
 

PLENÁRIOS DE TRABALHADORES 
 

PORTWAY 

DIA 18 

(Greve Nacional das 08:00 às 15:00) 

 

CONCENTRAÇÃO NAS CHEGADAS DO              
AEROPORTO DE LISBOA 

11:00/13:30 

AEROPORTO DO PORTO 

11:00/12:00 

 

 

 

 

SPdH/Groundforce 

 

DIA 18 

LISBOA 

REFEITÓRIO TAP 

15:30 

 

      E QUANDO FOR EU ??? 



 

 

Primeiro despediram 336 trabalhadores da SPdH/Groundforce em Faro. 

Porque eu não era da SPdH/Groundforce, ou até era, mas não estava em 

Faro, não me incomodei. 

 

Em seguida a precariedade entrou em força, contratos a termo, trabalho 

temporário, falsos prestadores de serviço. 

Como não era nada comigo, não me importei. 

 

Depois o governo privatizou a ANA e a TAP. 

Como eu não era da ANA nem da TAP, ou até era mas como não me   

pareceu importante, não liguei. 

 

Logo a seguir despediram 256 trabalhadores da Portway em todo o país. 

Mas eu não me incomodei, porque nunca fui da Portway, ou até era mas 

não fazia parte dos despedidos. 

 

Depois chegou a vez de acabar com a Contratação Colectiva na Aviação. 

Mas como nunca quis saber nada “dessas coisas das leis” também não 

me importei. 

 

Agora estão a fazer de mim e da minha vida tudo o que querem, sem   

limites nem contemplações. 

Sou apenas uma marioneta da vontade dos outros. 

 

Mas agora já é tarde. 

Como eu não me importei com ninguém 

Ninguém se importa comigo… 

Primeiro levaram os comunistas, 

Mas eu não me importei 

Porque eu não era comunista. 

 

Em seguida levaram alguns operários, 

Mas a mim não me afectou,  

Porque eu não sou operário. 

 

Depois prenderam os sindicalistas, 

Mas eu não me incomodei 

Porque nunca fui sindicalista. 

 

Logo a seguir chegou a vez 

De alguns padres, mas como 

Nunca fui religioso, também não liguei. 

 

Depois agarraram uns desempregados 

Mas como eu tenho o meu emprego 

Também não me importei 

 

Agora estão me a levar a mim, 

Mas já é tarde. 

Como eu não me importei com ninguém 

Ninguém se importa comigo. 

 

Bertold Brecht (adaptação) 
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