
AS PESSOAS ESTÃO CANSADAS… 
 

Portugal é um país com um nobre povo, reconhecido mundialmente pela sua 
capacidade de trabalhar, pela sua capacidade de se integrar socialmente em qualquer 
parte do mundo. Paraíso turístico, gastronómico, paraíso da simpatia e do saber 
receber, está no topo na investigação científica, universidades de renome mundial, 
militares qualificados como dos melhores do mundo (na República Centro Africana e 
em todos os locais para onde vão), na área desportiva, em organizações mundiais 
(ONU e outras). Portugal teve até a capacidade de criar a “geringonça”, que veio 
devolver a esperança aos portugueses, após os abomináveis anos dos governos de José 
Sócrates e Passos / Portas. 
 
De repente, passámos da pacificação para o caos social! 
O PS adormeceu à boca das urnas, com a miragem da maioria absoluta, da maioria 
relativa, da falta de oposição, ficando no ar a convicção de que “isto está ganho”. 
Mas porquê toda esta agitação social, quando tudo parecia um mar de rosas, mesmo 
pertinho da meta? 
A explicação é simples: a arrogância, a prepotência e a falta de humildade do governo. 
Arrogantemente deixámos de ter um governo e passámos a ter apenas um ministro 
das finanças, deixámos de pensar no povo português, para pensar no Banco Central 
Europeu, deixámos o caos do governos Passos / Portas ir ainda mais fundo, com uma 
linha férrea caótica, Hospitais em estado de coma, escolas sem condições, entre outros 
desinvestimentos públicos. 
Arrogantemente prometeu-se e não se cumpriu, a expectativa ficou e gerou revolta. 
 
Não é uma questão de política partidária, é uma questão nacional. 
As greves sucedem-se, não neste ou naquele sector corporativista, mas em todos os 
sectores. 
 

As pessoas estão cansadas, estão revoltadas, sentem-se enganadas, 
curiosamente, por um governo pelo qual tinham simpatia.  

As pessoas têm razão… 
 
1 - Não é possível um governo dizer que não há dinheiro para salários, para infra-
estruturas, quando obrigou um povo a pagar 18 mil milhões de euros para a Banca 
(maioritariamente privada). 
 
2 - Não é possível um governo dizer que não há dinheiro para salários, para infra-
estruturas, quando o povo vê o rom(u)bo descarado na CGD (mais de 1.200 milhões 
€). 
 
3 - Não é possível um governo dizer que não há dinheiro para salários, para infra-
estruturas, quando continua a alimentar as rendas eléctricas (EDP e outros), dando 
milhões aos privados. 
 



4 - Não é possível um governo dizer que não há dinheiro para salários, para infra-
estruturas, quando só em 2019 vai dar 1.500 milhões € para as PPP rodoviárias (cinco 
vezes mais do que valem). 
 
5 - Não é possível um governo dizer que não há dinheiro para salários, para infra-
estruturas, quando se prepara para injectar cerca de 1,1 mil milhões € no Novo Banco 
(privado). 
 
6 - Não é possível um governo dizer que não há dinheiro para salários, para infra-
estruturas quando há deputados e presidentes da república com pensões vitalícias. 
 
7 - Não é possível um governo dizer que não há dinheiro para salários, para infra-
estruturas quando a Assembleia da República e a Presidência da República são 
campeões do despesismo.  
 
A classe política vigente na A. R. e no governo perdeu toda a credibilidade, falam 
sozinhos, vivem num mundo à parte, no mundo da sumptuosidade, do compadrio, do 
tráfico de influências, há 45 anos.  
Esta classe política vigente, cheia de escândalos, de mentiras, de abusos, legislando em 
causa própria, será a responsável pelo populismo que vai aparecer. 
 
As pessoas estão cansadas, estão revoltadas, sentem-se enganadas, curiosamente 
por um governo pelo qual tinham simpatia.  
As pessoas têm razão… 
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PS – O autor desta carta não se revê em nenhum dos partidos, não vai votar nas 
europeias (onde se trabalha de 3ª a 5ª feira ao meio-dia, com ordenados e benesses 
chorudas), não vai votar nas legislativas (ditadura dos partidos) enquanto o sistema 
político não mudar, votando apenas para o P. R. por ser voto uninominal e universal. 


