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Sete Dias  

O esgotamento dramático da capa-
cidade dos cuidados intensivos 
nas unidades do Serviço Nacional 

de Saúde tem sido atribuído pelo Governo 
socialista à “surpresa” de uma segunda 
vaga de Covid. “Ninguém estava à espera”, 
diz António Costa e dizem os seus minis-
tros, escudando-se na Europa: “sucede 
o mesmo em toda a União Europeia”, 
argumentam.

Mais uma vez, o Governo do PS falta 
à verdade. Não só porque a segunda vaga 
era amplamente esperada por todos, mas 
também porque a capacidade de resposta 
portuguesa é uma vergonha, quando com-
parada com o que se passa nos outros países 
da União. Assim, Costa tenta esconder a 
falta de organização e de preparação do 
Governo, e o estado miserável a que este 
deixou chegar o SNS, fechando a popu-
lação em casa e condenando a economia 
a uma falência ignóbil.

Não se trata de uma opinião, mas sim 
de um facto bem comprovável. Portugal 
(reconhece-o a própria ministra da Saúde) 
tem uma capacidade máxima de cerca 
de 1.200 camas de cuidados intensivos 
no sector público (já incluindo alguns 
“desenrascanços” improvisados), a que 
podem acrescentar-se escassas centenas no 
sector privado. Contudo, em situação de 
epidemia ou pandemia, como agora suce-
de, esse total de cerca de 1.500 camas fica 
absolutamente esgotado. Neste momento, 
o Covid ocupa toda a disponibilidade de 
camas de cuidados intensivos, sendo des-
prezadas todas as demais patologias, cujos 
pacientes acabarão por morrer por falta 
de assistência. Como é possível que um 
país de 10 milhões de habitantes, um ano 
depois do início do surto pandémico, ape-
nas disponha de pouco mais de mil camas 
de emergência no sector público? É este o 
grande apego que o Governo socialista diz 
ter ao Serviço Nacional de Saúde?

As instituições privadas de saúde, dado 
o estado de emergência em que nos encon-
tramos, já ofereceu ao Serviço Nacional de 
Saúde mais de 700 camas para cuidados 
gerais, contribuindo assim para minorar a 
média que, também aí, Portugal regista (340 
camas de cuidados gerais por 100.000 habi-
tantes, quando na Alemanha esse número 
sobe a 800 camas e na União Europeia a 
média é de 504). 

Para se compreender a miséria tercei-
ro-mundista destes números, basta fazer 
uma comparação com outros países. A 
Alemanha, país que lidera a Europa em 
termos de organização hospitalar, investiu 
fortemente nos cuidados intensivos e dis-
põe hoje de cerca de 28.000 camas nesse 
sector da saúde pública, o que corresponde 
a mais de 29 camas de cuidados intensi-
vos por cada 100.000 habitantes. Portugal 
tem 4,2 camas para o mesmo número de 
habitantes, enquanto a média dos países 

Portugal, o pior da Europa 
em cuidados intensivos

O ‘cartoon’ de Adriano Centeno

da União Europeia ultrapassa as 11 camas 
por 100.000 habitantes.

O índice que publicamos nesta página 
(elaborado por quatro eminentes catedráti-
cos, um deles português, o Professor Doutor 
Rui Moreno, da Unidade de Cuidados In-
tensivos Neurocríticos e Trauma do Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa Central, 
e publicado na revista especializada ‘Inten-
sive Care Medicine’) resume uma situação 
vergonhosa e trágica para Portugal.■

Número total de camas de cuidados 
intensivos por cada 100.000 habitantes

©
 a

dr
ia

no
 Ce

nt
en

o /
 O

 D
ia

bO

▶▶

DR

Documento exclusivo para autores  - por favor não partilhe



O DiabO, 12 de Fevereiro de 2021 •  3

Sete Dias

C ada vez mais personalidades da so-
ciedade civil, de todos os quadrantes 

políticos, se vêm manifestando contra a 
intenção de eliminar dos jardins da Praça do 
Império, frente aos Jerónimos, em Lisboa, 
vários arranjos florais que combinam cruzes 
de Cristo com brasões de várias cidades 
metropolitanas e ultramarinas do antigo 
Império Português.

Uma petição que corre na internet re-
colheu já as adesões de figuras públicas 
como Bagão Félix, António Barreto, Rama-
lho Eanes, Aníbal Cavaco Silva, Carmona 
Rodrigues, Dom Duarte Pio e o próprio 
presidente da Junta de Freguesia de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa, entre milhares de 
outros subscritores.

