dos Santos. Companhia das Minas de Carvão de São Pedro da Cova. Relatório do
Conselho de Administração. Porto, 7 de Fevereiro de 1948. Arquivo do MMSPC.
73 Cf. SÉRGIO, Artur; MENEZES, Fernando de Magalhães; ANDRESEN, João Henrique; MONTEIRO,
Cid; MONTEIRO, Luís dos Santos. Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova. Relatório do
Conselho de Administração. Porto, 7 Fevereiro de 1944 e 7 Fevereiro de 1948. Arquivo do MMSPC.
74 Cf. GUEDES, Jaime Moreira. Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova. Dissertação de Mestrado em
Antropologia. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
2000.Pág. 36.
75 Cf. Boletim de Minas, Ano de 1939, Ministério da Economia, Lisboa, 1941. Pág. 331.
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salários” 76 . Mas nem a mobilização decretada pelo regime em contexto de guerra
conseguiu evitar a saída de mão-de-obra para outros serviços. O Avante! da primeira
quinzena de Abril de 1946 considera que “as condições de trabalho nestas minas são tais
que, havendo falta de trabalho em todo o país, nas minas de S. Pedro da Cova está
aberta a inscrição e há falta de mineiros”77. Porém, neste mesmo período, apesar da falta
de pessoal, a população residente na freguesia crescia78.
Quadro nº 1 – Número de operários inscritos no sindicato, salários e quotas.
Categoria

Nº de inscritos

Salários

Cota/desconto
mensal

Capatazes

Enchedores

Mineiros
Total

1

27$00

6

28$00

10

23$00

11

25$50

24

18$00

63

14$00

489

17$00

80

21$00

103

19$50

787

-

2$50

2$50

2$50

Fonte: Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos do Distrito do Porto. Folha de
cotização do Pessoal das Minas de S. Pedro da Cova. S. Pedro da Cova. S. Pedro da Cova, Dezembro de
1945. Arquivo do MMSPC.

Tal como referido, os baixos salários são apresentados como uma das principais razões
para a deslocação da mão-de-obra. Os salários dependiam das funções e categoria de
cada um, pelo que não eram uniformes. Em 15 de Abril de 1946, um Enchedor ganhava
17$00, um Mineiro de 2ª Classe ganhava 19$50, e um Mineiro de 1ª Classe ganhava

76 GUEDES, Jaime Moreira. Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova. Dissertação de Mestrado em
Antropologia. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000.
Pág. 36.
77 “Greve dos Mineiros de S. Pedro da Cova, Rio Tinto e Monte Aventino”, em AVANTE!. Órgão Central
do Partido Comunista Português. VI Série, nº83. 1ª Quinzena de Abril de 1946. Arquivo do GES/PCP.
78 GUEDES, Jaime Moreira. Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova. Dissertação de Mestrado em
Antropologia. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000.
Quadro nº 7. Pág. 48.
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21$00 79 . Estes são, no essencial, os valores auferidos pela grande maioria dos
trabalhadores na respectiva categoria, pelo que existiam algumas diferenças que
resultavam de factores como o tempo de serviço, idade, experiência, entre outros
elementos, conforme é observável no quadro nº 1. Contudo, é preciso ter em conta que
uma parte deste salário ficava retida para o carbureto80, para o sindicato, entre outros
descontos, o que significava uma diminuição no valor real auferido pelos trabalhadores.
Um outro aspecto para a compreensão da situação sócio-profissional dos trabalhadores
destas minas prende-se com a sua integração nas estruturas sociais, designadamente nas
chamadas organizações representativas. Data do início da década de 40 a formação do
SNMCOCDP que, de acordo com os seus Estatutos, nasceu à luz do Estatuto Nacional
do Trabalho, no momento da criação dos sindicatos nacionais, referência legislativa e
organizacional que define ideologicamente o fascismo português. Este sindicato
corporativo representava os interesses profissionais de todo pessoal das indústrias de
minas de carvão (mineiros, capatazes, transporteiros, pessoal da triagem, enchedores,
lavadores, etc) e, assumindo-se como uma elemento de cooperação na economia
nacional, repudiava “inteira e completamente a luta de classes, que considera
incompatível com a unidade da Pátria Portuguesa (…) renuncia e condena toda e
qualquer forma de actividade dos seus associados, interna ou externa, contrária aos
interesses da nacionalidade e soberania genuinamente portuguesa.”81
É neste sindicato nacional que vai ser enquadrado todo o pessoal que trabalha nas minas
de carvão de S. Pedro da Cova, independentemente da categoria ou função que
assumem na respectiva empresa, sendo que alguns autores defendem que a“ligação
estreita dos mineiros ao seu sindicato iria conservar-se no casos em que a sua existência
foi mais do que simbólica pois, embora os sindicatos nacionais tivessem teoricamente
um âmbito distrital, na prática estiveram ligados a uma área geográfica restrita e que
pode ser identificada com a grande empresa.”82

79 Companhia das Minas de Carvão de São Pedro da Cova. Cadastros dos Trabalhadores. São Pedro da
Cova, 1946. Arquivo do MMSPC.
80 Quando dizem carbureto, querem dizer carboneto de cálcio - produzido de forma industrial através da
mistura de cal e carvão. Era utilizado nos gasómetros que produziam acetileno (C2H2) por acção da
“carbureto” com água.
81 Estatutos do Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos do Distrito do Porto.
Porto, 30 de Abril de 1941. Pág. 6. Arquivo do MMSPC.
82 BARRETO, António; MÓNICA, Maria Filomena (Coord.). Dicionário de História de Portugal – Vol.
VIII. Porto, Livraria Figuerinhas, 1999. Pág. 467.
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De acordo com mapa diário de registo de pessoal83 nas minas de S. Pedro da Cova, no
início do ano de 1946 eram contabilizados no serviço 788 trabalhadores (mineiros,
enchedores, capatazes), pelo que na análise comparada com o quadro nº 1 acima
referenciado podemos deduzir que o pessoal, na sua “totalidade”, estava inscrito neste
mesmo sindicato, ainda que o mesmo tenha por base o mês anterior. Tal como podemos
constatar neste mesmo quadro nº 1, para além da integração de todo o pessoal, o valor
da cota sindical paga é igual para todos os trabalhadores, independentemente do salário
auferido, tal como é enunciado nos Estatutos do respectivo sindicato.
Não são conhecidos, por parte da direcção do sindicato corporativo, ou de qualquer
outra associação ou comissão representativa dos operários das minas de carvão de São
Pedro da Cova, qualquer documento ou posição pública que incentive a contestação
organizada dos trabalhadores neste período. Assim, o papel do sindicato corporativo –
apesar da pouca documentação recolhida – terá sido mesmo “contrário” à mobilização
dos operários de S. Pedro da Cova. Serafim Gesta, numa das suas publicações, cita a
acta de uma das reuniões do sindicato onde terá sido abordada a greve de 1946:
“…e resolveu em primeiro lugar abordarem o assunto, sobre o levantamento dos operários das
minas de S. Pedro da Cova, a 27 de Fevereiro passado, verificando que nenhum membro deste
Sindicado estava implicado no assunto, e até quando isso chegou ao seu conhecimento,
principiaram, logo por convocar os operários para trabalharem, e resolveram dar conhecimento
do sucedido ao Ex.mo Senhor Delegado do Instituto Nacional do Trabalho; bem como da
colaboração da Direcção da Companhia e da Direcção deste Sindicato, para que os operários
retomassem o serviço”84.

Contudo, mesmo considerando que o sindicato possa não ter assumido, até pela razão da
sua própria de existência, uma postura de incentivo ao movimento, numa das
exposições sobre os acontecimentos a decorrer em S. Pedro da Cova, o Delegado do
Ministério da Guerra admite que “por vezes elementos do Sindicato dos Mineiros, me
procuraram pedindo a minha interferência junto das instâncias superiores, no sentido de
serem actualizados os seus salários” 85 . Neste período são ainda conhecidas várias
situações em que “a «fascização» dos sindicatos permitiu aos comunistas ganharem
83 Cf. Minas de Carvão de S. Pedro da Cova. Distribuição do Pessoal. S. Pedro da Cova, 3 de Janeiro de
1946. Arquivo do MMSPC.
84 Documento cit. em GESTA, Serafim. Operários de Morte. Documento vivo da miséria e da
exploração de todo um povo: os mineiros de S. Pedro da Cova. Porto, Edição do Centro Revolucionário
Mineiro, Fevereiro 1978.
85 O Delegado do Ministério da Guerra (Capitão António Miranda). Correspondência enviada ao
Director da Policia Internacional de Defesa do Estado sobre os acontecimentos ocorridos em S. Pedro da
Cova. São Pedro da Cova, 28 de Fevereiro 1946. PC 24/46. Fl. 4. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT,
DGARQ.
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posições junto da classe, «infiltrados» em listas eleitorais ou em comissões
administrativas. Neste contexto não fazia sentido a existência de sindicatos paralelos,
embora velhas praticas de classe como as quotizações fossem aplicadas para apoio aos
companheiros presos pela PIDE.”86
O SNMCOCDP não fazia qualquer diferença entre a organização e enquadramento
sindical entre operários e capatazes, procurando introduzir a “paz” social entre o pessoal
com diferentes categorias87.
Situar a greve de 1946 nas Minas de Carvão de São Pedro da Cova, o início do
movimento grevista, os dias de paralisação, sem ter em consideração o contexto em que
a mesma se desenvolve, os antecedentes, e mais concretamente a ausência de resposta
aos problemas que os mineiros vinham reclamando, determinará o sentido das
conclusões de um trabalho de natureza científica.

