
Paragem de trabalho e protesto nacional do movimento “Não mais AFP” 
 

Este dia 4 de Novembro ficará assinalado na história do sindicalismo e das mobilizações de 

trabalhadores chilenos como a maior deste século e, provavelmente, desde a queda de Pinochet (em 

1990); alguns que viveram na década de 1970 crê mesmo que só houve uma maior em 1972. 

Mas, independentemente do número, conseguiu-se unificar sob bum único lema os Estudantes dos 

ensinos secundário e universitário, os Pescadores, os Mineiros, os Portuários, os Trabalhadores do 

Fisco, da Saúde, do Registo Civil, do Ministério de Obras Públicas, do Ensino, das Alfândegas, das 

Florestas, da Banca, do Comércio (Retalho), Donas de casa, Condutores do Transporte Público, 

Populações dos bairros periféricos das cidades, Assalariados em Geral, Desempregados, Imigrantes, 

Organizações sociais, etc. 

O que nunca tinha acontecido, pelo menos desde a volta à democracia. Sentia no ar, tendo as rádios 

sido quem primeiro deu a notícia, retomada em seguida pelos canais de TV aberta: era e foi um dia 

diferente. Ao ver e recordar as imagens é impossível não se emocionar. A rádio enumerava os 

pontos em que havia barricadas, que cresciam constantemente, dizia que o Metro estava paralisado, 

que a grande via pan-americana estava bloqueada, e assim sucessivamente. A informação vinda das 

regiões era igual ou ainda maior: falava-se de Arica (grande porto do Chile que é também o acesso 

da Bolívia ao Oceano Pacífico, NdT) e de Calama, duas cidades do Norte do Chile totalmente 

bloqueadas; em seguida juntou-se Antofagasta e várias outras; os portos foram-se juntando um a um 

ao movimento, enquanto no grande rio Bío Bío os três turnos dos sete portos nele existentes se 

juntaram também, fazendo continuar a crescer a lista dos participantes. 

Não podemos dizer que o país tenha paralisado totalmente, mas a mão do povo trabalhador fez-se 

sentir… e de que maneira! Os funcionários do Ministério das Finanças deram um grande contributo, 

já que estavam em greve há uma semana, lutando por um aumento salarial digno: como o Governo 

manteve inalterados os seus salários, teve como resposta a sua participação no protesto «No más 

AFP». 

Junto com os protestos veio a repressão que, como sempre, o Governo procurou camuflar. Pelo 

contrário, acusava o movimento de protesto de ser violento e desordeiro, com a Direita furibunda a 

falar de terroristas encapuçados. Foi assim que a Comunicação social bombardeou todo o dia, com a 

sua desinformação, aqueles que não estavam a participar no movimento, visando “lavar-lhes a 

cabeça”.  

O ministro do Interior – esquecendo os tempos em que participava nas barricadas – condenou e 

procurou minimizar o protesto, dando como exemplo um autocarro incendiado; mas a própria 

Polícia o colocou no seu lugar, ao informar que o incêndio tinha sido por causa de um curto-circuito. 

Apesar disso, a notícia sobre o que se estava a passar no Chile corria por todo o mundo, dizendo 

que neste país havia muitos milhares de trabalhadores em greve e a manifestarem-se nas ruas, 

exigindo Segurança Social pública. Os noticiários tentaram, mais uma vez, esconder o tema, 

centrando o seu interesse sobre um forte sismo sentido no centro do país. 

Mas o mais forte da mobilização ainda estava para vir: cerca do meio-dia, os trabalhadores 

começaram a concentrar-se nas praças centrais de cada cidade (ou em lugares similares) para 

realizar reuniões e dar informações: as diferentes Coordenadoras se encarregaram de confirmar o 

que já se sabia, isto é, que o objectivo de abalar o Governo tinha sido atingido, embora a jornada de 

luta só estivesse a meio. 

Não estava programada nenhuma grande marcha, mas houve muitas. Por exemplo, na capital 

(Santiago do Chile) a Zona Norte manifestou-se na grande Av. Independencia, durante vários 

quilómetros, antes de chegar à enorme Praça central com mais de 2000 trabalhadores. A partir do 

Hospital Barros Luco houve manifestantes a marcharem pela Av. San Diego, que se juntaram com 

outros 2000 vindos da Zona Sul. E, em comunas mais afastadas, os trabalhadores realizaram as suas 

próprias manifestações, como em Maipú, Puente Alto e em muitos outros locais (tendo todas estas 

iniciativas sido relatadas aos 17 milhões de habitantes do Chile, NdT). 

Foi impressionante ver como os manifestantes chegavam à Praça central de Santiago, vindos das 



diversas avenidas e enchendo-a totalmente, com as suas diferentes palavras de ordem a provocar um 

grande alarido. Praticamente, não se podia sequer marchar nas ruas vizinhas e, por isso, muitos 

trabalhadores não puderam chegar à Praça. 

Após os discursos dos porta-vozes de cada comuna e dos nacionais, começou o regresso com 

diferentes manifestações que se afastaram em diferentes direcções, tendo-se milhares de 

manifestantes dirigido para o Palácio de La Moneda (sede da Presidência da República e dos 

principais ministérios, em particular o do Interior – NdT), onde foram recebidos pelas forças 

militarizadas dos Carabineros com gases e tanques com canhões de água. 

Às 20 horas, a etapa seguinte foi um grande protesto batendo em tachos, para conseguir um enorme 

cacerolazo (de cacerola – caçarola, tradição bem chilena de protesto na rua – NdT), através de todo 

o Chile, que fechou um dia positivo para a unidade e mobilização do povo trabalhador, que começa 

a ver que tem nas suas mãos o poder para mudar a realidade. 