O abaixo-assinado, que contesta a pro-
jectada obra de “remodelação” camarária 
inspirada pelo ex-vereador do Bloco de 
Esquerda, José Sá Fernandes, acusa a edi-
lidade de “barbarismo cultural” e “prepo-
tência”, exigindo a suspensão dos planos 
de obra. “A exclusão e a perseguição ao 
passado são incompatíveis com toda a ideia 
de civilização”, lê-se na petição. “São, ain-
da, incompatíveis com a democracia e com 
as liberdades que lhe dão alma. Apagar 
uma forma do passado – seja um templo, 
uma pintura, uma estátua, a toponímia, 
um livro ou uma voz – é um acto de bar-
barismo cultural. É uma manifestação de 
imaturidade democrática. É arrogante e 
prepotente”. À hora de fecho desta edição, 
mais de dez mil pessoas haviam já subs-
crito o protesto, e o número aumentava 
de hora para hora.

“As alterações que a Câmara pretende 
impor à Praça do Império em nada virão a 
enriquecê-la”, acusam os subscritores, que 
exortam o presidente da Câmara, Fernando 
Medina, a promover uma diferente reabili-
tação, “que não preveja alterações formais 
e conceptuais, valorizando toda a estrutura 
existente e preservando-a integralmente 
para o futuro, incluindo todos os brasões 
florais, históricos e ultramarinos, lá repre-
sentados”.

Inicialmente desenhados por Cotinelli 
Telmo para acompanharem a Exposição do 
Mundo Português, em 1940, os jardins da 
Praça do Império foram enriquecidos no 
início da década de 60 com brasões florais 
das ex-províncias ultramarinas portuguesas, 
das capitais de distrito e das ilhas. A “remo-
delação” prevista, que implica e eliminação 
dos brasões, aguarda apenas o visto prévio 
do Tribunal de Contas. A obra deverá durar 
quatro meses e custará cerca de um milhão 
de euros.

À falta de argumentos credíveis para 
justificar uma “remodelação” de cunho 
ideológico esquerdista, a Câmara de Lisboa 
começou por alegar que a manutenção 

dos brasões era muito cara: 24 mil euros 
anuais em cuidados de jardinagem. Como a 
alegação não colhesse, afirmou depois que 
os brasões estavam “ultrapassados” e “não 
faria sentido mantê-los”. Por fim, o autarca 
Fernando Medina desencantou uma outra 
explicação: os arranjos florais com os bra-
sões já não existem há décadas, pois têm 
vindo a degradar-se ao longo do tempo! 
Esqueceu-se apenas de acrescentar que, 
se estão degradados, é porque a Câmara 
não cuida deles…

Perante tanto despautério, a Junta de 
Freguesia de Belém disponibilizou-se para 
cobrir todos os custos que derivassem da 
reabilitação dos canteiros, mas a Câmara 
socialista de Medina e Sá Fernandes fez 
orelhas moucas. “Há quem queira, à ma-
neira talibã, cortar toda a nossa história”, 
desabafou o presidente da Junta de Belém, 
Fernando Ribeiro Rosa.

“É, para a época, um desenho revolucio-
nário e inovador, o melhor exemplo de espa-
ço público exterior modernista de Portugal”, 
defende a petição. “Trata-se da única praça 
do globo que representa a epopeia dos Des-
cobrimentos, maior dos feitos portugueses 
e elemento basilar da identidade nacional. 
Só por este facto merece preservação patri-
monial como peça única”, que “não pode 
nem deve ser escamoteado ou distorcido”. E 
exorta: é tempo de “o Dr. Fernando Medina 
escolher o que quer representar – uma es-
querda moderada, tolerante, urbana e culta, 
que protege o património e aceita a História, 
ou o testa-de-ferro de uma ultra-esquerda 
ressentida, totalitária, sectária e radical”. ■

TC confirma 
Pinho como 
arguido  
no caso EDP
O Tribunal Constitucional rejeitou 

o recurso de Manuel Pinho que 
alegava a inconstitucionalidade de uma 
decisão da Relação de Lisboa que repôs 
o estatuto de arguido ao ex-ministro da 
Economia de José Sócrates – adiantou 
esta semana o jornal ‘Observador’.

