
Luís Gil Bettencourt 15dez17 

Sei que é Natal, como também sei do presente envenenado que temos recebido 
ao longo dos anos graças a más práticas ambientais, e que segundo meus pres-
sentimentos, mais do mesmo a caminho. É neste AMBIENTE que escrevo este 
Post/Convite, e com bastante antecedência por uma questão da agenda polí-
tica em cena. 

Venho por este meio convidar Suas Excelências, o ministro da defesa, que 
muito mal nos defende, e ao ministrinho dos negócios estrangeiros que muito 
tem faltado ao respeito dos nossos governantes regionais, e assim o fazendo, 
está a desrespeitar também a nós portugueses/açorianos. Quero-vos convidar 
para a minha função do Senhor Espírito Santo. Como não devem saber, ser-
vimos sopas com carne e pãozinho. Esta função será especial e só para vós, pois 
a água com que iremos fazer as vossas sopas, sim, só para vós, será feita com a 
água dos poços que a nossa Autarquia já anda a fechar por questões de conta-
minação. A carne, da melhor, mas infelizmente de animais que pastam em ter-
renos mais que contaminados, claro, mas sempre feita com carinho. O pãozi-
nho, também de um trigo luminoso semeado em terrenos muitos especiais e 
cheios de condimentos que darão a ilusão de tudo estar bem como um dia num 
autocarro aqui na Terceira, o Sr. ministro, e sem defesa, teve o descaramento 
de dizer que aqui nada estava mal nesta matéria. Tudo isto só para vós dois, e 
claro mais alguns coniventes na matéria. Nós, apenas estaremos sentados em 
vosso redor para aplaudir a vossa coragem se a tiverem, pois no nosso caso, 
temos comido e bebido tudo o que é contaminação graças à atitude deste go-
verno e de anteriores. Nas vossas reuniões de Lisboa, por uns tempos, devem 
adiar contrapartidas tipo, mandarem os nossos generais para cursos e mais 
cursos nos estados unidos, dizer que não aos aviões de Guerra, e obsoletos, 
entre outros presentes que vos convêm, e só assim é que poderão vos concen-
trar na nossa incrível situação que, acreditem, quero muito estar errado, mas 
desconfio que muita vida já ceifou. Na foto sentida que vos mando, onde vesti 
a minha melhor camisinha engomada, claro com aguinha da tal, ao meu lado, e 
de forma digna, a Coroa do Espírito Santo, que para nós tem um sentido único, 
mas que nunca terá a força para ultrapassar este problema, pois depende de 
todos nós, embora nós praienses estejamos adormecidos à espera de milagres, 
e os partidos políticos da região estejam mais concentrados em coisas RARÍS-
SIMAS, pois a inteligência política por cá, em alguns, também é raríssima. Ao 
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meu colo, a minha Viola da Terra que se por acaso meu corpo ainda não estiver 
contaminado, toco-vos uma Lira que ainda não morreu, mas moribunda está. 
Senhores ministros, aceitem o meu convite, mas na tragam vossas famílias, 
pois até elas iriam sentir vergonha da vossa atitude perante esta matéria e não 
as queremos neste nosso Concelho envenenado. Ah! Um pormenor, a aura em 
redor da minha cabeça na quer dizer que sou santo, apenas e já efeitos de Con-
tra-Mim-Nação. Resta-me agradecer às constantes tentativas do Nosso Presi-
dente da Região, e a coragem e firmeza perante um Não injusto, estou a falar 
do nosso Presidente do Município da Praia da Vitória. Claro, e sim, foram os 
militares Americanos que erraram, mas sempre com conhecimento do Estado 
Português que por aqui tem um Mal Estado. Ao Sr. Espírito Santo, que me per-
doe, mas quem sabe…um milagrezinho? P.S. a segunda foto, é apenas uma das 
muitas provas. Imagem de uma abertura no solo onde decorrem obras. Por fa-
vor partilhem!!!  Luís Gil Bettencourt I 
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