86 BARRETO, António; MÓNICA, Maria Filomena (Coord.). Dicionário de História de Portugal – Vol.
VIII. Porto, Livraria Figuerinhas, 1999. Pág. 467.
87 Estatutos do Sindicato Nacional dos Mineiros de Carvão e Ofícios Correlativos do Distrito do Porto.
Porto, 30 de Maio de 1941. Arquivo MMSPC.
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2.6. O movimento grevista
Tal como descrito na análise da bibliografia existente sobre a temática desta
investigação, não são conhecidas nas páginas da história da luta do movimento operário
português88, referências a greves ou protestos significativos do operariado de São Pedro
da Cova, desde a formação do Estado Novo até meados da década de 40. O último
grande movimento grevista que se conhece em S. Pedro da Cova data de 1923, não só
pela duração de tal movimento, mas essencialmente pela amplitude e impacto que o
mesmo assumiu – a solidariedade que por todo o país se estabeleceu com os mineiros de
S. Pedro da Cova e suas famílias – e pelo destaque que a imprensa de matriz anarcosindicalista89 deu a este movimento, nas suas páginas centrais entre Julho e Novembro
de 1923. Jaime Moreira Guedes considera que, com a greve de 1923, “fechou-se assim
o primeiro ciclo grevista nas minas de S. Pedro da Cova”90, acrescentando que “com o
fim da primeira República e o advento do Estado Novo, apoiado num sistema político
autoritário e corporativo, as possibilidades politicas de novas lutas tornaram-se
reduzidas”91.
A greve de 1946 insere-se assim num novo ciclo de greves, iniciadas no início da
década, ainda durante a Segunda Guerra, que tiveram expressões diversas por todo o
país, num contexto político e social diferente das greves ocorridas no decorrer da
primeira república. Segundo alguns autores, as “lutas sociais nas minas desenvolviamse numa escala local mas geralmente acompanharam os ritmos da conflitualidade
nacional.”92
Partindo da compreensão do contexto nacional e internacional em que se insere o
movimento grevista despoletado em S. Pedro da Cova, o “recrudescer” do nazifascismo no plano Europeu e o avanço dos movimentos sociais de contestação ao
regime português no plano nacional, importa agora analisar o contexto concreto – local
– em que se desenvolve tal movimento, as suas causas e antecedentes. Neste sentido,

88 Exemplo da cronologia do movimento operário elaborado pela Universidade Popular do Porto, em
http://cdi.upp.pt/.
89 Cf. A Batalha. Órgão sindicalista porta-voz da organização operária portuguesa (CGT). P.: União
Operária Nacional e Confederação Geral do Trabalho, que lhe sucedeu. Lisboa, Julho – Setembro, 1923.
90 GUEDES, Jaime Moreira. Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova. Dissertação de Mestrado em
Antropologia. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000.
Pág. 99.
91 Ibidem.
92 BARRETO, António; MÓNICA, Maria Filomena (Coord.). Dicionário de História de Portugal – Vol.
VIII. Porto, Livraria Figuerinhas, 1999. Pág. 467.
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para a compreensão do alcance, dos objectivos e dos efeitos deste movimento grevista,
torna-se essencial apreender as razões basilares para a eclosão de tal movimento.
Conhecer as concretas condições de vida dos mineiros de São Pedro da Cova, a dureza
do seu trabalho, entre outros elementos que caracterizam a condição operária, são
questões essenciais para uma melhor compreensão dos motivos que estiverem por
múltiplas ocasiões no desencadear de protestos, manifestações e greves.
Tais razões podem ser fundamentadas pelos relatos dos operários e seus representantes
políticos, mas o reconhecimento da existência de motivos para o protesto surgem
inclusive do lado oposto, nomeadamente do Delegado do Ministério da Guerra que
admite o facto da eclosão do movimento residir no incumprimento de uma:
“prometida melhoria ou actualização de salários (…) tendo sido nomeada uma comissão para
estudo que, segundo consta, entregou os seus trabalhos, em meados do ano findo, a S. Ex. o
Ministro da Economia (…) que ao facto foi dada publicidade nos jornais de todo o país (…)
desde a nomeação da Comissão, até à data, a carestia da vida tendo evoluído consideravelmente,
estando onerados os salários com descontos obrigatórios oficiais, taxas militares em atraso, etc”93.

Mas muitos outros factores podem considerar-se como estando na origem deste
movimento, designadamente relacionados com a mobilização decretada pelo regime
salazarista em pleno contexto da Segunda Guerra Mundial, uma vez que existem relatos
que indicam que “mais de 200 operários que já tinham abandonado há bastante tempo a
mina, trabalhando já noutras profissões, noutros pontos do país, foram obrigados a
voltar, sujeitos a trabalhos forçados (…) os operários que tentam abandoná-las, são
procurados e castigados como soldados desertores”

94

. A mobilização é assim

apresentada como um dos principais motivos para o descontentamento dos mineiros de
S. Pedro da Cova, vertida nos relatos dos próprios:
“Em 1942, salvo o erro, na altura da Guerra, a mina foi mobilizada. Muitos homens tinham saído
daqui pelas péssimas condições que havia e porque os ordenados eram muito baixos, e foram
ganhar mais, alguns cinquenta escudos por dia, trabalhos mais leves. Mas a Companhia tinhas as
fichas do Pessoal que saiu e foi buscá-lo aonde ele estava, obrigou-os a vir e mobilizou-os a
ganhar vinte e dois e quinhentos! Até a indivíduos que só tinham trabalhado dois dias nas minas!
Puseram-nos numa miséria ainda maior do que aquela em que estavam. Se algum não pudesse

93 O Delegado do Ministério da Guerra (Capitão António Miranda). Correspondência enviada ao
Director da Policia Internacional de Defesa do Estado sobre os acontecimentos ocorridos em S. Pedro da
Cova. São Pedro da Cova, 28 de Fevereiro 1946. PC 24/46. Fl. 4. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT,
DGARQ.
94 “Greve dos Mineiros de S. Pedro da Cova, Rio Tinto e Monte Aventino”, em Avante!. Órgão Central
do Partido Comunista Português. VI Série, nº83. 1ª quinzena de Abril de 1946. Arquivo: Gabinete de
Estudos Sociais do PCP.
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vir, ou não quisesse vir, ou se recusasse, ia um Cabo do Exército buscá-lo aonde ele estivesse, e
trazia-o debaixo de prisão.”95

Este é um aspecto central para a compreensão da greve de 1946, pelo facto de as “minas
de São da Cova estarem mobilizadas pelo Ministério da Guerra” 96 , e por isso a
importância assumida pelo Capitão António Joaquim Miranda, Delegado do referido
Ministério destacado para as minas de São Pedro da Cova, sendo o principal
responsável das forças civis e militares durante todo o processo grevista. A presença
deste oficial é ainda recordada em vários depoimentos: “Por essa ocasião quem dirigia a
Mina era o Capitão Miranda. Não deixava ir ninguém embora”

97

. O papel

desempenhado pelo Capitão Miranda terá sido ainda mais significativo, pelo que o
próprio relatório final da PIDE, sobre os acontecimentos ocorridos em S. Pedro da Cova,
destaca que “as investigações sobre as condições de trabalho nas minas, foram feitas por
um senhor oficial superior do exército”98.
São ainda significativas as descrições sobre as condições em que laboravam os mineiros
de S. Pedro da Cova, nelas residindo o principal argumento para o irromper de vários
movimentos de protesto que durante o século XX se fizeram sentir no complexo
industrial mineiro de S. Pedro da Cova. Alguns desses relatos e depoimentos
apresentam-se-nos mesmo como “sombrios” no que toca à caracterização do trabalho
nas minas:
“As galerias estão completamente alagadas. Lá em baixo o calor é insuportável. Têm de
trabalhar descalços e quase nus, alagados pelo suor e encharcados pela água da mina, durante 9
horas. Só há 2 respiradores para toda a mina”99.
“Aquilo era péssimo, e tinham de andar nus, como eu andei tantos anos”100
“Isto foi sempre uma escravidão toda a vida! Não se podia piar, não se podia dizer nada”101

95 Depoimento de Abílio Ferreira, em NORTON, António. Histórias da Opressão/1. Depoimentos
Gravados. Edição da a opinião. Porto, Novembro de 1975. Pág. 41.
96 O Investigador da PIDE da Subdirectoria do Porto (Jaime Augusto Gomes da Silva). Relatório final da
PIDE sobre a greve de 1946 em S. Pedro da Cova. Porto, 25 de Abril de 1946. PC 24/46. Fl. 186. Arquivo
da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
97 Depoimento de Abílio Ferreira, em NORTON, António. Histórias da Opressão/1. Depoimentos
Gravados. Edição da a opinião. Porto, Novembro de 1975. Pág. 41.
98 O Investigador da PIDE da Subdirectoria do Porto (Jaime Augusto Gomes da Silva). Relatório final da
PIDE sobre a greve de 1946 em S. Pedro da Cova. Porto, 25 de Abril de 1946. PC 24/46. Fl. 186. Arquivo
da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
99 “Greve dos Mineiros de S. Pedro da Cova, Rio Tinto e Monte Aventino”, em Avante! - Órgão Central
do Partido Comunista Português. VI Série, nº83. 1ª quinzena de Abril de 1946. Arquivo: Gabinete de
Estudos Sociais do PCP.
100 Depoimento de Abílio Ferreira, em NORTON, António. Histórias da Opressão/1. Depoimentos
Gravados. Edição da a opinião. Porto, Novembro de 1975. Pág. 41.
101 Idem, pág. 46.
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“ As doenças a gente não sabia, mas ali contraía-se a silicose, é uma doença muito má mas ao
principio ninguém sabia. O médico sabia mas como tinha de indemnizar, o doente nunca
descobriu” 102
“Tirava a roupa, vestia-se uma cueca; passados 5 minutos estávamos todos chupados em água,
suor”103

Também na consulta dos interrogatórios efectuados pela PIDE podem ser retirados
vários relatos do operariado. Num desses relatos o respondente afirma ter aderido e
apoiado os camaradas que estavam em greve “em virtude de, naquele dia vinte e sete de
Fevereiro, quando se dirigiu para o trabalho, da parte da manhã, ter ido mal almoçado e
não ter géneros em casa para sustento dos filhos”104. Mas quase em todos os relatos os
respondentes informam que “não podiam trabalhar com fome”.
As precárias condições em que labutavam os mineiros de São Pedro da Cova também
contribuíam para a origem de outros problemas associados a esta profissão,
designadamente os graves acidentes de trabalho que daí decorriam, significando nalguns
casos a própria morte. Um relatório estatístico105 referente a 1939 indica-nos que nesse
ano foram contabilizadas 524 vítimas de acidentes de trabalho ocorridos nas Minas de
São Pedro da Cova, o que equivale a cerca de 28% do total dos trabalhadores, sendo que
64% desses mesmos acidentes implicaram mais de 7 dias de incapacidade de cada uma
das suas vítimas. Também na análise do registo diário do pessoal em serviço, referente
ao dia anterior à paralisação, regista-se a existência de 45 sinistrados e 124 doentes,
entre mineiros e enchedores, número este assumido pela própria empresa106.
Apesar de existirem vários factores explicativos para o despoletar da greve, não
subsistem igualmente grandes referências “internas” que apontem para uma mobilização
e protesto organizado e politizado dos mineiros de São Pedro da Cova. Nenhum
documento foi encontrado no qual se afigure uma tentativa de consciencialização
política

do

operariado

para

a

greve

da

parte

dos

seus

representantes

associativos/sindicais, nem de uma pré-reacção da administração da empresa que
impedisse a eclosão de tal movimento.