O polémico juiz de instrução Ivo 
Rosa tinha anulado em Maio de 2018 
a constituição de arguido de Manuel 
Pinho e de Miguel Barreto, alegando 
razões formais. O Ministério Público 
recorreu para a Relação de Lisboa e 
os desembargadores revogaram em 
Junho de 2019 a decisão de Rosa por 
entenderem que não tinha competên-
cia para tomar tal decisão em fase de 
inquérito. As defesas de Pinho e de 
Barreto recorreram para o Constitucio-
nal, mas a conselheira Mariana Gomes 
Canotilho não lhes deu razão.

“O Tribunal Constitucional con-
clui não existir fundamento bastante 
para julgar inconstitucional a norma 
questionada, nos termos do qual está 
subtraída ao juiz de instrução crimi-
nal a competência para conhecer das 
invalidades processuais dos actos de 
constituição de arguido e aplicação de 
TIR, praticados pelo Ministério Público”, 
lê-se no acórdão a que o Observador 
teve acesso.

Se a defesa de Pinho tivesse visto 
satisfeita a sua pretensão, o ex-ministro 
de Sócrates teria tido a possibilidade 
de arguir a prescrição dos crimes de 
que é acusado, relacionados com uma 
avença mensal de 14.963,94 euros que 
receberia do Grupo Espírito Santo através 
do famoso “saco azul do GES”. Depois 
desta decisão do TC, confirma-se que 
Pinho é mesmo arguido no caso EDP. ■

Deixem os brasões em paz!
DR

A Autoridade Tributária e Aduaneira 
criou uma nova aplicação oficial e-

-fatura, através da qual os contribuintes 
podem proceder ao registo imediato de 
facturas através da leitura de código QR 
ou consultar as deduções acumuladas. 
A nova aplicação, já disponível, segundo 
indica o Ministério das Finanças em comu-
nicado, permite ainda aos contribuintes 
classificar as facturas emitidas com o seu 

número de identificação fiscal (NIF), ou 
seja, associá-las ao tipo de dedução a que 
correspondem em sede de IRS.

Recorde-se que o facto de algumas em-
presas terem registo de mais do que um CAE 
(Classificação Portuguesa de Actividades 
Económicas) associado faz com que tenha 
de ser o contribuinte a indicar, no e-fatura, 
o tipo de dedução a que esta corresponde, 

entre saúde, educação ou os sectores que 
conferem um benefício de parte do IVA 
suportado em oficinas, veterinários, cabelei-
reiros ou restauração, por exemplo.

Através da nova aplicação, disponível 
para ‘download’ na ‘App stores’ para An-
droid e iOS, os contribuintes podem tam-
bém ficar a par do montante de benefícios 
acumulados com as facturas. ■

A Procuradora Ana Carla Almeida, preterida no polémico 
processo de escolha do representante português na Pro-

curadoria Europeia, fez entrar no Tribunal de Justiça da União 
Europeia uma acção visando anular a nomeação do Procurador 
José Guerra, o favorito do Governo socialista.

Recorde-se que um comité de peritos independentes da UE 
avaliou os três candidatos indicados inicialmente por Portu-
gal para o cargo de Procurador Europeu, tendo considerado 

que Ana Carla Almeida seria a melhor escolha. Contudo, o 
Governo optou posteriormente por indicar José Guerra para 
o cargo, alegando que ele era “mais qualificado” e anexando 
um currículo justificativo eivado de falsidades. O escândalo 
politizou-se com a obstinação do Governo do PS de manter 
a indigitação do seu favorito e o caso chegou ao Parlamento 
Europeu, que já exigiu à ministra portuguesa Francisca Van 
Dunem a entrega de toda a documentação do processo, para 
apreciação. ■

Fisco tem nova aplicação 
para registar facturas

Procurador europeu acaba em tribunal

DR
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Opinião Um País, Dois Destinos

O poder e a crítica 
aos poderes

HenriQUe netO

DR

A semana passada ouvi na televisão 
uma afirmação do ex-ministro Mar-
çal Grilo que me deixou perplexo 

e me fez pensar, por ter contribuído para 
colocar em causa o direito à crítica que 
eu também tenho usado, e de que tenho 
porventura abusado, ao longo dos anos. 
Marcelo Grilo disse mais ou menos o seguin-
te: “a Ordem dos Médicos e a Ordem dos 
Enfermeiros têm sido parte do problema 
(da pandemia) e não parte da solução”.

