
�

�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2008 
      7 Fev. 

����������	�
����������������	���������������

���������	���

����	��	������������
������������

���������������������������
�������������������������������������

����������������������������������������
���������	�����������������������	�����	����
�����	�� ����������	�������������������!"�

���� ���������������
������������������
�����������������	#���������	�	������
������������������������	������

����
���

����	�	������������������

������
������$�����	�����������$�����	�����������$�����	�����������$�����	������������������������
��������������	���� �������������������������������������������������������������������

��������� ����������� � �%������ �� ������	����������� ����������� � �%������ �� ������	����������� ����������� � �%������ �� ������	����������� ����������� � �%������ �� ������	����������

�	����	����	����	������������������	�������������������	�������������������	�������������������	����"����

�������
���������	��������������	��������������	��������������	������������������	���� ��
��&����#	�������������������������������������������

�����������	��	��������������������������	����

�����������������������	������	�������������

��$' ����������%�	���$' ����������%�	���$' ����������%�	���$' ����������%�	� �



�

�

Quatro trabalhadores dos CTT vão encontrar-se no próximo dia 25 de Fevereiro e vão ter o 
seguinte diálogo: 
Manel – Ó pá, os gajos deram-me este mês mais 250 euros daquela coisa dos pontos que valem 
euros. Este dinheiro vem mesmo a calhar, tinha umas coisas para pagar e assim já o posso fazer. 
Jaquim – Olha, a mim deram-me 480 euros. Vou comprar um frigorífico novo, o meu deu o berro. 
Toni – Isso não é nada, eu levei 700 euros. Quase um mês de ordenado, estes gajos são uns 
porreiraços, é desta gente que precisamos. Deus queira que se mantenham por cá muitos anos. 
Caló – Fogo, olhem, a mim não me deram nada. 
Manel, Jaquim e Toni (ao mesmo tempo) – Pois é, não colaboraste, não trabalhaste, não 
contribuíste para os resultados. 
Caló – Ó pá, mas eu trabalhei como de costume, fiz o meu serviço, entrei e saí a horas. 
Manel, Jaquim e Toni – Alguma hás-de ter feito. Não terás feito greve? Não terás estado doente? 
Morreu-te alguém? Tiveste algum filho doente? Foste a alguma reunião do Sindicato? 
Caló – Apenas estive doente, apanhei uma gripe, estive de cama e depois a minha filhota mais 
nova ficou com gripe também e não podia ir à escola e tive que ficar com ela, como sou da 
Segurança Social ainda me descontaram uma data de dinheiro. 
Toni – Pois, eu logo vi que não te tinhas portado bem. Não podias ter vindo trabalhar com gripe? A 
tua sogra, mesmo com a artrose, não podia ter ficado com a miúda? 
Manel e Jaquim – Ó Toni, também não achamos justo que tu tenhas levado mais que nós. 
Toni – Mas olhem, eu fiz das Tripas coração, vim trabalhar cheio de dores por causa da hérnia, o 
meu sogro morreu e eu meti um dia de férias para ir ao funeral, a minha mulher ficou doente e eu 
“engatei” a minha sogra para ir tomar conta dela. Trabalhei muitos dias mais 2 e 3 horas e não 
pedi trabalho extraordinário. E aqui para nós que ninguém nos ouve, até vim para cá no sábado 
para mudar os móveis e não me pagaram nada. 
Caló, Manel e Jaquim – Ah 
Manel – Vocês sabem de uma coisa? Ontem à noite sonhei uma coisa e hoje de manhã pus-me a 
pensar. 
Os outros 3 – O quê? 
Manel – Será que esta coisa do euro-pontos é para dar todos os meses? De 2 em 2 meses? De 3 
em 3 meses? Assim é que era giro. 
Caló – Olhem, sabem o que lhes digo? Eu acho que eles vos estão a dar dinheiro porque querem 
alguma coisa em troca, não é só por sermos bons rapazes. 
Jaquim, Toni e Manel - Olha, nós também achamos. 

Os quatro a uma só voz – �()*� +� ,-.-/)-0-�� 121*� *3� 4(*� 1*56(� -� 0-,� 0)471),(�
.(,891� 891,1: � .(9.-,� 4(� ;959,(!� �3� 4(*� <6(� =(45)49-,� -� 0-,� 0)471),(� 0(�

19,(>.(45(*�1489-45(�43*�5)<1,: (*�0),1)5(*!��3�1489-45(�5)<1,: (*�0),1)5(*��

5)<1,: (*�(��������+�891�121*�5?: �-�41=1**)0-01�01�4(*�0-,�0)471),(�.-,-�

5145-,�=(: .,-,�(*�4(**(*�0),1)5(*. 

Os quatro em coro – �1**(-2�� <-: (*� 01;1401,� (��1**(-2�� <-: (*� 01;1401,� (��1**(-2�� <-: (*� 01;1401,� (��1**(-2�� <-: (*� 01;1401,� (� ��� *1� -� ���� 89)*1,���� *1� -� ���� 89)*1,���� *1� -� ���� 89)*1,���� *1� -� ���� 89)*1,�

-=-@-,�=(: �121��=(451: �=(44(*=(�.-,-�;-/1,�-*�295-*�41=1**A,)-*-=-@-,�=(: �121��=(451: �=(44(*=(�.-,-�;-/1,�-*�295-*�41=1**A,)-*-=-@-,�=(: �121��=(451: �=(44(*=(�.-,-�;-/1,�-*�295-*�41=1**A,)-*-=-@-,�=(: �121��=(451: �=(44(*=(�.-,-�;-/1,�-*�295-*�41=1**A,)-*. 
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