
MAIS UMA SEMANA PERDIDA
Por Luís Pedro Nunes joão da égua e Vasco pica pf

AVISO A NAVEGAÇÃO
Esta página é inteiramente
baseada em factos verídicos
Durante as dez semanas
do verão Mais Uma Semana
Perdida faz o resumo
da atualidade para o leitor
do Expresso de férias
ou a trabalhar para a
próxima avaliação da troika
Nenhum político foi
maltratado durante a
elaboração dos textos

QUE PAÍS QUER O
GOVERNO SEGUNDO
ÁLVARO BELEZA

Na terça feira o socialista Álvaro Be
leza acusou o Governo de estar a des
mantelar o SNS e perguntou que
país é que este Governo quer para os
portugueses Queremos a Etiópia o
Burkina Faso Vamos ver por sec
tores que país é que o Governo quer
para os portugueses

SAÚDE Etiópia
na altura do Live Aid
EDUCAÇÃO Cazaquistão
versão Borat

CULTURA Síria na
próxima semana
AMBIENTE A Irlanda de John Ford
em O Vale Era Verde
EMPREGO EUA na altura
da Grande Depressão
JUSTIÇA Burkina Faso
ECONOMIA Terra do Meio do J R
R Tolkien versão Pires de Lima
FINANÇAS Atlântida

DIVIDA A HONRAR VS DIVIDA
A GERIR EM PERCENTAGENS DO PIB
Carlos Moedas disse que afinal sempre se trabalhou com dívida
discordando porém de José Sócrates quando este disse que as dívidas
públicas são geridas e não pagas Mas afinal que nível de dívida
é apenas para gerir e que nível é para pagar Explicamos

60 Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas G GERIR
70 Keep Calm And Carry On O GERIR
80 Medina Carreira imprime gráficos na fotocopiadora

do Centro Comercial Apoio 70 O GERIR
90 Comprar submarinos como as cerejas aos pares O GERIR
100 Comprar swaps como as uvas aos cachos O GERIR
110 Atirar culpas ao Governo anterior como chuchas numa tomatina O PAGAR
120 Cortar subsídios Pedro Lomba em briefings loucura Q PAGAR
130 Cortar pensões Manuela Moura Guedes em concursos demência O PAGAR
140 Dívida reestruturada Silva Peneda em São Bento protetorado O GERIR

NÚMEROS DETURPADOS FORNECIDOS AO FMI
VS NÚMEROS DE SÓCRATES NO SITE DO PS
GOVERNO

Evolução salarial em linha com a do plantei do Manchester City
Aumento de 0 0002 nos espectadores dos briefíngs inclui acamados
Incremento de dormidas das toxinas nas conquilhas da Ria Formosa
Subida em flecha do indicador económico
das cascas de melão deixadas nas praias
Taxa de aprovação de Passos bateu a de Ronaldo no segundo trimestre
Glúteos da atriz Rita Pereira em franca expansão

Consolidação das contas públicas elogiada por sectores independentes da
sociedade portuguesa como Pedro Silva Pereira José Lello ou João Galamba
Forte desenvolvimento do fax nas licenciaturas terminadas ao domingo
Maior número de aberturas de telejornal com o PM em democracia
Único ministro da economia da UE que nadou com Michael Phelps
Pedido de intervenção externa apenas para pagar uma conta da água
e que por incompetência do PSD passou para os 78 mil milhões de euros

LUTHER KING
POR PPC

Na semana em que se celebram os 50 anos
da proclamação por parte de Martin Luther
King do famoso discurso I Have a Dream
deixemos que um discurso igualmente inspi
rador chegue àqueles que tanto sofrem nes
te país ainda hoje em dia com preconcei
tos iniquidades e injustiças
Há anos um grande português apesar de

condenado em tribunal foi eleito autarca Es
sa vitória foi um farol de esperança Mas
anos depois o candidato autárquico ainda
não é livre invalidado por leis de segregação
e acórdãos de discriminação vítima dos hor
rores indizíveis da discricionariedade judicial
Mas eu vos digo amigos que embora enfren
temos as dificuldades de hoje e amanhã eu
ainda tenho um sonho Eu sonho que um dia
haverá separação de poderes Eu sonho que
um dia os filhos dos candidatos autárquicos
e os filhos dos juizes se poderão sentar jun
tos às mesas dos jantares comício Eu sonho
que um dia os meus pequenos protegidos
políticos vão candidatar se numa nação onde
não serão julgados pela quantidade de man
datos cumpridos mas pelo valor dos votos
comprados Mesmo com o Tony Carreira a
cantar ouço o sino da liberdade Ouço o no
tórrido concelho de Beja nas dunas do conce
lho de Tavira nas salinas cobertas de branco
do concelho de Castro Marim E quando o
sino da separação de poderes soar chegare
mos ao dia em que todos os candidatos autár
quicos — sociais democratasecomunistas
dinossauros e inexperientes honestos e cor
ruptos —poderão unir mãose cantarLivre
enfim Livre enfim Agradeço ao Presidente
da República pois somos livres enfim
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