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O TEMPO EA MEMÓRIA

Apelo a tempos melhores

Comoéconhecido estive durante os meses de
agosto e setembro em
convalescença semme
ocupardepolíticae a es

creverumlivro que ainda não ter
minei a que chameiAmarPortu
gal

Mascomonessa altura também
disse começavaaescrever noDiá
riodeNotícias todas as semanas a
partirde 1 de outubro do corrente
ano É o quevoltoafazer commui
to interesse e gosto e como decos

tumesem papas na língua
Sucede que no dia 29 de setem

bro serealizarameleiçõesautárqui
cascomresultados impressionan
tese coma troikaapreparar e
gir em nome dosmercados usu
rários mais juros e mais dinheiro
Paraquê Paracontinuara destruir

L como sempre tem feito o nosso
país aempobrecê lo vendendo os
CTT e porventura aTAP e adeses
perar as populações que passam
fome e pior sem ter dinheiro
para dar de comer aos filhos para
tratar dos doentes roubando lhes
aspensões paraque trabalharam
tantos anos afio

Épor isso que o Povo Português
odeia o Governo de PassosCoelho

e de Paulo Portas que aliás não se
entendem comoseverificou mais
uma vez no dia das eleições O
Governo não tem como se sabe
nenhuma solidariedade social as
pessoas não lhe interessam e por
isso nem sequer pode sair à rua
semservaiado mesmorodeadode
seguranças Achaque aConstitui
ção que aliás jurou não serve
para nada Coelho aliás disse o
claramente Alguém sabe paraque
serve a Constituição não tem
qualquer sensibilidade social e os
seusmúltiplosministrose secretá
rios de Estado estão cadadia ades
truirmais tudo quanto cheire a Es
tado social e a Estado de direito a
Justiça excluídooTribunalConsti
tucional
Voltando às eleições autárqui

cas é sabido que a abstenção foi
grande cercade47 dos eleitores
Mas os que votaram deram uma
esmagadora maioria ao PS e no
Alentejo e emSetúbal ao PCPe
como opróprio primeiro ministro

reconheceu no discurso que fezna
noitedas eleições aperdado PSD
e aindamais do CDS que conta
cadavezmenos quase já não tem
partido foi enorme EmboraPor
tas ao invés de Passos Coelho não
tenhareconhecido ainsignificân
ciadovoto doCDS Pelo contrário

inventou que foi o CDS imaginese que fezganharo independen
te RuiMoreira
Passos Coelho reconheceu a

derrota Éverdade E até felicitou
AntónioJosé Seguro líderdo PS
Mas logo a seguir disse que não
tencionavademitir se Certamen

teporque se julgaeterno por direi
to divino se calhar
visto que até perdeu
nasua própria terra

VilaRealdeTrás osMontes Nãoseguiuo
bom exemplo deGu
terres pormuitome
nos Porquê Porque
não temvergonhana
cara Assim vai aca
barmal Muito mal É
que o Povo está farto
odeia o e não vai

aguentarmuito mais
tempoestasituação

Nadafuncionadesde acrise que
gerouo novo Governo com56 mi
nistros e secretários de Estado e
pomposamente umvice primei
ro ministro sem funções depois
de se ter demitido irrevogavel
mente dias antes Todaa gente o
sabe As personagens públicas
mesmo que sejam corruptas são
sempre isentas porumajustiçaque
nãofunciona

Osescândalosdosbancoscomo

o BPN foram abafados ninguém
querfalarnisso eaministra da Jus
tiçamuitomenos ignora os Nun
ca falou neles Pudera Para não
macular importantes figurasdoEs
tado dequetodaagentefalaàboca
pequena Atéoúnico incriminado
aquem puseramumapulseira ele
trónica não se sabia hádias onde
estava

O atualGoverno estáavendero
património português ao desbara
to e a roubar as pensões aos mais
pobres acabando aomesmotem
po coma chamada classe média
Caracteriza se por não cumprir a
Constituição apesar de a ter jura

do e aospoucos des
truiroEstadodedirei
to lembremo nos de
como tem injuriado o
TribunalConstitucio
nal como tem esta
do a acabar com o Es
tado social criadono
pós 25 deAbril des
truindo pouco apou
co o ServiçoNacional
de Saúde criando as
maiores dificuldades
às Escolas Públicas
maltratando as nos

sas anteriormente excelentesUni
versidades desprezando os Sindi
catos e o debate obrigatório entre
Sindicatosepatronato Ouseja a
Concertação Social

Emsuma o Estado de direito
comaJustiça que temos ou a falta
dela está a desaparecer bem
como a nossaDemocracia e obvia
mente a Comunicação Social
cadavezmaislimitadaemenosin

dependente Osjornalistashoje so

frem e têmalgum receiodo futu
ro Com razão

É este o Governo que temos e
quer ficar para que a destruição
continue OPovo odeia oGoverno
jáo disse Mas apardo desespero
hámuito medo na sociedade por
tuguesa Muitas pessoas têmmedo
de virem aperderopouco que ain
da lhes resta
Contudo a troikanão desiste E

o que está para vir vai ser muito
pior OGovernovai terdepagaro
que já não tem parapagar Não co
nhecemosainda oOrçamento que
vai ser apresentado Porque para
PassosCoelho apesarde falarpe
los cotovelos o segredo é a alma do
negócio É o péssimo que se segue
ao pior Ninguém sabe ao certo o
que aívem O Presidente deu lhe
agorapara viajar É umaoutrama
neira de fugir a falar aos seus com
patriotas

Sucedequea troikadeixou de ter
confiança emPassosCoelho e so
bretudo em Portas E sem dúvida
no otimismo absurdo do Presi

dente daRepública Portas o cha
madovice primeiro ministro que
aliás temamissão superingrata
defalarcom a troika parecenãosa
ber como A troika só pensa em
comprometer o Partido Socialista
quesósefosse irresponsável acei
taria tal negócio No momento
mais difícil de semprequeoGover
no Passos Portas vai atravessar

Qualquerpatriotasabe pormenos
informado que seja queapriorida
de das prioridades é acabar com
esteGoverno responsávelpormais
dedoisanos de desgraça deauste
ridade e de apertos de dinheiro
para osmais pobres epara a classe
média que continuaaserdestruí
da A emigração desaparecimen
to dos melhores é um fenómeno
gravíssimo Aspróximas semanas
vão ser terríveis Ao contrário do
quedissenaSuécia o Presidente da
República que acha não se sabe
como que Portugalsaiudareces
são eapresentaomaior crescimen
to de todaaUnião Europeia Quem
éque pode acreditar nisto OBan
co Central Europeu com certeza
não

Só háumcaminho possível mu
darde rumo e tercorageme legiti
midade paradizer não É o que fal
ta ao atualGoverno e aoPresidente

daRepública E por isso é necessá
rioacabarcomoGoverno embora
seja como se sabe protegido pelo
Presidente Precisamos de umGo
verno sério de salvação nacional
Veremos se o Presidente que é o
grande responsável nummomen
to destes compreendeque temde
agir contraoGovernodasuapro
teção

MÁRIOSOARES
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