102 Entrevista a Manuel Alves das Neves (Neca Rana), realizado por autor desconhecido, em 1982, S.
Pedro da Cova. Arquivo MMSPC.
103 Entrevista a Serafim Marques (Moliceira), realizada pelo autor, em 26 de Dezembro de 2008, S.
Pedro da Cova (casa do entrevistado). Minuto 12.
104 Policia Internacional de Defesa do Estado. Auto de Perguntas. Respondente: Alvarinho Monteiro da
Silva. Porto, 13 de Março de 1946. PC 24/46. Fl. 135. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
105 Boletim de Minas, Ano de 1939, Ministério da Economia, Lisboa, 1941.
106 Cf. Minas de Carvão de São Pedro da Cova. Distribuição de Pessoal. S. Pedro da Cova, 26 Março de
1946. Arquivo do MMSPC.
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O Chefe dos Serviços da empresa, narrando os acontecimentos ao Delegado do
Ministério da Guerra, considera que a “inesperada atitude do Pessoal, faz querer, que ela
será influenciada largamente por elementos estranhos à companhia”107.
Contudo, apesar de não serem conhecidos quaisquer elementos que apontem para a
possibilidade do movimento grevista residir num movimento organizado, nos
interrogatórios e acareações, durante a investigação dirigida pelos serviços da PIDE,
podemos retirar dados que indiciam uma preparação ou intenção de disponibilidade para
a greve. Num desses interrogatórios, o respondente afirmou que “muito antes da greve
parcial ocorrida nessas minas era opinião geral entre os mineiros que deviam pôr-se em
greve, por não poderem trabalhar com os diminutos salários que recebem (…) em todos
os grupos se ouvia falar do assunto, todos dizendo que não se podia trabalhar com
fome” 108 . É ainda perceptível, durante os interrogatórios, que os operários vinham
alertando para a situação em que viviam, pelo que um dos respondentes “esclarece que
dias antes o seu camarada de trabalho conhecido pelo «Sarrisca» tinha organizado uma
comissão para irem pedir aumento de salário ao Senhor Capitão Miranda”109. Também
nos depoimentos dos mineiros podemos encontrar referências ao crescente
descontentamento que se começava a fazer sentir naquela época:
“Por essa época tivemos uma quadra, antes de «eles» fazerem um pequeno aumento, em que nós
começamos aqui a revoltar-nos, a falar uns com os outros, dentro da Mina. Mas quando tal
descobriam, e lá ia um ao Director. Era ameaçado. (…) Um belo dia começámos a falar nisso
antes de entrarmos para dentro da Mina, e houve um colega nosso que saltou para cima duma
rima de madeira de escorar e disse: - É rapazes! Hoje ninguém trabalha!”110

Em muitos dos interrogatórios efectuados pelos serviços da PIDE, na presença do
Subdirector e do Investigador da PIDE do Porto, não foi possível apurar com exactidão
quais os principais incitadores ou responsáveis pelo despoletar do movimento, até pelas
declarações contraditórias dos respondentes, mas numa primeira conclusão do
Subdirector da PIDE, o mesmo considerou que:

107 O Delegado do Ministério da Guerra (Capitão António Miranda). Correspondência enviada ao
Director da Policia Internacional de Defesa do Estado sobre os acontecimentos ocorridos em S. Pedro da
Cova. São Pedro da Cova, 28 de Fevereiro 1946. PC 24/46. Fls. 3 e 4. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT,
DGARQ.
108 Policia Internacional de Defesa do Estado. Auto de Perguntas. Respondente: José Pinto de Oliveira.
Porto, 20 Março 1946. PC 24/46. F. 154. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
109 Policia Internacional de Defesa do Estado. Auto de Perguntas. Respondente: José Gonçalves. PC
24/46. Fl. 73. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
110 Depoimento de Abílio Ferreira, em NORTON, António. Histórias da Opressão/1. Depoimentos
Gravados. Edição da a opinião. Porto, Novembro de 1975. Pág. 43.
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“tiveram interferência na greve parcial, ocorrida nas minas de carvão de São Pedro da Cova, em
27 de Fevereiro p,pº, como iniciadores e incitadores desse delito, os mineiros Francisco de Sousa
nº 240; Lindoro Moreira das Neves nº 119; José Gonçalves «O café» nº 136; António Ferreira
«O Pichela» nº 136; José Pinto de Oliveira «O José Cesta» nº 214; e um tal de Francisco
Carcereiro. Presume-se que um dos mineiros mais responsáveis na referida greve parcial seja o
Francisco de Sousa, apesar da negativa em que ainda se mantem; além deste, também mostraram
ter mais responsabilidade de que os restantes os mineiros Lindoro Moreira das Neves e José
Gonçalves.”111

A preocupação em apurar responsabilidades é notória. Todavia, apesar de apenas serem
conhecidas detenções nos dias 1 e 2 de Março, na descrição dos acontecimentos no dia
imediatamente posterior à greve, o Delegado do Ministério da Guerra informa o
Director da PIDE que “no decorrer nas investigações, foram detidos, para inquérito mais
pormenorizado, os operários (….), e igualmente declararam não terem tomado o
trabalho, por os seus camaradas assim terem procedido, detenção que se não manteve,
visto não se ter apurado a estes, até aquele momento, maiores responsabilidade que ao
restante pessoal, além de que todo ele prometeu retomar o trabalho hoje.”112
No relatório final da PIDE sobre a greve confirma-se as primeiras conclusões retiradas
ainda no decorrer do processo, considerando-se que “pelas investigações a que se
procedeu apenas se apurou que na véspera do dia em se deu a paralização do trabalho, e
durante a hora para jantar no interior da minas (das doze às treze horas), os mineiros
Francisco de Sousa, Lindoro Moreira das Neves, José Gonçalves, António Ferreira, José
Pinto de Oliveira e Francisco da Silva Neves (…) resolveram apresentarem-se mais
cedo nas minas no dia seguinte e impediram a entrada para o trabalho aos restantes
camaradas, dizendo que não podiam trabalhar com fome, pretendendo que os seus
salários fossem aumentados”113, o que denota a preocupação em explicar que as razões
para o sucedido residam numa atitude coerciva de alguns dos operários.

111 O Subdirector da PIDE Porto (Capitão António Neves Graça). Correspondência enviada ao Chefe do
Estado Maior da 1ª Região Militar do Porto. Porto, 20 Março 1946. PC 24/46. F. 123. Arquivo da
PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
112 O Delegado do Ministério da Guerra (Capitão António Miranda). Correspondência enviada ao
Director da Policia Internacional de Defesa do Estado sobre os acontecimentos ocorridos em S. Pedro da
Cova. São Pedro da Cova, 28 de Fevereiro 1946. PC 24/46. Fl. 3. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT,
DGARQ.
113 O Investigador da PIDE da Subdirectoria do Porto (Jaime Augusto Gomes da Silva). Relatório final
da PIDE sobre a greve de 1946 em S. Pedro da Cova. Porto, 25 de Abril de 1946. PC 24/46. Fl. 186
Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.

43

Quadro nº 2 – Registo Diário do Pessoal
Pessoal
Mineiros
Enchedores
Diversos

Totais

26F 27F 28F 1M 2M 4M 5M
Presenças

156

46

66

67

100 158 151

Faltas

6

119

95

92

65

Presenças

455

84

133 182 265 454 412

Faltas

3

479

431 367 284

51

75

Capazes

19

19

19

19

19

19

19

Extracção

40

22

32

27

31

37

37

Bombeiros

16

14

16

16

16

16

16

Em serviço

744

185

281 318 469 741 697

11

16

Fonte: Minas de Carvão de S. Pedro da Cova. Distribuição do Pessoal. S. Pedro da Cova, Fevereiro e
Março de 1946. Arquivo do MMSPC.
(F = Fevereiro; M = Março)

A greve não foi uniforme, e não uniu todos os trabalhadores – independentemente da
categoria – que exerciam funções na Empresa Minas de Carvão de São Pedro. Se
compararmos o registo diário da produção e da distribuição de pessoal114, do dia em que
iniciou a greve com o dia anterior, podemos perceber que, se os que desenvolviam
actividade

produtiva

(por

exemplo

os

enchedores,

mineiros)

aderiram

significativamente ao movimento grevista, os que assumiam funções de “chefia”, ainda
que intermédia (por exemplo os capatazes), não contribuíram em nada para a adesão
verificada, o que numa aparente e superficial análise denota diferentes interesses entre o
pessoal.
Quanto à adesão do pessoal, num primeiro momento pode considerar-se como muito
significativa, uma vez que no total do pessoal, se comparado o primeiro dia de greve (27
Fev.) com o dia anterior, registou-se mais de 75% de adesão à paralisação, sendo que foi
nos mineiros (cerca de 70%) e nos enchedores (cerca de 85%) que mais se fez sentir a
paralisação. Ao invés, nenhum dos capatazes parece ter aderido ao movimento. É ainda
de referir que à medida que os dias foram passando, a adesão foi diminuindo
significativamente. Contudo, até o dia 2 de Março, a greve atingiu níveis de
considerável significado, designadamente entre os enchedores.

114 Minas de Carvão de S. Pedro da Cova. Distribuição do Pessoal. S. Pedro da Cova, Fevereiro e Março
de 1946. Arquivo do MMSPC.
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2.7. Os apelos à greve e a influencia crescente do PCP
A ausência de referências mais concretas sobre movimentações internas do operariado
de S. Pedro da Cova, faz querer que as razões para a eclosão da greve dever-se-ão a
factores de ordem externa, sobretudo no que toca à mobilização e dinamização de tal
movimento, designadamente da intervenção organizada do PCP, provada que está a sua
atenção a este movimento.
Se por um lado não são conhecidas quaisquer medidas internas que pronunciem uma
tentativa de consciencialização politica dos trabalhadores, alguns documentos
distribuídos à época junto das minas de carvão, indiciam a possibilidade de uma
tentativa externa à mina de consciencialização dos operários, da sua condição, ou ainda
a mera possibilidade de uma já existente influência de uma das organizações mais
representativas da oposição politica ao Estado-Novo, designadamente o PCP, em
reorganização desde inícios da década de 40. Segundo Jaime Moreira Guedes, a greve
ocorrida em 1946 nas Minas de São Pedro da Cova, ao contrário das greves ocorridas
ainda durante a 1ª República sob a influência do anarco sindicalismo, conta já “com o
apoio do PCP”115.
E na verdade, um documento assinado por aquele partido, sobre o qual se depreende que
foi distribuído junto dos operários já em greve, enuncia as principais reivindicações dos
mineiros: “aumento de salários, mais géneros e melhores condições de vida”116. Neste
documento, o PCP procura estimular e incentivar os mineiros de S. Pedro da Cova a
continuarem o movimento grevista, apelando à solidariedade de outros trabalhadores:
“Que se façam protestos contra a exploração fascista! Que todos os portugueses apoiem esta luta,
exigindo que parte dos lucros fabulosos da Companhia das Minas de S. Pedro da Cova sejam
repartidas pelos Mineiros explorados! Os valentes Mineiros precisam da ajuda de todos os
portugueses honestos! Escrevam cartas de protesto às autoridades contra a exploração feita aos
Mineiros”117.

