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Tragam o circo romano de volta, as lutas de gladiadores, a inquisição ou Santo 

Ofício), as fogueiras para assar tanta Joana d’Arc que para aí anda dissimulada, 

tanto Torquemada, Sancho Pança e Don Quixote. É preciso acender fogueiras e 

queimar os livros proibidos, os mal-convertidos, descrentes e infiéis, Galileus, 

Girdano Brunos, Savonarolas, alquimistas, bruxos, hereges. Pessoas 

consideradas culpadas terão de ser perseguidas, julgadas e as condenadas 

cumprirão as penas que podiam variar desde prisão temporária, perpétua, 

tortura ou morte na fogueira; onde os condenados serão queimados em praça 

pública para servir de exemplo aos outros. 

Depois tal como Paula White (a evangélica assessora do presidente Trump) 

propõe (e já muitas igrejas fazem no Brasil), os apoiantes devem doar os seus 

vencimentos a fim de evitarem o castigo divino. Só assim poderão obter o 

perdão e apoiar a causa da luta pela verdade contra a s”fake news” que 

atacam o presidente. Ataques e agressões a polícias, bombeiros e professores 

devem passar a ser considerados crimes graves como propõe André Ventura 

do “Chega” e julgados com mão pesada. 

Ora isto eram as boas novas que tinha para vos trazer hoje de vários cantos do 

mundo, da Rússia à Bolívia, Reino Unido, Brasil, EUA e mais de metade do resto 

do mundo. O que realmente interessa neste momento é que a maior fatia dos 

impostos dos açorianos têm o mesmo destino das águas da chuva, vão parar 

ao Grande Mar Oceano, sendo que este tem inúmeros tributários como a fossa 

abissal da SATA, Saúdaçor, os 3 Hospitais Regionais, Lotaçor, SINAGA, ATA, e as 

trapalhadas todas da conserveira Cofaco, Santa Catarina e outras. 

Ficamos assim todos descansados com o futuro da região, quando a maioria 

dos nossos impostos servem apenas para injetar mais dinheiro em tanta 

empresa falida, ou para pagar as suas dívidas. Forma estranha de cimentar um 

crescimento económico, que de momento vive na bolha do turismo de massas 

que – lentamente – vai minando e destruindo o destino ecologicamente 

propalado dos Açores. A construção civil vive do enxame de hotéis e de 

reconversão para AL (alojamento local) que insiste em pensar na funchalização 

das ilhas sem se aperceber de que esta não existe nem é viável. Ficarão os 

esqueletos de tanto elefante branco a comprovar o que tanto advertiram. 

Assim, se hipoteca o futuro dos nossos filhos e netos, mas esse será problema 

deles pois nenhum de nós estará por cá quando a fatura final chegar. 



Enquanto isso, os jovens do estagiar L e T desistem de esperar pelos empregos 

que nunca vêm e emigram para outras paragens onde o seu trabalho seja 

devidamente remunerado e recompensado, as firmas continuam satisfeitas 

pois todos os anos há novos jovens apara trabalhar nelas subsidiados elo 

governo e assim as ilhas envelhecem e perdem gente, abdicando da pequena 

massa crítica que as podia catapultar para o futuro. Claro que haverá, sempre 

menos gente para votar, elegendo com percentagens cada vez menores os 

candidatos ao poder, nesta democracia transvestida em que vamos vivendo 

enquanto as ditaduras daqui e dali não se acercam mais do nosso quotidiano. 

E como dizia Gedeão, enquanto isto, “o mundo pula e avança como uma bola 
colorida nas mãos de uma criança”, rumo ao precipício..  
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