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PARABÉNS!... 

• Aos motoristas e guarda-freios, pela vossa adesão à greve do dia 24 de Novembro. 

• Fraternalmente saudamos todos/as que, de forma responsável, assumiram a sua participação nesta jornada. 

• Saudamos especialmente os colegas imigrantes, foram apenas geniais, enquadram-se responsavelmente 

na luta e no convívio, que, diga-se, foi saudável. Estão de parabéns!... 

• Para aqueles que não aderiram à luta, por uma ou outra razão, respeitamos a vossa decisão, que é tão 

democrática como a dos que fizeram greve. 

Mas não podemos deixar de alertar para alguns factos que consideramos verídicos e importantes. 

• Acreditamos que é necessário um diálogo mais próximo para nos esclarecermos sobre eventuais dúvidas 

dos direitos que temos, ou não! 

• Sabemos que algumas chefias fazem chantagem sobre vós, quando lhes pedem um determinado serviço ou 

horário por motivos particulares da vossa vida. 

• Em muitos casos não vos dão mais do que aquilo a que vocês têm direito, mas convencem-vos que vos 

estão a fazer um grande favor. 

• Sabem de certeza, que a actual Administração tem uma estratégia muito própria para tentar convencer os 

trabalhadores que está muito preocupada, e que quer o melhor para os mesmos. 

• Efectivamente assim não é. Querem é fazer curriculum à custa desses mesmos trabalhadores. Nunca 

nenhuma Administração ou governo nos deu nada. Tudo o que temos foi conquistado e defendido, muitas 

vezes com lutas muito árduas. 

• Muitos de vós vieram de Empresas congéneres, pensamos nós, para terem melhores condições salariais, 

trabalho e reforma. Se pensam que o comportamento de “ceder” à chantagem das chefias abdicando dos 

direitos, não os utilizando nem defendendo, esperem que facilmente os perderão! 

• Por último, queremos todos ser tratados com dignidade de cidadãos, com plenos direitos. Como tal, essa 

dignidade não tem preço nem devemos abdicar dela! 

• Diz o poeta “mais vale morrer de pé, que ter o dobro da vida a andar sempre de joelhos”. 

AOS ASSOCIADOS/AS 

Já com algum atraso, mas pedimos o favor de, nestas datas e estações, fazerem  um “esforço” para 

passarem pelas mesmas, para levantamento da agenda. 

Estação Data  

Musgueira  Dia  9/12  das 05h00 às 15h00  e dia  15/12  das 14h00m às 23h00m 

Miraflores  Dia 10/12 das 05h00 às 15h00 e dia 17/12  das 14h00m às 23h00m 

Santo Amaro  Dia 13/12 das 05h00 às 15h00 

Pontinha  Dia 14/12 das 05h00 às 15h00 e dia 16/12 das 14h00m às 23h00m 

 

         A.S.P.T.C., Sempre pelos trabalhadores! 
                                    
 

Lisboa, 29 de Novembro de 2010                                           
 