Nesse mesmo prospecto, o PCP descreve as condições em que trabalham os mineiros, e
mais concretamente os seus baixos salários: “Os salários mais altos em S. Pedro da
Cova são de 21$00 para os mineiros de primeira. Outros operários menos qualificados
115 GUEDES, Jaime Moreira. Minas e Mineiros em S. Pedro da Cova. Dissertação de Mestrado em
Antropologia. Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2000.
Pág. 99.
116 Documento do PCP de 1 de Março de 1946. Paralização total de trabalho em S. Pedro da Cova,
Monte Aventino e Rio Tinto! Os Minérios revoltam-se contra a exploração fascistas!. Arquivo do
GES/PCP.
117 Ibidem
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ganham muito menos que isso. E os salários estão sujeitos a grandes descontos. Por
exemplo, os operários que ganham 21$00 têm um desconto diário de 8% e o seu
ordenado fica em 19$35 mas têm ainda de descontar 7$50 por semana para o carbureto
e 2$50 para o sindicato”118, estrutura esta que o Partido considera comprometida com o
patronato, uma vez que “à frente da qual está o grande traidor à classe operária António
de Espinho que se vendeu ao fascismo por um lugar na Câmara Corporativa”119. Apesar
do documento estar datado de 1 de Março de 1946, aquele partido tem já conhecimento
da repressão exercida pelo Capitão Miranda, Delegado do Ministério da Guerra na
referida empresa, que “prendeu 4 mineiros”120, mas depois do protesto exercido pelos
seus camaradas e suas famílias “foram libertados”121.
O papel do PCP neste movimento grevista não terá sido pontual, pelo que são
conhecidos outros documentos sobre o movimento desencadeado em S. Pedro da Cova,
apontando para a possibilidade do Partido, que vinha influenciando as greves ocorridas
na primeira metade da década de 40, com maior expressão no sul do país e noutras
concentrações operárias, empenhar-se na revolta do operariado de S. Pedro da Cova.
Num outro documento, sobre o qual apenas é conhecido o mês (Março) e ano (1946), o
PCP destaca que “os valentes mineiros de S. Pedro da Cova e os seus companheiros de
Rio Tinto e do Monte Aventino se encontram em greve para conquista de aumento de
salários e de melhoria nas suas condições de trabalho. Desiludidos e acossados pela
miséria e opressão em que têm vivido debaixo do salazarismo os mineiros portugueses
despertam para a luta lançando-se na greve que já se mantém há sete dias”122.
Apesar deste documento conter muitos dos elementos do anterior, a verdade é que
outras preocupações são agora mencionadas, designadamente a intimidação e as prisões
de alguns dos operários em greve, e os mecanismos utilizados pelo salazarismo para que
a luta não seja vitoriosa, sublinhando mesmo que “com a vitória, os mineiros tomarão
consciência da sua força e não mais se deixarão submeter a contractos colectivos de
opressão e miséria (…) deveis responder com a vossa união e persistência na luta”123.
Para além de apelar à resistência e à união dos operários mineiros, o PCP procura ainda
incentivar à vigilância para que “os companheiros mais fracos não retomem o trabalho”,
118 Documento do PCP de 1 de Março de 1946. Paralização total de trabalho em S. Pedro da Cova,
Monte Aventino e Rio Tinto! Os Minérios revoltam-se contra a exploração fascistas! Arquivo do
GES/PCP.
119 Ibidem.
120 Ibidem.
121 Ibidem.
122 Documento do PCP de Março de 1946. Aos Mineiros de S. Pedro da Cova!!!. Arquivo o GES/PCP.
123 Ibidem
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e ainda a necessidade dos operários se organizarem e criarem mecanismos de resistência
à pressão sobre eles exercida:
“Criai grupos entre as vossas companheiras e filhos para pedir auxílio económico, para que vos
possais manter na luta. Enviai-os às portas das fábricas, e oficinas e comércio, pois o povo antifascista vos auxiliará. Criai uma ou mais comissões para se entenderem com os patrões e
autoridade, que estas informem os restantes camaradas em greve de tudo o que se for passando,
para que se mantenha a confiança entre todos!”124.

De todos os apelos e preocupações divulgadas por aquele partido junto dos mineiros
grevistas, podemos deduzir a falta de experiência destes operários em matéria de luta e
protesto organizado, pelo que o PCP procurou introduzir alguma da experiência que
vinha acumulando com particular incidência desde o início da década.
A atenção que o PCP, que neste período gozava de um cada vez maior prestígio junto
do proletariado industrial, deu ao movimento grevista de S. Pedro da Cova, é
elucidativa de um prenúncio para construção de uma maior influência junto dos
trabalhadores das minas de S. Pedro da Cova.
Existem por isso mesmo outros elementos dessa importância atribuída ao movimento
grevista iniciado em S. Pedro da Cova, e o significado que o mesmo poderia representar
caso se tornasse vitorioso.
Num outro documento de 5 páginas, de Março de 1946, onde são relatadas várias outras
lutas sociais desencadeadas por todo o país, o PCP destaca a greve dos mineiros de S.
Pedro da Cova, enquadrando-a na luta e unidade do povo português contra o regime
fascista. Neste documento, dirigindo-se a todos os portugueses, aquele partido aborda a
necessidade de eleições livres, a importância que têm adquirido o jovem Movimento de
Unidade Democrática, os protestos e greves operárias que vão despoletando por todo o
país, designadamente: dos operários têxteis da Covilhã, dos camponeses de Viseu, dos
operários cerâmicos de Gaia, entre outras lutas por aumentos salariais, pelo pão, e
contra a repressão exercida pelo regime salazarista. É neste contexto que o PCP destaca
a greve do operariado de S. Pedro da Cova, relatando não somente o protesto mas
também a repressão sobre ele exercida:
“No dia 27 de Fevereiro os valentes mineiros de S. Pedro da Cova declaram-se em greve
exigindo mais pão e mais salários. O fascismo usou da repressão mais brutal para com estes
valentes operários. Efectuou prisões, não permitiu reuniões dos mineiros para analisarem a
situação, pretendeu expulsá-los dos seus lares e não permitiu que as classes trabalhadoras

124 Documento do PCP de Março de 1946. Aos Mineiros de S. Pedro da Cova!!!. Arquivo do GES/PCP.
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tomassem contacto com os grevistas. Apesar de toda a repressão fascista os valentes mineiros
mantiveram-se em greve 6 dias!”125.

A repressão é por sinal uma das principais memórias com que a greve é hoje recordada
em S. Pedro da Cova.
Também o Avante!, na capa da primeira quinzena de Abril de 1946, relata os
acontecimentos de S. Pedro da Cova. Contudo, o órgão central do PCP adianta outras
informações que podem ser importantes para compreender o contexto em que a greve se
desencadeia, onde para além das condições em que laboram os mineiros de S. Pedro da
Cova, destaca o facto do fascismo de Salazar ter decretado cerca de 3 anos antes a
mobilização dos mineiros, obrigando mais de 200 operários que já tinham abandonado
as minas, encontrando no exercício de outras profissões, a voltarem, sendo mesmo
procurados e castigados como soldados desertores126. Neste número do Avante! é feito o
apelo à organização dos operários, no sentido de se formar “uma Ampla Comissão de
Delegados de todas as minas, que elabore um caderno de reivindicações a apresentar aos
patrões e autoridades”127. Na edição posterior, o Avante! volta a pronunciar a greve dos
mineiros de S. Pedro da Cova, desta vez para destacar a vitória alcançada pelos mineiros,
e que pela luta desencadeada “os fascistas foram obrigados a aumentar os salários”128.
Este é um dos elementos que aquele Partido mais procura destacar, uma vez que a
vitória dos grevistas poderia contribuir para o germinar de uma maior consciência social
e politica entre o operariado de S. Pedro da Cova.
Os documentos recolhidos não permitem perceber se o PCP já dispõe de uma célula ou
grupo organizado no interior da mina. Existem, contudo, algumas informações que
apontam nesse sentido, designadamente em alguns dos depoimentos dos mineiros. Num
deles, encontramos a seguinte informação: “Apareceram por aí uns papéis, do Partido
Comunista, uns dentro da Mina, outros cá fora, a explicar-nos o que se havia de fazer.
(…) O Partido foi sempre o que cercou aqui com os papéis.”129

125 Documento do PCP de Março de 1946. Portugueses. Trabalhemos para a libertação da pátria do
jugo fascista e por uma vida mais feliz!. Arquivo do GES/PCP.
126 Cf. “Greve dos Mineiros de S. Pedro da Cova, Rio Tinto e Monte Aventino.” em Avante! Órgão
Central do Partido Comunista Português. VI Série, nº83. 1ª quinzena de Abril de 1946. Arquivo do
GES/PCP, em http://www.pcp.pt/avante-clandestino.
127 Ibidem.
128 “Vitória dos Mineiros de S. Pedro da Cova.” em Avante! Órgão Central do Partido Comunista
Português. VI Série, nº87. 2ª quinzena de Abril de 1946. Arquivo do GES/PCP, em
http://www.pcp.pt/avante-clandestino.
129 Depoimento de Abílio Ferreira, em NORTON, António. Histórias da Opressão/1. Depoimentos
Gravados. Edição da a opinião. Porto, Novembro de 1975. Pág. 43 e 46.
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Também na entrevista realizada durante esta investigação é perceptível que muito
próximo da greve de 1946, alguns mineiros eram já membros do PCP:
“Aderi ao Partido Comunista, mais ou menos, em 1947 (…) quem me levou foi o Sarrisca, o
João Martins e o Mateus, porque conversávamos muito, e um dia qualquer – nunca me esqueceu
essas palavras – (…) o João Martins tinha um tasco e nós íamos para lá ouvir a rádio Moscovo,
por volta das 10h e punha-se um copo de água para não se ouvir cá fora, e um dia estávamos a
conversar e o João Martins perguntou-me: Tu queres ser dos nossos? E eu disse: O que quer
dizer, ser dos vossos? O que eu quero é melhorar isto, o quanto mais depressa melhor. E depois
foi quando eu fui para o partido, e o meu pseudónimo era Jorge. Nesse tempo eram do partido o
Sarrisca, o João Martins, o Mateus, mais tarde conheci o David Jovino, o Alfredo”130.

Ainda no decorrer da referida entrevista, foi possível conhecer, – da parte de quem na
actualidade descreve uma greve ocorrida há cerca de 65 anos atrás, - alguns pormenores
e dados de quem nela participou, referindo ainda aspectos quanto à sua preparação e
ligação ao PCP.
“Participei na primeira greve que houve aqui na mina. Eu acho que foi, mais ou menos, em
1947.(…) Foi no tempo em que estava a mobilização aqui. Tivemos uma semana em casa. (…)
A greve andava-se a formar, tinha-se falado e a gente falava a este e àquele. (…) Nessa altura já
era muito vigiado na mina. (…) Eu já sabia, cheguei à mina e andavam alguns cá fora e eu
perguntei: O que é que se passa? E responderam - É greve, é fome. E eu disse: - Então se é fome,
eu também tenho fome, até nem almocei, e sentei-me a conversar. (…) Na greve acho que já era
do partido. (…) Agora foge-me um pouco a memória. Era capaz até nem de pertencer bem ao
partido. (…) Não havia alimentos e as condições eram mesmo más. Nessa altura havia aqui a
mobilização. Estava o Exercito aqui, estava o Capitão Miranda e as tropas, porque a greve
começou, viemos embora e a guarda começou a vir buscar a casa quem não fosse trabalhar (…)
Estava tudo em casa ”131

Apesar de não conseguir precisar a data da greve, compreende-se que, pela descrição da
mesma, o entrevistado esteja a referir-se à greve de 1946, sem paralelo durante a década.
Contudo, o desconhecimento sobre relatórios ou outros documentos sobre a organização
do PCP nas minas de S. Pedro da Cova, não permitem uma análise mais detalhada sobre
uma já possível influência do Partido junto dos mineiros.
É ainda de referir que Álvaro Cunhal, no Informe Politico do Comité ao IV Congresso
do Partido Comunista Português, realizado em Julho de 1946, no balanço das inúmeras
greves, manifestações, protestos, – gerais, parciais ou pontuais – que ocorreram desde o
inicio dos anos 40, aborda inclusive a “greve dos mineiros de S. Pedro da Cova, Rio

