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� 11.1894: greve dos operários das O�cinas Gerais da Companhia Real CFP.

� 16.11.1910: greve (até 21.11.1910) dos ferroviários da Companhia de Caminhos de

Ferro do Porto à Póvoa e Famalicão, por aumentos salariais.

� 25.11.1910: greve (até 03.12.1910) dos ferroviários do Minho e Douro, por redução do

horário e aumentos salariais.

Passam 110 anos de uma das mais importantes greves dos trabalhadores ferroviários

portugueses, com duração de 5 dias que eclodiu em Janeiro de 1911, com a qual foram

conquistados importantes direitos que ainda hoje fazem parte do património de direitos dos

ferroviários.

Esta terá sido a primeira greve nacional dos ferroviários, já que as anteriores envolveram

apenas algumas empresas ou pro�ssões:

� 30.01.1873: greve de oito dias dos maquinistas, fogueiros e operários das O�cinas do

Leste e Norte

Com a publicação desta brochura, editada por ocasião do centésimo aniversário desta luta,

prestamos uma sentida homenagem aos ferroviários que há 110 anos ergueram, com

coragem, determinação e unidade, a bandeira da luta pela construção de um futuro melhor.

Os ferroviários com a sua unidade, protagonizaram diversas lutas, sendo a primeira, 16 anos

após a primeira viagem de comboio e com isso, foram conquistando direitos que são usufruídos

pelas actuais gerações, que devem honrar as gerações que as antecederam, reforçando a

unidade, a mobilização e a luta pela valorização do trabalho e dos trabalhadores.

A luta continua!
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Desde Novembro do ano passado que os ferroviários faziam as suas

reclamações à Companhia que, ao cabo de algum tempo de resolveu a tratar

com eles, cedendo a parte das suas reclamações, relativas a aumento de

salário, em 14 de Janeiro, após 5 dias de greve que prejudicando imenso a

vida nacional se harmonizou depois de demoradas negociações entre os

delegados dos grevistas e a administração da Companhia Nacional dos

Caminhos de Ferro.»

«No tumulto das numerosas greves que ultimamente se desencadearam, a

mais importante foi a dos empregados ferroviários que durante dias

paralizaram o movimento de todas as linhas, impedindo a saída do sud-express

alterando a vida comercial de todo o país e o serviço dos correios pela forçada

inércia das locomotivas.


