Aos Trabalhadores da Bordalo Pinheiro
Comissão Concelhia de Caldas da Rainha do PCP, 3 de Abril 2009

Vale a pena a lutar
Ao fim de mais de dois anos de incerteza quanto ao futuro da empresa e dos seus postos de trabalho,
os trabalhadores da Fábrica de Faianças Bordalo Pinheiro nas Caldas da Rainha com a sua unidade e
luta determinada conseguiram vencer, garantindo a laboração da empresa e de todos os seus postos
de trabalho.
Foi uma vitória da unidade e da luta, porque quando à cerca de um ano a administração da empresa
criou um clima de instabilidade permanente e pressionou os trabalhadores para abandonarem a
empresa, sem qualquer indemnização e só com o papel para o subsidio de desemprego, despedindo
assim sem custos os trabalhadores resistiram. Quando à acerca de três meses a ameaça do não
pagamento de salários e a pressão para que os trabalhadores pedissem a suspensão dos seus contratos
de trabalho, estes unidos em torno do seu sindicato e da sua Comissão dos Trabalhadores resistiram e
lutaram porque sabiam que a empresa era e é viável e os seus postos de trabalho a sua única fonte de
rendimentos.
Empenharam-se abnegadamente, trouxeram para a opinião pública as razões da sua luta, deram
dimensão e projecção ao projecto de destruição do património cultural e artístico que constitui a obra
de Bordalo Pinheiro e o trabalho de mais de uma centena de trabalhadores/artistas que as produzem,
criando na sociedade portuguesa um sentimento de defesa das Faianças Artísticas Bordalo Pinheiro e
de grande solidariedade com a sua luta.
Tomaram a iniciativa, contactaram com os grupos parlamentares da Assembleia da República, foram
a Lisboa e pressionaram os ministros da Cultura e da Economia para que os recebessem. Nesta
caminhada tiveram sempre e terão o PCP ao seu lado, apoiando-os e estimulando a sua luta,
questionando o governo e a Comissão Europeia, exigindo medidas urgentes para salvar esta
centenária fábrica e a indústria da cerâmica tradicional que tem um grande peso económico e social
no distrito de Leiria particularmente em Alcobaça e Caldas da Rainha.

Por isso, quando o governo se projecta com pompa e circunstância num acto de pura propaganda
eleitoral , deslocando-se à empresa e anunciando à comunicação social que a Visabeira comprou a
maioria do capital da empresa, procura aproveitar-se da luta dos trabalhadores e da vitória da sua
determinação e confiança.
A solução agora encontrada sendo factor de regozijo por parte dos trabalhadores e dos que desde a
primeira hora assumiram a luta em defesa da Bordalo Pinheiro, não pode conduzir ao baixar da
guarda, ao abandono da vigilância, à redução da unidade e da organização dos trabalhadores. Bem
pelo contrário a experiência recente mostra que, só com uma organização sindical forte e a unidade
dos trabalhadores é possivel manter a empresa e os seus postos de trabalho, defender os direitos e a
produção nacional.
Solidários com a luta de todos os trabalhadores!

Os trabalhadores podem sempre contar com o PCP!
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