130 Entrevista a Serafim Marques (Moliceira), realizada pelo autor, em 26 de Dezembro de 2008, S.
Pedro da Cova (casa do entrevistado). Minuto 59.
131 Idem, minuto 98.
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Tinto e Monte Aventino”132. Neste mesmo documento, Cunhal aborda a importância das
greves:
“Entre as lutas parciais destacam-se, pela sua importância, pelo seu significado político, pelo seu
valor educativo das massas, as greves. O fascismo conhece também as força poderosa das greves
e, por isso, proíbe toda e qualquer greve e desencadeia a mais brutal repressão contra os
trabalhadores em greve. (…) A verdade é que, reprimindo brutalmente as greves ordeiras dos
trabalhadores, impedindo em muitos casos os industriais de aumentarem os salários, encerrando
as fábricas durante durante muitas semanas, ocupando militarmente as fábricas e localidades,
prendendo em massa (…).”133

132 CUNHAL, Álvaro. “O Caminho para o Derrubamento do fascismo. Informe Político do Comité
Central ao IV Congresso do Partido Comunista Português”, em Obras Ecolhidas – Tomo I (1935-1947).
Coordenação de Francisco Melo. Lisboa, Edições Avante, 2007. Pág. 518.
133 Idem, pág. 523.
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2.8. A repressão, as prisões e a resitência
O conteúdo dos documentos sobre a repressão exercida sobre os grevistas não permite
conhecer a existência de mecanismos que prevenissem a eclosão do movimento grevista.
Antes, esses mesmos mecanismos encontram-se incorporados na própria organização do
sistema político vigente à época e no próprio enquadramento associativo/sindical dos
trabalhadores das minas de carvão.
A repressão sobre os operários inicia-se no mesmo dia em que despoletou a greve.
Numa reacção imediata aos primeiros faltosos, assumida pelo Delegado do Ministério
da Guerra, comunica-se “que todo aquele que faltar sem a necessária justificação a
partir das 16 horas de hoje será punido segundo o determinado pelo Regulamento de
Disciplina Militar”134, e mais se acresce que “se vai investigar da estranha atitude que o
Pessoal assumiu na manhã de hoje afim de se proceder rigorosamente contra os
responsáveis” 135 . Estava assim lançada a pressão sobre todos os que assumiram não
trabalhar. Uma repressão que foi inicialmente psicológica, mas que logo depois adoptou
outras características. Porém, apesar de não serem conhecidos confrontos físicos, nesse
mesmo dia, o Governador Civil do Porto solicitou ao Comandante das forças de
segurança que “uma força composta por 30 praças dessa guarda, comandada por um Snr.
Oficial, siga ainda hoje para S. Pedro da Cova, concelho de Gondomar, deste distrito,
afim de manter a ordem que ali se encontra alterada pelos Operários Mineiros”136.
E é precisamente no conteúdo da correspondência trocada entre o Delegado do
Ministério da Guerra, destacado para as minas de S. Pedro da Cova, o Governador Civil
e a PIDE, que se pode encontrar algumas das medidas de carácter repressivo que foram
tomadas no sentido de inverter o sentido dos acontecimentos.
Na primeira comunicação do Delegado do Ministério da Guerra137, são relatadas, com
base na exposição do Director Técnico das Minas, os acontecimentos ocorridos no dia
134 O Delegado do Ministério da Guerra (Capitão António Miranda). Ordem de Serviço. Minas de São
Pedro da Cova, 27 de Fevereiro de 1946. PC 24/46. Fl. 5. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
135 Ibidem.
136 O Governador Civil do Porto (Joviano de Medeiros Lopes) Oficio enviado ao Comandante do
Batalhão nº 4 da Guarda Nacional Republicana solicitando a presença da GNR nas minas de S. Pedro da
Cova. Porto, 27 de Fevereiro de 1946. Correspondência expedida a diversas entidades, 2ª Repartição, Lv.
1184. Arquivo do Governo Civil do ADP.
137 O Delegado do Ministério da Guerra (Capitão António Miranda). Correspondência enviada ao
Director da Policia Internacional de Defesa do Estado sobre os acontecimentos ocorridos em S. Pedro da
Cova. São Pedro da Cova, 28 de Fevereiro 1946. PC 24/46. Fl. 2-4. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT,
DGARQ.
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anterior, bem como as evoluções registadas. Neste segundo dia de paralisação, já com a
presença da força da GNR, o referido Delegado destacado para minas volta a solicitar o
reforço policial. Num novo balanço da evolução da greve, o Capitão Miranda informa o
Chefe do Estado Maior da 1ª Região Militar do Porto, que, no sentido de garantir a
“liberdade de trabalho, torna-se necessário que seja presente nesta Mina uma força de
cavalaria da GNR, afim de poder patrulhar à distância todos os caminhos de acesso às
Minas”138, solicitação essa diligenciada no mesmo dia pelo Governador Civil do Porto
junto do Comandante do Batalhão nº 4 da GNR, pedindo que a mesma seja atendida
com “urgência”139.
É neste contexto de fortes medidas repressivas que vão ser detidos vários operários,
quer no decorrer da greve, quer após o fim dela, no âmbito das investigações apuradas.
Quadro nº 3 - Lista de Trabalhadores das Minas de Carvão de São Pedro da Cova
detidos para averiguações em Março de 1946.
Nome

Categoria
(à data da greve)
Mineiro de 2ª
Classe

Período de
detenção, 1946.
1 a 27 de Março

Informações dos
cadastros
Analfabeto
DN: 29/6/1911
DE: 2/3/1942
EA: Trabalhador
Volfrâmio
F: 27Fev. – 31Mar.

António Ferreira
Sofia “O Estrela”

Enchedor

1 a 3 de Março

Analfabeto
DN: 13/12/1925
DE: 28/3/1940
EA: - FR
F: 27Fev. – 3Mar.

Francisco Mota
“O Vidal”

Enchedor

1 a 4 de Março

Sabe Ler
DN: 8/2/1922
DE: 12/2/1942
EA: Minas do Pejão
F: 27Fev. - 9 Mar.

Lindorio Moreira
Neves

138 O Delegado do Ministério da Guerra (Capitão António Miranda). Correspondência enviada ao Chefe
do Estado-Maior da 1ª Região Militar do Porto. Porto, 1 de Março 1946. Correspondência recebida
Governo Civil, 2ª secção, Mç. 1057. Arquivo do Governo Civil do ADP.
139 O Governador Civil do Porto (Joviano de Medeiros Lopes). Correspondência enviada ao Comandante
do Batalhão Nº 4 da Guarda Nacional Republicana. Porto, 1 de Março 1946. Arquivo Distrital do Porto.
Correspondência expedida a diversas entidades, 2ª Repartição, Lv. 1184. Arquivo do Governo Civil do
ADP.

52

Alvarinho
Monteiro da Silva

Enchedor

1 a 18 de Março

Sabe Ler e escrever
DN: 5/1/1921
DE: 15/2/1941
EA: Trabalhador
F: 27Fev. – 18Mar.

Manuel do Couto
“O Manuel
Coelho”

Mineiro de 2ª
Classe

1 a 18 de Março

Analfabeto
DN: 4/6/1911
DE: 5/6/1943
EA: Trabalhador no
Volfrâmio
F (D): 1Mar. – 31Mar.

Serafim Lopes dos
Santos

Enchedor

1 a 3 de Março

José Martins de
Castro “O
Broalhas”

Mineiro de 1ª
Classe

Manuel da
Fonseca “O
Mouco” ou “O
Manco”

Enchedor

Enchedor
José Alves da
Cunha “O Bexiga”

Serafim Branco
“O Tendeiro”

Mineiro de 2ª
Classe

António da Costa
Bento

Mineiro de 1ª
Classe

Joaquim Martins
de Castro

Enchedor

Analfabeto
DN: 10/1/1923
DE: 8/5/1943
EA: NI
F: 27Fev. – 3Mar.
1 a 3 de Março
Analfabeto
DN: 1/4/1916
DE: 1/10/1929
EA: FR
F: 27Fev. – 2Mar.
1 a 3 de Março
Analfabeto
DN: 15/7/1904
DE: 15/11/1923
EA: Aprendiz Trolha
F: 27Fev. – 3 Mar.
1 a 4 de Março
Analfabeto
DN: 13/1/1929
DE: 21/1/1943
EA: FR
F: 28Fev. – 4Mar.
1/2 a 18 de Março Analfabeto
DN: 28/3/ 1906
DE: 28/9/1928
EA: Trabalhador
F: 27Fev. – 19Mar.
1 a 4 de Março
Analfabeto
DN: 5/10/1909
DE: 10/2/1944
EA: Minas do Vale
das Gatas
F: 27Fev. – 5Mar.
1 a 3 de Março
Analfabeto
DN: 20/11/1920
DE: 12/7/1934
EA: FR
F: 27Fev. – 3 Mar.
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António Ferreira
Sampaio

Mineiro de 1ª
Classe

1 a 3 de Março

Damião da Rocha
“O Muleta”

Mineiro de 2ª
Classe

1 a 18 de Março

Miguel Teixeira de Mineiro (?)
Jesus “O Miguel
Baba”

1 a 3 de Março

António Ribeiro
da Silva “O
Briste”

Enchedor

1 a 4 de Março

Alfredo de
Almeida França
“O Morais”

Mineiro de 2ª
Classe

1 a 3 de Março

Analfabeto
DN: 18/10/1909
DE: 1/8/1942
EA: Trabalhador no
Volfrâmio
F: 28Fev. – 2Mar.
Analfabeto
DN: 30/10/1909
DE: 11/1/1945
EA: Trabalhador
F: 27Fev. – 18Mar.
FR
DN: 11/4/1921
DE: FR
EA: FR
F: FR
Analfabeto
DN: 2/12/1923
DE: 1/3/1944
EA: Trabalhador
F: 27Fev. – 4 Mar.
Analfabeto
DN: 19/7/1917
DE: 26/7/1932
EA: FR
F: 28Fev. – 2Mar.
Analfabeto
DN: 27/5/1920
DE: 7/2/1935
EA: Trabalhador
F: 27Fev. – 4Mar.
Sabe Ler e Escrever
DN: 16/2/1924
DE: 22/4/1938
EA: Aprendiz de
Trolha
F: 27Fev. – 4Mar.

Manuel dos Santos Enchedor
Ferreira

1 a 4 de Março

Manuel Alves de
Magalhães

Enchedor

1 a 4 de Março

Bernardino Matos

Enchedor

1 a 3 de Março

Analfabeto
DN: 8/6/1923
DE: 27/8/1941
EA: Trabalhador
F: 27Fev. – 3Mar.