Dado o respeito que tenho por Marçal 
Grilo, razão de ver o programa semanal 
em que participa, fui obrigado a reavaliar 
mentalmente a minha posição ao longo 
dos anos por ser crítico de vários governos, 
pensando estar a defender Portugal e os 
portugueses e, nomeadamente, por estar 
a fazê-lo durante a presente crise. Neste 
processo de introspecção pessoal recordei 
outros críticos amigos com quem colaborei, 
como o saudoso Henrique Medina Carrei-
ra, ou o João Salgueiro e o Luís Campos 
e Cunha, causa de termos pertencido ao 
restrito grupo dos pessimistas e miserabi-
listas, por força dos textos que publicámos. 
Perguntei-me mesmo se o Luís Campos 
e Cunha teria feito melhor ficando no 
Governo de José Sócrates a ser parte do 
problema.

Avaliei mais concretamente esta ques-
tão de as Ordens dos Médicos e dos En-
fermeiros poderem ser parte do problema 
da pandemia. Pensei, naturalmente, que 
as respectivas direcções foram escolhidas 
pelos médicos e pelos enfermeiros, os quais 
teriam toda a legitimidade para conside-
rarem que as críticas feitas às decisões do 
Governo neste caso da pandemia eram 
desadequadas. Mas não o fizeram, pelo 
contrário, ouço diariamente essas mesmas 
críticas a serem feitas pelos médicos e pelos 
enfermeiros individualmente. Que são 
os mesmos médicos e enfermeiros que 
estão a ser universalmente encarecidos e 
elogiados pelo seu trabalho na chamada 
linha da frente.

Pensei ainda, naturalmente, que a afir-
mação de Marçal Grilo poderia ter sido um 
mero descuido de raciocínio, acontece a 
todos, a não merecer muita atenção. Mas 
recordei depois que no passado foram 
descuidos semelhantes de muitas pessoas 

com responsabilidades na vida pública, no-
meadamente muitos comentadores nas te-
levisões, que ajudaram a manter no poder 
governos que, sabemos hoje, contribuíram 
para colocar Portugal no carro vassoura 
da Europa e que muito empobreceram 
o País devido a erros semelhantes e que 
quase toda a gente agora critica. Recordei 
ainda que o Governo tem feito grandes 
elogios aos médicos e aos enfermeiros, os 
heróis do momento, mas que, ao mesmo 
tempo, tem hostilizado as suas instituições 
representativas, nomeadamente fazendo 
ouvidos moucos às suas queixas e às suas 
críticas. Por exemplo, ambas as instituições 
não foram sequer chamadas a participar 
nas reuniões dos chamados especialistas 
e colocou-se-me a questão de saber quem 
será mais especializado do que os médicos e 
os enfermeiros que convivem diariamente 
nos hospitais com os doentes da pandemia? 
Ou quem estará em melhor posição do 
que eles para fazer sugestões? 

Pelo meio recordei-me da minha 
experiência de empresário e do senhor 
Mendes. O senhor Mendes era um qua-
dro da empresa de que ninguém gostava 
por descobrir os erros e falar alto sobre 
esses erros, incluindo os meus. Por várias 

vezes tive de defender o senhor Mendes 
na administração da empresa, para evitar 
que ele fosse despedido, e a razão era 
simples: fui eu que cedo assumi a função 
de avaliar as reclamações dos clientes e era 
no senhor Mendes que eu confiava para 
fazer uma primeira análise, com a certeza 
de que não haveria qualquer protecção 
ao erro, ou àqueles que o cometiam. O 
senhor Mendes reformou-se antes de mim 
e recordo-o como um dos mais leais cola-
boradores que tive, porque ele procurava 
a verdade e valia bem o inconveniente de 
não ser popular. 

Deste conjunto de razões, pensamentos 
e dúvidas, acabei por concluir que foi Mar-
çal Grilo que errou, não por ter a opinião 
que expressou, mas porque essa opinião 
justifica e encobre os erros cometidos pelo 
Governo, ou seja, contribui para os perpe-
tuar.  Acresce que sucessivos governos têm 
tido comportamentos de auto-suficiência, 
de não ouvirem quem deles discorda e de 
assumirem decisões que o tempo demons-
trou estarem erradas. Governos que por 
ignorância, ou por força dos interesses 
estabelecidos, têm consumido o tempo 
e os recursos do País. Não vou enumerar 
casos do passado, são conhecidos, recordo 

apenas um caso do presente, a questão do 
hidrogénio. Neste caso, temos um ministro 
volúvel e um secretário de Estado ignorante 
que não ouvem os cientistas das nossas 
melhores universidades, ou especialistas 
nas questões da energia, nacionais e in-
ternacionais, e não mostram o bom senso 
que a experiência atribui a quem a tem. 
Neste caso, como no caso das imprevisões 
e das imprudências do Covid, desvalorizar 
a critica é colaborar com a auto-satisfação 
errática do Governo.

