
 

 

ABRIL E BLASFÉMIA 

ÍNDEX: UM TEXTO PERFEITAMENTE LOUCO, ABSURDO - UMA LEITURA 
DESACONSELHÁVEL- SÓ PARA LOUCOS – OU SEJA, OS DIGNOS QUE 
LUTAM CONTRA  SICÁRIOS E SECTÁRIOS.  PARA QUE CONSTE  HÁ 
SEMPRE ALGUÉM QUE NÃO SE CALA.. NÃO SE RENDE...." 

   

Abril DE NOVO- SIM! Mas o ABRIL do 25 de Abril 74, e não os Abris que 
andam para aí a vender que de Abril nada têm, são um embuste. 

  

ABRIL É LIBERDADE; DIGNIDADE; DESENVOLVIMENTO .   

  

Este regime nada tem de Abril à excepção de uma democracia residual, 
mas ABRIL SÓ PODE SER DEMOCRACIA PLENA E NUNCA DITADURAS 
HORRENDAS, CRIMINOSAS,com sicários e sectários.  ABRIL é das 
mulheres e homens livres. 

  



Todavia, os capitães de Abril foram-se, renderam-se, e só alguns de 
Novembro sobrevivem. Os capitães de Abril, somente de ABRIL E DE 
PORTUGAL, foram todos MORTOS FÍSICA OU POLITICAMENTE. Não são 
heróis, ma são OS QUE FIZERAM O 25 de Abril e a gente mais honesta 
entre nós . 

  

OS CAPITÃES DE ABRIL QUASE TODOS SE  RENDERAM  AOS TITÃS SEM 
BRIO, MENORÍSSIMOS, DA POLITICA OU DESERTARAM, e nada parece 
terem a ver com isto, à excepção de uns loucos que se batem contra 
todo este embuste criminoso, solicitando ao povo que se levante para a 
grande vassourada, e salvarem-se a SI e a Portugal. 

  

Que glorioso e heróico seria nascer de novo  das cinzas, nas Forças 
Armadas, um MFA  sábio, justo, honesto,  patriótico, independente, 
porque  sem ele,  um dia seremos Egipto, ou uma ditadura qualquer, ou 
um Marrocos. 

  

Infelizmente 50% dos portugueses estão intoxicados, e sofrem de 
cegueira catatónica face aos seus partidos, lideres e convicções, e os 
outros 50% é só blá, blá, guerra de computadores, e chamarem a toda 
esta gentalha gatunos,  e o que deviam chamar a si próprios? 

  

Um D. SEBASTIÃO -  NÃO! Mas UMA LIDERANÇA E UM  PROJECTO 
NACIONAL  - SIM! Porque neste país só funciona a máquina da execução 
fiscal para MATAR quem trabalha e os que já trabalharam 40 e mais 
anos, e deviam estar a coberto de malfeitorias graves,e não estão,  e,   
pelo contrário, são deitados aos leões neste grande coliseu que imita o 
de Roma, dos tempos bárbaros. 

  



Coisas... simplesmente... coisas que simplesmente nos matam, roubam o 
sol e o sal da vida e estão a reduzir-nos a escravos, valemos quase tanto 
para esta gente  como os judeus para os nazis, ou o preto escravo para 
os negreiros. 

 Mas haverá alguém que não entenda  isto, apesar de tão 
evidente? 
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