José Pereira de
Oliveira
“Sarrisca”

Mineiro de 2ª
Classe

1 a 4 de Março

Sabe Ler e Escrever
DN: 10/4/1914
DE: 9/10/1936
EA: Trabalhador
F: 27Fev. – 5 Mar.
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Joaquim dos
Santos Ramos

Mineiro 2ª Classe

1 a 4 de Março

Serafim dos
Santos
“O Capelas”

Enchedor

2 a 18 de Março

Manuel Ferreira
“O Ferreirinha”

Enchedor

1 a 3 de Março

David Domingues
Oliveira e Castro

Enchedor

1 a 4 de Março

Francisco “Silva”
das Neves “O
Carcereiro”

Mineiro de 2ª
Classe

Não foi detido

António Ferreira
“O António
Fardilha”

Mineiro de 2ª
Classe

18 a 27 Março

José Gonçalves “O
Zé Café”

Mineiro de 2ª
Classe

1 a 27 Março

Francisco de
Sousa “O Pichela”

Mineiro de 1ª
Classe

18 a 27 Março

Analfabeto
DN: 14/11/1917
DE: 16/6/1943
EA: Minas de
Figueiró da Serra
F: 27Fev. – 4 Mar.
Mobilizado para as
minas a 26 Julho 1943
Analfabeto
DN: 25/2/1921
DE: 18/5/1934
EA: FR
F: 27Fev. – 18Mar.
Analfabeto
DN: 1/08/1927
DE: 11/04/1942
EA: FR
F: 28Fev-2Mar.
Sabe Ler
DN: 3/2/1912
DE: 8/12/1944
EA: Trabalhador
F: 27Fev. – 5Mar.
Apesar de
referenciado como
detido pelo Delegado
do ministério da
Guerra, no dia 28 de
Fev. Interrogado
apenas no dia 3 de
Abril por se encontrar
doente.
Analfabeto
DN: 1/12/1920
DE: 18/05/1934
EA: FR
F: 27Fev.-2Mar.;
18Mar-30Mar.
Analfabeto
DN: 28/03/1909
DE: 05/11/1926
EA: FR
F: 27Fev – 31Mar.
Analfabeto
DN: 20/03/1909
DE: 26/04/1943
EA: Minas de
Alvarenga
F: 27Fev .- 2Mar.;
18Mar-28Mar.
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José Pinto
Oliveira “O Zé
Cesta”

Mineiro de 2ª
Classe

18 a 27 Março

Joaquim Teixeira
“O Pedas”

Enchedor

1 a 3 de Março

Analfabeto
DN: 26/10/1921
DE: 20/05/1943
EA: Minas do Freixo
de Numão
F: 27 Fev.; 18 a 28
Mar.
Analfabeto
DN: 9/1/1925
DE: 30/10/1939
EA: FR
F: 27Fev. – 3 Mar.

. Elaboração própria a partir do cruzamento das seguintes fontes: Companhia das Minas de Carvão de São
Pedro da Cova. Cadastros dos Trabalhadores. São Pedro da Cova, 1946. Arquivo do MMSPC.
Arquivo MMSPC; Policia Internacional de Defesa do Estado. Cadastros dos mineiros detidos. PC 24/46.
Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
(DN = Data Nascimento; DE140 = Data de Entrada; EA = Emprego Anterior; F = Faltou; D = Doente; FR
= Falta Referência)

Apesar de não existir um registo uniforme dos cadastros de todos os mineiros que foram
detidos ou interrogados no âmbito das investigações, foi possível no cruzamento de
dados de diferentes documentos detectar a referência a 31 operários que foram
envolvidos e relacionados com este processo. Desse conjunto de operários, 27 foram
detidos entre os dias 1 e 2 de Março, 20 deles depois soltos nos dias 3 e 4 de Março; 5
dos detidos foram libertados no dia 18 de Março, 2 no dia 27 de Março, 3 outros foram
detidos no dia 18 e soltos no dia 27 Março, e ainda 1 que apesar de interrogado não
chegou a ser detido. Quanto à divisão por categoria profissional, contabilizam-se 14
enchedores, 11 mineiros de 2ª Classe, 4 mineiros de 1ª Classe, e 2 operários que não foi
possível apurar com exactidão qual a sua categoria, mas todo o pessoal envolvido
pertence ao operariado, não desempenhando quaisquer funções de chefia. É ainda de
destacar que a grande maioria dos operários são analfabetos e muitos deles trabalharam
em outras explorações mineiras antes de viram para as minas de São Pedro da Cova,
estando alguns deles mobilizados para as minas ao abrigo do decreto governamental.
A repressão sobre os operários grevistas estende-se pelo mês de Março de 1946. Tal
como se sintetiza no quadro nº 3, nos dias 3 e 4 de Março de 1946, muitos dos operários
detidos foram libertados, tendo em conta que “pelos interrogatórios verbais feitos (…)
140 Corresponde à última entrada na empresa, mas em muitos casos significa a reintegração, tendo em
conta que alguns dos operários já tinham abandonado as minas de S. Pedro da Cova, deslocando-se para
outros serviços, mas tinham sido mobilizados para as minas.
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não se apurou que os mineiros (…) tivessem uma acção instigadora na paralização
parcial de trabalho nas minas de S. Pedro da Cova”141. Porém, a investigação não ficou
encerrada, pelo que o Subdirector da PIDE, na posse dessa informação, solicita
posteriormente, de acordo com a naturalidade de cada um, os certificados de registo
oficial e criminal de todos os operários detidos, incluindo dos que foram soltos nos dias
anteriores142. Apesar da tentativa de apuramento de outros episódios onde estivessem
envolvidos os operários detidos, fica-se a saber que sobre o conjunto dos operários
“nada consta” no seu certificado de registo criminal e policial, na sua ligação ou
envolvimento em iniciativas semelhantes.143
Os interrogatórios são outra das estratégias utilizadas pela PIDE no sentido de apurar
responsabilidades sobre os incitadores à paralisação. Na presença do Subdirector da
PIDE, do Investigador e do Escrivão, os operários são confrontados com a sua
responsabilidade no movimento, desresponsabilizando-se muitas vezes e culpabilizando
outros colegas de trabalho. São ainda confrontados com declarações dos seus colegas
que os culpabilizam pela paralisação: “E sendo-lhe perguntado a que atribui as
acusações feitas pelos seus camaradas, que o consideram juntamente com o Lindoro e
“Zé Café”, principais responsáveis pela greve nas minas de São Pedro da Cova,
respondeu: Que não sabe responder.”144
Mas as estratégias da PIDE de confrontação das declarações dos operários detidos vão
mais longe, pelo que, depois de interrogados individualmente, 3 dos detidos, a quem são
imputadas maiores responsabilidades no acontecimento, os detidos “Lindoro Moreira
das Neves, José Gonçalves «O Café» e Francisco de Sousa «O Francisco Pichela»(…)
vão ser acareados por existirem flagrantes contradições entre as respostas dos dois
primeiros que afirmam ter sido o terceiro o autor da pazalisação de trabalho nas minas

141 O Investigador da PIDE da Subdirectoria do Porto (Jaime Augusto Gomes da Silva) Relatórios/
informação sobre interrogatórios verbais aos mineiros detidos para averiguações. Porto, 3 e 4 de Março de
1946. PC 24/46. Fls. 11-12. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
142 Cf. O Subdirector da PIDE Porto (Capitão António Neves Graça). Ofícios enviados ao Director do
Arquivo Geral de Registo Criminal e Policial – Lisboa, ao Chefe da Secção do Registo Criminal do Porto,
aos Chefes da Secção Central da Comarca de Castelo de Paiva, Paredes e Penafiel, solicitando
certificados de registo oficial e criminal dos detidos. Porto, 6 e 7 de Março de 1946. PC 24/46. Fls. 14-68.
Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
143 Ministério da Justiça, Direcção dos Serviços de Identificação, Secção do Arquivo Geral de Registo
Criminal e Policial. Certificados do Registo Criminal. Lisboa, 7, 9, 11 de Março de 1946. PC 24/46. Fls.
76-138. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
144 Policia Internacional de Defesa do Estado. Auto de Perguntas Respondente: Francisco de Sousa.
Porto, 13 de Março de 1946. F. 122. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
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de São Pedro da Cova, negando este tal acusação e atribuindo àqueles essa
responsabilidade”145.
Apesar de todo este processo, é com base na proposta do Investigador da PIDE de que
sejam “restituídos à liberdade os (…) mineiros, por se tornar desnecessária a sua
permanência nesta Polícia, visto já estarem definidas as suas responsabilidades na
paralização parcial de trabalho”146, que o Subdirector da PIDE informa o Director da
respectiva organização de que “no dia 27 do corrente mez, foram soltos os nacionais
José Pinto de Oliveira «O José Cesta», Francisco de Sousa «O Pichela», José Gonçalves
«O Café», Lindorio Moreira das Neves e António Ferreira «O António Fardilha»”,147
os únicos operários que ainda se encontravam detidos.
Com todo este processo, muitos dos operários de S. Pedro da Cova que, nunca tinham
estado relacionados com acontecimentos desta natureza, mesmo sem ter sido apurada a
sua ligação ao movimento grevista, ficavam agora conotados com ele. Mesmo sem que
tivessem sido “fotografados e preenchidos os boletins dactilografados” 148 , estes
operários ficavam com ficha preenchida nos arquivos da Polícia Política.
Todo o processo referente à greve dos mineiros de S. Pedro da Cova deixou marcas
institucionais e cerca de 2 anos depois ainda encontramos referências ao mesmo na
correspondência trocada entre o Director e a Subdirectoria do Porto da PIDE. Assim, a
10 de Julho de 1948, é solicitado ao subdirector da PIDE que “a fim de se poderem
regularizar com o Arquivo Geral do Registo Criminal e Policial desta cidade as
situações dos (…) arguidos no processo inicial nº 24/946 dessa Subdirectoria, (…) que
sejam enviados a esta Directoria uma cópia do relatório e despacho do dito processo”149,
sendo que depois de remetido o respectivo relatório, o Director da PIDE interroga o
Subdirector se os originais dos autos do processo foram arquivados sem qualquer

145 Polícia Internacional de Defesa do Estado. Auto de Acareação. Polícia de Vigilância e Defesa do
Estado. Acareados: Lindoro Moreira das Neves, José Gonçalves e Francisco de Sousa. Porto, 27 de
Março de 1946. PC 24/46. Fl. 127. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
146 O Investigador da PIDE da Subdirectoria do Porto (Jaime Augusto Gomes da Silva). Proposta
enviada ao Subdirector da PIDE Porto, para libertação dos operários que ainda se encontravam detidos.
Porto, 27 de Março de 1946. PC 24/46. Fl.129. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
147 O Subdirector da PIDE do Porto (Capitão António Neves Graça). Oficio enviado ao Director da
PIDE, informando dos operários soltos no dia 27 de Março. Porto, 28 de Março de 1946. PC 24/46.
Fl.177. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
148 O Subdirector da PIDE do Porto (Capitão António Neves Graça). Oficio enviado ao Director da
PIDE, sobre os operários detidos no dia 1 de Março e soltos nos dias 3 e 4 de Março, bem como o seu
registo cadastral. Porto, 15 de Abril de 1946. PC 24/46. Fl 183. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
149 O Director da PIDE (Lisboa). Oficio enviado ao Subdirector da PIDE do Porto, solicitando todo o
processo sobre a greve de S. Pedro da Cova. Lisboa, 10 de Julho de 1946. PC 24/46. Fl 138. Arquivo da
PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
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procedimento, uma informação que volta a ser solicitada, com “a possível urgência” a 9
de Agosto, 2 de Setembro e 11 de Outubro de 1946150.
Ficamos, assim, com a noção de que a repressão exercida sobre os operários grevistas
poderia ter assumido outra dimensão, e que, pela pressão exercida pelo Director da
PIDE junto da Delegação do Porto, outras medidas coercivas poderiam ter sido tomadas.
Mesmo com a repressão exercida, que teve o seu ponto mais alto na detenção de muitos
dos operários, no relatório final da PIDE fica-se a saber que, durante a paralisação, os
grevistas “apesar de terem sido intimados pelo senhor Engenheiro do Interior a
descerem às minas para trabalharem, não acatarem essa ordem, retirando-se para as suas
residências”151, o que na verdade traduz que, a par da repressão exercida, existem outros
elementos que indicam a resistência dos operários grevistas a essa mesma repressão. Os
mineiros grevistas ainda encontraram outras formas de resistência à repressão, no
sentido de manter a greve. Num dos depoimentos recolhidos, através da consulta do
projecto da UPP, encontrei a seguinte informação:
“Não, não trabalhava nas minas (…) mas alembra-me (…) de haver a greve dos mineiros e havia
uma cantina aqui em baixo, defronte dos Bombeiros, que era o sindicato, e faziam lá a sopa para
os filhos do mineiro comer. Como eles fizeram greve e não havia que comer e nós íamos lá
comer a sopinha. E eu cheguei a lá ir. (…) Cheguei a lá ir também comer a sopinha, era catraio,
eles faziam ali uma panela de sopa e davam aos filhos dos mineiros e era o que a gente comia,
mais nada. Naquele tempo era assim.”152

