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Olá Pessoal, hoje estreamos a secção “Grandes Pensadores” com uma página 

exclusivamente dedicada a Hugo Chávez Frías. Sim, uma página sobre 

esse populista desenfreado, ditador troglodita, censurador 

demoníaco, bêbado, filho da puta… o que quiserem lhe chamar! 

 

CLIQUE NA FOTO PARA ACEDER À PÁGINA 

No entanto, antes de lhe chamarem essa infinidade de adjectivos pejorativos, 

convido-vos a assistir a documentários profissionais sobre a Besta e a sua 

revolução bolivariana, documentários sobre tentativas de golpe de estado 

realizadas pela CIA a mando do governo imperial. 

Convido-vos a lerem a nova constituição da Venezuela, a única no mundo 

onde uns poucos centos de milhares de cidadãos descontentes podem juntar as 

suas assinaturas, fazendo dessa forma cair o governo de uma país com 30 

milhões de habitantes! 

Convido-vos a ler os célebres discursos da Besta em Assembleias Gerais da 

ONU, em Cimeiras Climatéricas ou em Cimeiras do Fórum Social Mundial, 

assim como a vastíssima obra literária que nos legou. 

Convido-vos ainda a ler biografias e obras sobre a Besta, elaboradas por 

grandes nomes da literatura mundial como Ignacio Ramonet ou Eduardo 

Galeano. 

Dêem também uma olhada em “Venezuela cumple las metas del milenio” ou 

“The Chávez Administration at 10 Years, The Economy and Social 

Indicators“. 

http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2011/06/Venezuela-cumple-las-Metas-del-Milenio-2010.pdf
https://pensamentonomada.files.wordpress.com/2015/07/lido-the-chc3a1vez-administration-at-10-years-the-economy-and-social-indicators.pdf
https://pensamentonomada.files.wordpress.com/2015/07/lido-the-chc3a1vez-administration-at-10-years-the-economy-and-social-indicators.pdf
https://pensamentonomada.wordpress.com/category/novidades-no-blog/
http://https/pensamentonomada.wordpress.com/autores/luis-garcia/
https://pensamentonomada.wordpress.com/hugo-chavez/


Tudo isto está disponível de forma gratuita na nossa página sobre Hugo 

Chávez. 

Informem-se sobre Hugo Chávez, oiçam Hugo Chávez, leiam Hugo Chávez, 

leiam sobre Hugo Chávez, leiam sobre a revolução bolivariana de Hugo 

Chávez, assistam a documentários sobre o contra golpe popular que salvou a 

presidência de Hugo Chávez… 

Aí sim, se depois de toda esta lavagem pró Hugo Chávez e pró Revolução 

Bolivariana, ainda estiverem dispostos (convencidos da sua veracidade) 

a vomitar propaganda neoliberalista anti-Hugo Chávez… bom, eu juntar-me-

ei a vós nesse Armagedão intelectual! 

Boa sorte, tudo de bom! 

Ah, o link para a página:  Hugo Chávez (POLÍTICO)! 

Luís Garcia, 31.07,2015, Lampang, Tailândia 
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