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Um Governo desgovernado
e uns aliados infames

A medida que o tempo vai

passando e se aproxima

o ciclo eleitoral de 2019,

a desfaçatez com que o

Governo apregoa as suas

façanhas, trágicas para

o país real, fantásticas

para o país virtual onde

vive a "geringonça",

raia o inqualificável.

Os
escândalos no meio socialista, e

agora também naquilo que legiti-
mamente se pode chamar a "fa-

mília socialista", sem conexões alargadas
às hostes do PS, que diariamente surgem
e vêm a público, cuidadosamente abafadas

pelos Media demasiadamente compro-
metidos com o sistema - salvo honrosas
e raras excepções - causam perplexidade,
mas sobretudo preocupação.

Uma Ministra do Mar, Ana Paula Vi-
torino, que se recusa a responder a uma
pergunta formulada por um Deputado do
PSD sobre o desastre ambiental ocorrido

na Ilha Deserta, em Tavira, afirmando
(sic) "não vou responder a essa pergunta,
porque não me apetece". Não lhe apetece?
Mas esta gente julga que ser Ministro ou
Ministra lhe dá o direito de "apetecer"?
O único direito que lhe assiste é SERVIR
o País com dignidade, honra e respeito.

Um Primeiro-Ministro que não con-

segue responder directamente a uma per-
gunta sobre um tema preciso quando se

trata de momentos de crise ou situações
mais adversas para o Governo. . .

NUNO ALVES CAETANO



Um Ministro das Finanças que, con-
trariando todos aqueles que de forma
isenta alertam para o perigo das medidas

demagógicas aprovadas face à realidade
nacional e à realidade internacional, con-
tinua a afirmar de sorriso nos lábios que
Portugal é "um mar de rosas". . .

Um Ministro da Agricultura que se

pode gabar da péssima gestão do PT2020,
sem que se escute qualquer sinal da ati-
tude a tomar por Portugal face ao corte
de fundos para a agricultura. . .

Um Ministro da Segurança Social,
apoiado pelo Governo, que nega e diz
ser irrealista o estudo levado a cabo pela
Fundação Francisco Manuel dos Santos,
realizado por académicos do Instituto
de Ciências Sociais, sobre a sustentabi-
lidade do sistema de pensões português,
alertando para um mais que provável
colapso, obrigando a aumentar a idade
da reforma, fazendo como a avestruz em
vez de agradecer e imediatamente meter
mãos à obra e iniciar um debate e análise

indispensáveis para solucionar este grave
problema...

Um Governo que funciona numa teia
de parentescos absurda, perigosa e ina-
ceitável, que legitimamente permite ao
cidadão comum questionar sobre a com-
petência dos nomeados, sejam Ministros,
Secretários de Estado, Directores, etc.

Um Governo, completamente Desgo-
vernado, cujo Primeiro-Ministro, indeco-
rosamente, afirma que "as famílias portu-
guesas nunca estiveram tão bem e gratas
ao Governo" - certamente referindo-se
à "Família Socialista", pois na realidade
a dívida particular voltou a disparar e o
descontentamento geral é demonstrado

pelo número recorde de greves, em todos
os sectores, jamais visto em Portugal.

Um Ministro da Economia que se gaba
de termos um crescimento económico
acima da média europeia (+0,1%) sem,

contudo, explicar como. Desgraçadamente
para a Europa, e consequentemente para
Portugal, tal deve-se ao forte abrandamen-
to - recessão económica - verificado na
Alemanha e em França, o que em nada
abona ao nosso resultado. Paralelamente,
Portugal vai descendo no 'ranking' euro-
peu, situando-se perigosamente a caminho
da sua cauda. Se falássemos de futebol,

Portugal desceria de divisão. Mas para a

demagogia e falta de vergonha socialista,
somos "um exemplo a seguir".

Mas o desnorte
e Desgoverno deste
Governo liderado por
António Costa, Ex-Vi-
ce-Primeiro-Ministro
do (des)Governo que
levou Portugal à ban-
carrota e que teve que
chamar a famigerada
Troika, estende-se a
sectores fundamen-
tais como a Educação,
Justiça, Defesa e Saúde,
onde a incapacidade de
enfrentar e resolver os problemas é gritante.
À boa maneiro do líder António Costa,
sacode-se a água do capote e culpam-se
terceiros...

Mas, pior do que o Partido Socialista e

o seu (des)Governo, são os seus Aliados -
Partido Comunista Português (PCP - CDU
nas eleições) e Bloco de Esquerda (BE) -,
cujo comportamento infame é a todos os
títulos desprezível.

Como se não bastasse o seu descara-
mento ao intitularem-se partidos demo-

cráticos, comportam-se agora como verda-
deiros vermes da política. No Parlamento
votam sempre ao lado dos camaradas
socialistas (PS) de modo a viabilizarem a
denominada "geringonça", permitindo-lhes
todas as benesses daí resultantes, fruto dos
acordos celebrados com o PS sem que se

conheçam as verdadeiras contrapartidas.
Na "rua", contrariando o seu compor-

tamento parlamentar, toca de desencadear

greves a torto e a direito, de dar entrevistas
criticando o Governo e

as suas medidas, resul-
tantes na maioria das

vezes do Orçamento de
Estado aprovado por
eles mesmos, como se
fossem oposição ao
Governo que afinal
apoiam. E tudo isto
com a maior "cara de

pau".

De manhã estão
com o Governo, à tarde
estão contra o Gover-

no. Jerónimo de Sousa e Catarina Martins



são, individualmente, duas personagens
num único indivíduo.

Gostava de saber em quem é que votam
os seus eleitores, se no PCP e BE apoiantes
das medidas do Governo PS, se na oposição
firme a essas mesmas medidas. . . Acho

que nem eles sabem. Votam porque sim,
ou porque, coitados, nem sabem em que
é que estão a votar.

Com tanto desgoverno e infâmia, per-
gunto: onde é que Portugal vai parar? ¦

"A dívida particular

voltou a disparar e

o descontentamento

geral é demonstrado

pelo número recorde

de greves, em todos

os sectores, jamais
visto em Portugal"