A repressão exercida assumiu diferentes modalidades, expressando-se através de uma
violência física e psicológica. Os antigos operários guardaram nas suas memórias essa
mesma repressão. Num depoimento recolhido cerca de 30 anos depois, ainda recordam
vários momentos da repressão que sobre eles foi exercida:
“Chegou o Engenheiro, passado pouco tempo, eram talvez umas sete horas da manhã, a pedir
para que todos entrassem. (…) O Engenheiro viu que não podia fazer vida, comunicou lá para os
Patrões, e a apareceu aí muita Guarda Republicana. Muitos soldados armados de metralhadoras.
Nós estávamos aqui ao pé do Escritório, todos juntos, para falar ao Director. Chegaram aí
«jeeps» cercaram logo esta coisa toda lá por cima, começaram a assentar as metralhadoras
150 O Director da PIDE (Lisboa). Ofícios (confidenciais) enviados ao Subdirector da PIDE do Porto,
solicitando informação sobre arquivamento de processo referente à greve de S. Pedro da Cova. Lisboa, 21
de Julho, 9 de Agosto, 2 de Setembro, e 11 de Outubro de 1948. PC 24/46. Fls. 187-190. Arquivo da
PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
151 O Investigador da PIDE da Subdirectoria do Porto (Jaime Augusto Gomes da Silva). Relatório final
da PIDE sobre a greve de 1946 em S. Pedro da Cova. Porto, 25 de Abril de 1946. PC 24/46. Fl. 186
Arquivo da PIDE/DGS, ANTT, DGARQ.
151 Ibidem.
152 Entrevista a Alípio Cruz, realizada por Isabel Almeida e José Roseira, em 2 de Julho de 2011, S.
Pedro da Cova (casa do entrevistado), em projecto Memórias do Trabalho – testemunho do Porto laboral
no século XX. Arquivo do CDI – UPP. Pág. 19.
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viradas para o Pessoal. Um Capitão deu sinal e ficamos todos quietos, com as metralhadoras
apontadas para nós. (…) Caímos uns por cima dos outros, a fugir daquilo. E cada um foi para sua
casa. Os Guardas passaram a andar aí na ronda, de dia e de noite. Se vissem um tipo cá fora, era
logo chicoteado. Meia dúzia de mineiros, dos mais medrosos, meteram-se logo dentro da Mina, a
trabalhar. A Cavalaria ia buscá-los a casa, trazia-os aqui à Mina e, à hora de arriar, leváva-os.
Andavam sempre aqui na volta, de dia e de noite. Um dia estávamos entretidos, lá acima daquela
Escola, e chegou um «jeep», cheio de praças. Um apontador das minas saltou do «jeep» puxou
por um mapa com o nome do Pessoal, começou a chamar pelos nomes: - Fulano de tal! Nós
tratamos de fugir. Apontaram as armas e disseram: - Daqui ninguém foge! Claro, ficou tudo
parado. Levaram-nos dentro do «jeep», já não sei para onde, porque eu na altura estava
sinistrado, estava com a malta mas não era dos da greve, o meu nome não vinha no mapa.
Levaram-nos já não sei para onde, lá para o Porto. Desgraçaram-lhes lá aquele corpo. –
Trabalhar! Para S. Pedro da Cova trabalhar! Eles, com medo, com os Guardas sempre aí a rondar
as casas, a cavalo, foram obrigados a entrar todos e nada puderam fazer. Nessa altura começaram
a cair aqui papéis do Partido, mas já estava a greve furada, já a malta tinha entrado para dentro.
Desde aí é que «eles» ganharam ainda mais raiva ao Pessoal. Então é que era chicotada aí dentro
da Mina!153.

Existem ainda outros depoimentos que relatam a violência física exercida sobre os
mineiros grevistas: “Chamaram a GNR e os magalas dos quartéis e a cavalaria obrigava
a gente a vir trabalhar mas estivemos parados 2 ou 3 dias. (…) Houve pancada, a
Guarda Republicana àqueles que visse na rua, mandava trabalhar e batia”154. São, assim,
vários os relatos que demonstram a violência exercida sobre o movimento grevista de S.
Pedro da Cova.

153 Depoimento de Abílio Ferreira, em NORTON, António. Histórias da Opressão/1. Depoimentos
Gravados. Edição da a opinião. Porto, Novembro de 1975. Pág. 44 e 45.
154 Entrevista a Manuel Alves das Neves ( Neca Rana), realizado por autor desconhecido, em 1982, S.
Pedro da Cova. Arquivo MMSPC.
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2.8. O impacto da greve
O impacto que a greve assumiu pode ser avaliado, com base na documentação existente,
por diferentes perspectivas e patamares. Logo num primeiro plano o impacto na
actividade produtiva. Se no dia anterior ao início do movimento grevista foram
extraídas 1301 berlinas155 e estiveram ao serviço 744 pessoas, no dia 27 de Fevereiro
apenas foram extraídas 170 berlinas num total de 185 pessoas ao serviço. Entre os dias
27 de Fevereiro e 1 de Março foram extraídas menos de 500 berlinas por dia, quando
regularmente a extracção era superior às 1000, chegando mesmo às 1800 berlinas
diárias. No dia 4 de Março a extracção já ultrapassava as 1200 berlinas por dia156 .
A greve atingiu a sua maior dimensão entre o dia 27 de Fevereiro e 1 de Março, sendo
que se foi esbatendo à medida que os dias passavam e que os mecanismos repressivos e
coercivos aumentavam. Contudo, é de fácil compreensão que a mesma provocou
transtornos na produção, com uma diminuição muito significativa da actividade
extractiva, fruto de uma notória falta de pessoal ao serviço. Tal como referido, a greve
chegou a atingir mais de 75% de paralisação, entre o total de pessoal ao serviço, o que
se torna um número mais significativo se tivermos em conta que não afectou todos os
sectores. A própria direcção da empresa admite que a paralisação foi uma “atitude
tomada pela maioria”157. Mas a importância, o significado e o impacto dado a esta greve
difere da perspectiva com que o fenómeno se analisa. Apesar de a empresa não negar o
impacto do movimento grevista, tendo em conta o processo de averiguações decorrido e
a própria requisição das forças de segurança, a verdade é que sempre lhe chamou greve
“parcial”.
Não faz parte do objecto de estudo deste trabalho avaliar sobre uma possível
interferência ou influência do movimento grevista despoletado em S. Pedro da Cova
sobre outras concentrações operárias, mesmo conhecendo os apelos que o PCP procurou
fazer através do seu órgão oficial sobre os acontecimentos de S. Pedro da Cova. No
entanto, na análise desse mesmo órgão de imprensa, defende-se que “unidos como um

155 São pequenos vagões de transporte de carvão, utilizadas no interior das galerias; circulavam sobre
carris, puxadas por pessoas ou animais, isto no caso específico das Minas de S. Pedro da Cova. Contudo
elas eram utilizadas noutras actividades, mas sempre como veículo de transporte.
156 Minas de Carvão de São Pedro da Cova. Distribuição de Pessoal. São Pedro da Cova, 1946. Arquivo
do MMSPC.
157 Exposição sobre os acontecimentos ocorridos em S. Pedro da Cova do Delegado do Ministério da
Guerra, Capitão António Miranda, dirigida ao Director da Policia Internacional de Defesa do Estado.
Porto, 28 de Fevereiro de 1946. Arquivo PIDE/DGS, Delegação Porto, P/C 24/46, Torre do Tombo.
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só homem, os mineiros de S. Pedro da Cova permaneceram em greve durante 7 dias,
secundados pelos valentes mineiros de Rio Tinto e Monte Aventino.” 158 Um outro
documento do PCP em forma de manifesto fala não apenas dos “800 mineiros de S.
Pedro da Cova” 159 que se encontram em greve total, mas ainda que no dia 28 de
Fevereiro “os operários do Monte Aventino e de Rio Tinto paralizaram também o
trabalho” 160 . Esta é precisamente a única referência conhecida que aponta para a
possibilidade do movimento grevista de S. Pedro da Cova se ter estendido a outros
pontos, nomeadamente aos trabalhadores de Rio Tinto e Monte Aventino que,
pertencendo à mesma empresa, completavam o trabalho de extracção iniciado em S.
Pedro da Cova, sendo depois transportado e distribuído para outras localidades.
Somente na exposição do Delegado do Ministério da Guerra, de 28 de Fevereiro de
1946, conhece-se “que, fundamentados naquelas razões de actualização ou melhoria de
vencimentos, os operários do Departamento do Monte Aventino, desde há dias vêm
manifestando pouco interesse pelo serviço, não tendo, contudo, faltado ao
trabalho.”161Registe-se, porém, que, no conjunto da documentação consultada, quer no
Arquivo do MMSPC quer nos outros fundos documentais seleccionados para esta
investigação, não se encontrou qualquer informação

específica relativa ao

posicionamento dos trabalhadores das secções de Rio Tinto ou Monte Aventino sobre o
movimento grevista, nem do seu envolvimento no mesmo, nem mesmo outras
informações que possam caracterizar o seu trabalho ou função.
Ao analisarmos o quadro nº 3, sobre os mineiros detidos, mesmo com a libertação de
muitos deles nos dias seguintes, ficamos com a percepção que a detenção de 31
operários tem um profundo impacto local, não só junto das suas famílias como de uma
comunidade entre si identificada pelo valor do trabalho. Na imprensa clandestina
ficamos com ideia que o papel das famílias foi importante não apenas na solidariedade
demonstrada para com os operários detidos, como também na exigência da sua
libertação. É precisamente o Avante! que vai dar ao movimento de S. Pedro da Cova
158 “Greve dos Mineiros de S. Pedro da Cova, Rio Tinto e Monte Aventino.”em Avante! Órgão Central
do Partido Comunista Português. VI Série, nº83. 1ª quinzena de Abril de 1946. Arquivo do GES/PCP, em
http://www.pcp.pt/avante-clandestino
159 Documento do PCP de 1 de Março de 1946. Paralização total de trabalho em S. Pedro da Cova,
Monte Aventino e Rio Tinto! Os Minérios revoltam-se contra a exploração fascistas!. Arquivo do
GES/PCP.
160 Ibidem
161 O Delegado do Ministério da Guerra (Capitão António Miranda). Correspondência enviada ao
Director da Policia de Vigilância e Defesa do Estado sobre os acontecimentos ocorridos em S. Pedro da
Cova. São Pedro da Cova, 28 de Fevereiro 1946. PC 24/46. Fl. 4. Arquivo da PIDE/DGS, ANTT,
DGARQ.
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uma dimensão mais global, tendo em conta a sua difusão em grande parte do território
nacional, e pelo destaque que lhe oferece nas suas páginas centrais.
Na confrontação dos documentos oficiais da empresa com o orgão oficial do PCP,
inferem-se, naturalmente, contradições na caracterização do movimento grevista de S.
Pedro da Cova, quer na dimensão, quer na duração, deste movimento, o que define o
papel e objectivos de cada um.
No entanto, independentemente do apuramento exacto e criterioso do número de
operários grevistas, dos dias da paralisação, da permanência das forças repressivas junto
dos operários, a importância atribuída pelos serviços da PIDE a este movimento, mesmo
não existindo antecedentes de dimensão considerável que aponte para uma continuada
atitude do operariado, evidencia preocupações quanto a possíveis “ramificações” ou
consequências do protesto.
Quadro nº 4. Comparação salarial
Categoria Profissional