Por exemplo: (1) o que justifica não 
haver uma base de dados de todos os por-
tugueses para proceder à vacinação, quase 
um ano depois do início da crise, existindo 
para pagar impostos; (2) o que justifica 
não existir um controlo centralizado na-
cional da capacidade de cada hospital, 
do SNS, privados e do sector social; (3) o 
que justifica não haver um acordo anual 
entre o Estado e as instituições de saú-
de privadas e sociais, com a previsão de 
preços padrão normalizados em vez de o 
Primeiro-Ministro se regozijar por ter feito  
agora e à pressa cerca de quarenta acordos 
e, ajuízo, mais caros; (4) o que justifica 
não haver uma comissão permanente de 
cientistas a aconselhar o Governo, em vez 
da existente comissão de geometria variá- 
vel de especialistas que reúne de forma 
errática; (4) o que justifica que durante o 
inicio da pandemia a Administração não 
tenha adquirido como precaução todos os 
materiais necessários e organizado todos 
os serviços na previsão do pior, evitando 
as permanentes improvisações a que as-
sistimos com custos acrescidos e mortes 
desnecessárias – o último caso é a falta de 
seringas, será que não se sabia quantas se-
ringas eram necessárias?; (5) o que justifica 
que os idosos dos lares sem condições de 
isolamento individual não tenham sido 
colocados nos hotéis fechados por ausên-
cia de clientes; (6) o que justifica nomear 
um quadro político do PS em ‘part time’ 
para organizar a vacinação, em vez de um 
especialista independente a tempo inteiro 
e com todos os poderes necessários. 

Não será necessário alongar a lista para 
ajuizar da dimensão dos erros cometidos 
pelo Governo na presente crise, erros que 
todos conhecem – e nem sequer entrei nas 
questões económicas, em que o governo 
se limita a gastar, frequentemente sem cri-
tério. Quando custarão ao País as 35 horas 
de trabalho dos funcionários públicos? 

Em resumo, a crítica não é apenas um 
direito, é um dever de cidadania. As críti-
cas, se excessivas ou desadequadas, serão 
julgadas pelo tempo, que é o único juiz 
habilitado para o efeito. As críticas à critica 
têm geralmente a sua origem nas tentações 
do poder ou na sua convivência. Devemos, 
pois, perdoar os excessos das críticas aos 
poderes instituídos, a existirem esses ex-
cessos, pelo bem que fazem às sociedades 
democráticas, a fim de prevenir os excessos 
das certezas autoritárias. Nomeadamente 
em Portugal, onde a democracia é com-
prometida pela existência de demasiados 
poderes partidários e onde o autoritarismo 
está longe de estar vencido. ■
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por paULO CaMpOS pereira

Política

TAP: saudosismo 
à norte-coreana

As companhias aéreas “de bandeira” acabaram na maioria dos países ocidentais

N um passado longínquo, 
a sigla TAP queria dizer 
Transportes Aéreos Por-

tugueses, hoje quer efectivamente 
dizer Todos A Pagar. Num rasgo 
de saudosismo por ter o Estado 
a mandar em tudo e todos, sem 
dúvida a arrasto dos seus antigos 
amigos de geringonça, António 
Costa travou a reprivatização da 
TAP em 2015, tornando Portugal 
um dos últimos países desenvol-
vidos que ainda é dono de uma 
linha aérea. Sim, caro leitor, ao 
contrário das mentiras que são 
propagandeadas pela esquerda 
nos telejornais, não é prática nor-
mal uma Nação desenvolvida ser 
dona de uma linha aérea nos dias 
que correm.

No resto do Primeiro Mundo, 
a privatização tornou-se uma polí-
tica comum. A saber: os ingleses 
desfizeram-se da famosa British 
Airways em 1987, os franceses 
venderam a Air France em 2004, 
os alemães a Lufthansa em 1994, 
os japoneses a Japan Airlines em 
1987, os australianos a Quantas em 
1992, os canadianos a Air Canadá 
em 1989, a Noruega todas as suas 
acções na SAS em 2018, e por aí 
em diante. Os americanos, líderes 
na aviação mundial, nunca tiveram 
transportadoras aéreas naciona-
lizadas. Até mesmo uma antiga 
província ultramarina portugue-
sa já acordou para a realidade: o 
Governo da Cidade da Praia pri-
vatizou a Cabo Verde Airlines no 
ano passado. 

