
                                                   

“  ATÉ EU, QUE OS CONHEÇO, FIQUEI   
“’ABISMADO”’

Existe já algum tempo que eu escrevi –    ainda sem conhecimento do   
que hoje (2011/09/13) adquiri no Diário de Notícias, a saber: fraude  
eleitoral  na  Madeira  aquando  das  eleições  para  a  P.R.  disputadas 
entre  Soares(devido  a  possíveis  confusões  sem  sentido,  leia-
se)Carneiro e Eanes -,  de tudo e de todos –    os que se deixaram ir na   
onda, no engano, no engodo   –   fizeram, fazem e ou farão e se serviram,   
servem  ou  servirão,  em  minha  opinião,  para  conseguirem  os 
seus(deles, da direita política e ou económica)fins, objectivos, o poder  
. Apontava como exemplo a intimidação feita aos senhores jornalistas 
pelo  senhor  Silva  (hoje  o  P.R.)aquando  do  discurso  de  vitória,  
intimidação que qualquer Português que se preze tem conhecimento.

Ora,  a  modos  de  confirmação  do  meu  saber  e  sentir,  leio  hoje  
(2011/09/13)  no Diário  de Notícias  que o  Senhor  Eanes ganhou ao  
Senhor  Carneiro  em  todas  as  mesas  eleitorais  da  Madeira  e  que  
devido  a  uma  enormíssima  fraude  o  Senhor  Carneiro  ganhou  nas  
mesmas mesas e em todas, ao Senhor Eanes!

Questão:   E onde e por quem aconteceu e fez acontecer isso?  

Resposta:  Aí  mesmo  e  por  esses  mesmos  em  que  o  leitor  está  a  
pensar;  i.e.,  na  região  Autónoma  da  Madeira  e  pela  direita  
Portuguesa.

Já li  há algum tempo que temos –    nós Portugueses –    ainda muitas   
práticas tolhedoras da democracia e tidas como práticas de outros  
tempos que muitos pretendem que não sejam idos.
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Nesses outros tempos já idos, até os mortos votavam; agora e julgo  
(para bem da democracia e meu regozijo) que só ali, até aqueles que  
estão acamados em casa ou nos hospitais, aqueles que claramente 
não lhes interessa a politica e outros quejandos que não podem e ou  
não querem ir votar têm «lacaios» que o fazem e conscientemente,  
por eles!

Coisas a que chamo ‘Quânticas de Estranheza”.

A Atenção de todos! No mesmo dia em que o que acabo de escrever  
(estou no café da Paz em Alijó) vem publicado no Diário de Notícias –  
2011/09/13 – ,  neste preciso momento o Primeiro Ministro (Passos)  
está a dizer na televisão que não nos devemos distrair com outras  
coisas  mas  concentrar-nos  apenas  no  que  tem  interesse  para  a  
resolução dos problemas de Portugal!

Estranha  coincidência  –    uma  fraude  eleitoral  utilizando  métodos   
aperfeiçoados  do  tempo  da  ditadura,  é  uma  coisa  de  somenos 
importância, quem se incomoda com tal, ou que importância terá?   –   
quando eu tenho verificado que não poucas vezes que naquilo que  
algumas  pessoas  calam se  pode  depreender  o  muito  que  querem, 
pretendem e ou gostavam de fazer.

APENAS  UM  EXEMPLO  BEM  RECENTE  –  ESTA  ADENDA  ESTÁ  A  SER 
ESCRITA  HOJE,  SABADO,  14  DE  ABRIL  DE  2012  –  A  APROVAÇÃO 'À  
SUCAPA' DO FIM DAS REFORMAS ANTECIPADAS, FEITA PELO GOVERNO 
DO SENHOR PASSOS – NESTE CASO DE CARANGUEIJO – E À PRESSA E  
DE IGUAL FORMA ÀS 'ESCONDIDAS' PELO SENHOR SILVA – AH COMO 
GOSTO DE CAVACOS, QUE AO MENOS AINDA ME AQUECEM E COMO 
GOSTO TÃO POUCO DE SILVAS, QUE APENAS ME 'PICAM!' - DIGNISSIMO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA –  AGORA SEM DATA COMEMORATIVA – DE 
PORTUGAL.

JOSÉ NOGUEIRA DOS REIS
RUA DA BARREIRA, EDIFÍCIO DA CASA DO POVO
5070-411 SANTA EUGÉNIA
E-MAIL: zereis0@gmail.com 

mailto:zereis0@gmail.com