Antes 16 Abril

Pós 16 de Abril

% de aumento
salarial

Enchedor
Mineiro de 2ª Classe
Mineiro de 1ª Classe

17$00

20$00

15%

13$00(apenas1)

15$50

16,1%

19$50

23$00

15,2%

18$00(apenas1)

21$00

14,2%

21$00

25$00

16%

Fonte: Companhia das Minas de Carvão de São Pedro da Cova. Cadastros dos Trabalhadores. São Pedro
da Cova, 1946. Arquivo do MMSPC.

Os efeitos da greve fizeram-se sentir, designadamente ao nível dos salários. Em todos os
cadastros dos mineiros detidos para averiguações durante o mês de Março de 1946, bem
como em todos os cadastros referentes a trabalhadores das Minas de Carvão em serviço
no referido ano, pode-se encontrar informação sobre um significativo aumento salarial,
registado em 16 de Abril de 1946, mês posterior ao fim do movimento grevista de S.
Pedro da Cova. Tendo presente que os baixos salários foram das razões mais apontadas
para o início do protesto, este aumento salarial, na média superior aos 15%, representou
uma “vitória” nas pretensões dos operários grevistas, dando a este movimento uma
dimensão e alcance muito mais significativos.
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Note-se ainda que, ao contrário do aconteceu nas múltiplas greves que ocorreram na
primeira metade dos anos 40, nas quais a repressão também se exerceu sobre as
entidades patronais que proporcionavam melhorais laborais ou salariais aos grevistas,
não são conhecidas quaisquer posições da PIDE ou do Governo que visem reprimir a
decisão da empresa de aumentar salarialmente os operários cerca de um mês e meio
após o inicio do conflito grevista de S. Pedro da Cova. Neste âmbito, tal como já foi
referido, apenas se conhece a insistência do Director da PIDE junto do Subdirector do
Porto, quanto ao desfecho do processo-crime decorrido sobre os mineiros detidos,
exigindo explicações pelo facto de o mesmo não ter tido outras consequências.
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Capitulo 3
3. Conclusão
Ainda antes de poder referir quais as principais conclusões da investigação realizada,
importa revelar algumas dificuldades, possíveis erros cometidos e ainda aspectos a
abordar num futuro aprofundamento desta temática.
A incipiente organização em que se encontra um dos principais arquivos e fundo
documental utilizado, o Arquivo do MMSPC, poderá ter impedido um tratamento mais
detalhado de alguns documentos. O facto de muita documentação estar dispersa,
nomeadamente do sindicato corporativo, obstou à utilização de alguma documentação
do respectivo sindicato, que poderia ter sido importante para uma melhor compreensão,
através da perspectiva do próprio e dos seus dirigentes, do movimento grevista de S.
Pedro da Cova. A ausência de relatórios que descrevam a organização do PCP, o
desconhecimento sobre uma possível existência, ou não, à época, de uma célula ou
organização daquele partido nas minas de S. Pedro da Cova, não permite concluir por
uma acção determinante do PCP no despoletar da greve.
Confrontando os resultados desta investigação, retirados da análise dos diversos fundos
documentais, com as problemáticas inicialmente levantadas, não podemos isolar uma
razão para a explicação de todo o processo grevista de S. Pedro da Cova, mas sim várias
razões que, simultaneamente, se relacionam e complementam. Apesar de algumas
dessas razões já terem sido adiantas no capítulo anterior, importa agora sintetizar alguns
aspectos que se destacam neste trabalho.
Para a compreensão do contexto em que se desenvolve tal movimento, é fundamental
perceber o âmbito em que o mesmo se insere, designadamente à escala local, regional
ou mais global, bem como os seus antecedentes. O mundo vive, neste período, um
contexto internacional bastante complexo, o imediato pós-guerra, com alterações na
orgânica económica, ao qual a empresa responsável pela extracção do carvão não é
indiferente, sendo que tal contexto influencia os resultados produtivos da própria
empresa. Contexto que influenciou na prática a exploração do carvão em S. Pedro da
Cova, bem como as medidas assumidas pelo Governo, designadamente o decreto da
mobilização. Também o contexto nacional, interno, que o país vivia, designadamente a
forte conflitualidade social que marcou os anos 40, com uma crescente contestação ao
regime salazarista, em que se destaca o papel desempenhado pela classe operária, em
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crescente politização e mobilização desde 1942, deve ser tido em conta na análise e nas
conclusões a retirar sobre as razões e os antecedentes que influenciaram este movimento
grevista. Também a unidade de oposição ao regime, organizada e politizada neste
período, infligiu dificuldades na própria organização do Estado-Novo. Contudo, se por
um lado os anos 40, designadamente a primeira metade, ficaram marcados pela
crescente contestação ao regime, a repressão e violência exercidas sobre essas
movimentações contestatárias, também deixaram marcas profundas na sociedade, pelo
que a requisição militar e outras medidas repressivas assumidas pelo regime também se
fizeram em S. Pedro da Cova.
Tal como referido, apesar de não podemos concluir que o PCP teve um papel decisivo
no despoletar do movimento grevista, os documentos distribuídos por aquele partido
junto dos mineiros, durante a greve, e o conhecimento que detém sobre situações
concretas dos mineiros, tais como: os salários auferidos, os descontos, e os
desenvolvimentos do movimento grevista, permitem-nos concluir pela existência de
uma ligação ao movimento de S. Pedro da Cova. Também nos relatos e depoimentos
recolhidos dos antigos operários mineiros de S. Pedro da Cova, podemos retirar
elementos que nos indicam a existência à época de militantes ou simpatizantes daquele
partido.
Quanto ao papel do sindicato corporativo, nada se conhece que permita fazer uma
avaliação objectiva da sua acção no decorrer na greve. A sua intervenção terá sido
mesmo contrária, até pela sua própria razão de ser, ao desenvolvimento do movimento
grevista.
Muitas razões podem ser apontadas para o início da greve. Contudo, pela análise dos
documentos, as condições de vida e de trabalho dos mineiros são os principais
problemas apontados para o protesto. Os operários de S. Pedro da Cova falam muitas
vezes em fome, na falta de alimentos, referindo que tal situação é insuportável. Também
aqui o contexto internacional que se vivia é importante, sendo que a falta e o preço dos
alimentos, acrescentados às medidas de racionamento, têm consequências profundas na
vida das comunidades locais.
A mobilização de muitos operários que já tinham abandonado o trabalho nas minas,
deslocando-se para outras profissões, sendo obrigados a retomar o trabalho de
exploração de carvão, poderá ter originado o descontentamento. São vários os relatos
dos antigos mineiros que demonstram a sua insatisfação com o facto de terem sido
obrigados a retomar o trabalho nas minas, quando já exerciam outras profissões.
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Muitos são os mecanismos de carácter repressivo utilizados para pôr termo ao protesto
dos mineiros, alguns deles já incorporados na própria dinâmica da empresa, de que é
exemplo a presença do Delegado do Ministério da Guerra, consequência da mina estar
mobilizada.
Mas a repressão assume características mais violentas após o início do movimento
grevista. A mobilização da GNR e todo o processo desenvolvido pelos serviços da
PIDE exemplificam bem a atitude repressiva do regime, e a tentativa de evitar a
dimensão e proliferação do acontecimento. A detenção de 31 mineiros, sem se conhecer
quaisquer antecedentes do envolvimento de qualquer um dos detidos em movimentos de
características semelhantes, não pode ser “banalizado”. Todos os mineiros detidos
ficavam, a partir desta greve, com cadastro e ficha na PIDE, ficando conotados com este
movimento, sem que se comprovasse, na sua imensa maioria, ligação ou intervenção no
respectivo protesto, na perspectiva dos próprios serviços da PIDE. Na realidade,
nenhum operário ficaria detido mais de 30 dias, mas a pressão exercida pelo Director da
PIDE (Lisboa), faz crer que outras medidas repressivas deveriam ter sido desencadeadas
pela subdirectoria do Porto da PIDE. Contudo, se por um lado podemos observar a
dimensão da repressão exercida, assumindo-se nalguns casos numa inusitada violência
sobre o movimento grevista de S. Pedro da Cova, também a resistência dos operários a
essa mesma repressão, não se pode concluir como insignificante. Tendo mesmo
presente a pouca experiência do operariado de S. Pedro da Cova em matéria de protesto
organizado, desde o final da primeira república, a manutenção da greve, em níveis de
considerável significado, durante cerca de 5 dias, não pode deixar de ser observável
como um facto bastante relevante. Não havia paralelo ou semelhança de acontecimento
em S. Pedro da Cova. Acrescente-se ainda todo o silenciamento da greve, a ocultação de
todos os dados sobre este movimento, bem visível na total ausência da mesma nas
páginas dos principais órgãos da imprensa escrita. De facto, apenas no órgão
clandestino do PCP foi encontrada referência à greve de S. Pedro da Cova.
A greve mineira de 1946 não foi, contudo, um acontecimento que uniu todos os
trabalhadores, podendo-se assim considerar que esta foi uma greve de classe. Foram os
sectores que se apresentam como mais vulneráveis, os que auferiam salários mais
baixos, que tiveram um papel decisivo na dimensão do protesto.
Mas se há muitos aspectos com significado que podem ser retirados da análise dos
documentos sobre este acontecimento, existe, porventura, um deles que merece
destaque, sobre o qual também reside a origem do movimento grevista – os aumentos
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salariais. Esta foi assim uma greve que teve consequências, uma vez que, no mês
seguinte à paralisação, todos os trabalhadores foram aumentados nos seus salários. Por
isso, podemos dizer que um dos principais objectivos deste movimento foi atingido,
pelo que o mesmo pode-se concluir como vitorioso, atingindo deste modo uma
dimensão e alcance mais significativos.
Com a greve de 1946 nas minas de S. Pedro da Cova, foi lançado o germe para um
movimento que ganhará, nos anos e décadas seguintes, uma nova expressão.
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