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DEMOROU cerca de um mês para o senhor presidente da república promulgar 

o ajuste direto  derivado do furacão Lorenzo nos Açores… se um dia houver um 

terramoto como o da Terceira de 1980 ou Lisboa 1755, deve demorar um ano 

a autorizarem ajustes diretos. 

A situação está longe de ser solucionada, e por mais paliativos que consigam o 

abastecimento ás Flores e Corvo carece de respostas mais rápidas, como por 

exemplo aviões das Forças Aéreas, para regularizarem abastecimentos, e 

meios de escoamento do gado. Tudo é feito lentamente como é hábito nos 

Açores mas a vida das pessoas por causa de um mero Lorenzo que nem foi 

uma tempestade por aí além, precisa de ser reposta dentro do mais curto 

prazo, e ontem já era tarde. 

Não compreendo como o banco Novo Banco (o tal que era o banco bom) pede 

uns milhões bem maiores que os necessários para os prejuízos do Lorenzo e 

são logo aprovados sem mais delongas. O senhor ministro das Finanças anda 

eufórico com uma almofada de um bilião (mil milhões de euros) enquanto o 

SNS deve mais do que isso a fornecedores e funciona sem médicos nem 

enfermeiros suficientes… 

Por cá andam todos satisfeitos com os 24 anos de governação e com os 

progressos na mesma semana em que o INE adiantava que mais de 30% de 

açorianos estão no limiar da pobreza e quando os Açores passaram de novo ao 

primeiro lugar da mortalidade infantil… e, de facto, milhões e milhões vieram 

de Lisboa e da Europa para melhorar a situação dos habitantes nos Açores, 

mas o progresso não se pode medir em betão e em hotéis….(se bem que haja 

melhorias nalguns setores, e ultimamente muito acontece devido à galinha de 

ovos de ouro do turismo). 

A educação é o desastre que nem estatísticas otimistas conseguem dissimular, 

a massa crítica açoriana desertou para outras paragens e só ficam os que não 

querem ou não podem sair, numa constante sangria de massa cinzenta, que, 

aparentemente, vinga com sucesso em todo o mundo menos nos Açores. 

Temos gente boa e capaz mas parece que existe um muro mais alto do que o 

do TRUMP que os impede de exercerem postos dirigentes de forma capaz e 

responsável.  Nepotismo, cunhas e outras manobras  detêm um quase 

monopólio de empregos. Qualquer que seja o partido no poder, a regra é 



universal. Meritocracia, responsabilização e competência são palavras 

desconhecidas no mercado de emprego, desde o mais alto administrador ao 

mais baixo funcionário, e com festas e bolos se enganam os tolos que ainda 

votam. Por isso, lentamente por todo o mundo se instalam os populistas que 

irão continuar a destruição deste belo mundo que herdamos sem que os que 

estão hoje no poleiro se apercebam de que cavam a sua sepultura e abrem os 

flancos à demagogia. 

Isto digo eu que sou um poeta e sonhador que vivi momentos belos depois da 

década de 1960 e assisto impotente a um enorme retrocesso civilizacional a 

todos os níveis…sem falar no clima, na poluição, no aquecimento global e 

outros males que irão aniquilar a humanidade como a conhecemos hoje. mas 

como dizia a canção…”no pasa nada” 
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