
Aos trabalhadores da 
Cervejaria Portugália     

A Célula  do  Partido  Comunista  Português  na  Cervejaria  Portugália  vem  desta  forma 
denunciar os atentados aos direitos dos trabalhadores e as perseguições aos Delegados Sindicais por si 
eleitos.

É inadmissível,  35 anos depois do 25 de Abril,  que uma entidade patronal, contrariando a 
Constituição da República e as conquistas civilizacionais dos povos, persiga os trabalhadores e viole os  
direitos  legais  e  contratuais  de  forma sistemática  com especial  incidência  nos  representantes  dos 
trabalhadores.

Desde 2008 têm sido instaurados aos Delegados Sindicais sucessivos processos disciplinares 
com ameaça de despedimento por se destacarem na luta em defesa da Contratação Colectiva e das  
Leis  do Trabalho. 

Estas  ameaças  e  perseguições  aumentaram  depois  de  os  trabalhadores  da  Cervejaria 
Portugália terem decidido apresentar à Administração  um Caderno Reivindicativo com o apoio do 
Sindicato  dos  Trabalhadores  da  Indústria  Hoteleira,  documento  que  a  Administração   se  vem 
recusando a discutir, ano após ano, protelando desta forma a negociação da melhoria das condições de  
trabalho na empresa.

Apesar destas  ameaças   e  perseguições,  os  trabalhadores  da Cervejaria  Portugália  não  se 
vergam e continuam a lutar para que a legalidade seja reposta . A Administração deveria tratar os 
trabalhadores mais  de acordo com o prestígio que aquele  estabelecimento  granjeou entre os  seus 
clientes e que depende da dedicação e competência de quem nele trabalha.

A Célula  do  Partido  Comunista  Português  manifesta  o  seu   apoio  solidário  à  luta  dos 
trabalhadores em defesa dos seus direitos e aos Delegados Sindicais que, por estarem na primeira 
linha da luta ,são os mais violentamente atacados.

A Célula do PCP apela à Unidade de todos os trabalhadores em torno do seu Sindicato como 
condição para a continuação e êxito da luta em defesa dos seus direitos.

− CONTRA  A  REPRESSÃO E PERSEGUIÇÃO DO PATRONATO 
− EM DEFESA DO DIREITO À ACTIVIDADE  SINDICAL  NA  EMPRESA 
− EM DEFESA DAS CONQUISTAS  DE  ABRIL 
− VIVA  A LUTA DOS TRABALHADORES!                                                              
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