2019-07-18 08:41:30

Description Record

Description Record
PT/PR/AHPR/GB/GB0102/2375
Description level

P

Reference code

PT/PR/AHPR/GB/GB0102/2375

Title type

Atribuído

Title

Unicidade sindical e outros assuntos laborais

Date range

1974-07-04 - 1976-06-14

Dimension and support

1 maço numa caixa

Holding entity

Presidência da República

Scope and content

Physical quota

Conjunto de telegramas, cartas, manifestos, abaixo-assinados dirigidos ao Presidente da República,
General Francisco Costa Gomes, com manifestações de apoio ou de rejeição à unicidade sindical.
O processo inclui também conjunto de telegramas, cartas, abaixo assinados, etc. relativos a assuntos
laborais e sindicais diversos.
GB.2375

Deposit quota

2375

Notes

O início do ano de 1975 é marcado pelo debate intenso sobre a questão da unicidade sindical, que só
permite a existência de uma única central sindical de trabalhadores, defendida pelo PCP e pela
Intersindical, sendo que o PS, na pessoa do seu dirigente Salgado Zenha, se opõe fortemente,
defendendo - por contraponto - a unidade sindical.
No dia 2 de janeiro, o Conselho Superior do MFA - o chamado Conselho dos 20 - discute a proposta de
unicidade sindical.
Em 7 de janeiro de 1975, é publicado um artigo de Francisco Salgado Zenha no «Diário de Notícias»
contra o programa de unicidade sindical. No dia 13 de Janeiro, o Conselho Superior do MFA, na voz de
Vasco Lourenço, manifesta-se a favor da unicidade enquanto que o PS se assume formalmente contra. O
MES, o MDP e o PCP promovem uma manifestação a favor da proposta comunista, diante do Ministério
do Trabalho. Nesse dia, 14 de janeiro, o próprio Ministro do Trabalho, Costa Martins comparece na
manifestação e declara-se a favor da unicidade. Em reação, o Partido Socialista promove, no dia 16 de
janeiro, um comício no Pavilhão dos Desportos de Lisboa contra a unicidade sindical em que Francisco
Salgado Zenha discursa contra o PCP e a Intersindical.
No dia 19, o PPD insurge-se contra o projeto mas, no dia 20 de janeiro, é aprovada a lei sobre a unicidade
sindical em Conselho de Ministros e no dia 30 a Assembleia do MFA sanciona a legislação por maioria
simples mas proibe as manifestações do PS e do PCP previstas para dia 31.
(cf. http://www.fmsoares.pt/aeb/crono/pesquisa?pesquisa=Unicidade%20sindical
http://maltez.info/respublica/portugalpolitico/acontecimentos/1975.htm)

1/1