Este é um caso em que o sau-
dosismo da extrema-esquerda 
portuguesa com a URSS e os seus 
regimes satélites se manifesta em 
forma económica, pois a TAP fica, 
assim, numa “bela companhia” 
que inclui a Air Koryo da Coreia 
do Norte, a TAAG angolana e a 

O acordo há dias celebrado entre o Governo e os sindicatos da TaP, prevendo cortes salariais 
nunca vistos de 50%, é apenas um primeiro passo no longo calvário que aguarda a companhia 

aérea. Falta ainda superar o ‘exame’ de bruxelas e garantir que uma TaP estatizada (com os 
contribuintes a injectarem nela milhares de milhões) terá realmente viabilidade.

Air China da República Popular 
da China. E, claro, não esquecer 
as inúmeras pequenas companhias 
aéreas estatais que todo o país de 
Terceiro Mundo em posse de um 
Topolev a cair de podre gosta de 
manter, para demonstrar ao mun-
do que existe. 

Agora, para António Costa, 
camaradas e ‘compagnons de 
route’ mostrarem ao mundo as 
suas credenciais socialistas (e quiçá 
arranjarem uns belos ‘tachos’ para 
‘boys’ e ‘girls’), vamos todos ter 
que pagar com língua de palmo, 
até mesmo aqueles que nunca 
viajaram na TAP.

PREC na TAP
Perante o colapso da TAP 

colectivizada, Catarina Martins e 
Jerónimo de Sousa conseguem 
mesmo assim ir às televisões atri-
buir culpas à reprivatização (que 
nunca verdadeiramente aconte-
ceu) organizada por Pedro Passos 
Coelho nos dias finais do seu Go-
verno. Um ‘mea culpa’ não lhes 
ficaria mal, visto que foram o PCP, 
os antepassados do BE e toda a 
tralha revolucionária do folclore 
político nacional que deram os 

primeiros passos a caminho da 
destruição da TAP. 

Antes do infame PREC de má 
memória, a TAP era uma empresa 
privada em clara expansão. Aliás, a 
TAP foi privada entre 1953 e 1975, 
sempre com lucro e com a possi-
bilidade de adquirir as aeronaves 
mais modernas da sua época, como 
os míticos Sud-Aviation Caravelle e 
os Boeing 747. Hoje vai ter de ven-
der aviões, porque a turba decidiu 
que esta empresa bem-gerida tinha 
de ser nacionalizada.

Mesmo após o 25 de Novem-
bro, o PREC continuou dentro da 
empresa, pois seguiu-se um longo 
período de guerra civil grevista 
que foi sistematicamente debili-
tando e corroendo a empresa. A 
extrema-esquerda e o PS refugiam-
-se hoje num discurso saudosista e 
defensor da comunidade de expa-
triados portugueses, esquecendo-
-se das vezes em que as greves dei-
xaram imigrantes em terra, longe 
das suas famílias, em pleno Natal. 
Tão recentemente como em 1997, 
um Governo PS foi forçado a fazer 
requisição civil e a lembrar aos 
grevistas que a TAP era “uma das 

principais modalidades utilizadas 
pelos emigrantes portugueses que 
aproveitam a época estival para es-
treitar os laços de solidariedade 
que unem as comunidades por-
tuguesa”. Não serviu de muito: 
outras greves se seguiram, geral-
mente durante Governos PSD, 
altura em que chegaram a ser 
determinadas como “patrióticas” 
pelo próprio PS, demonstrando a 
sua consistência no assunto.

Reprivatização adiada
No meio deste caos, e de uma 

onda de contratações de ‘boys’ que 
só agora estão a ser rescindidas 
por ordem da UE, os lucros de 
outrora foram substituídos por 
vastos prejuízos, que tornaram a 
reprivatização necessária. Esta foi 
prometida em 1991 por Cavaco 
Silva, mas foi travada pelas forças 
políticas que nem uma maioria 
absoluta conseguiu superar. Em 
1994 foi injectado na empresa o 
equivalente a quase mil milhões 
de euros de hoje. Em 1995, o PS 
começou a tentar vender a TAP, 
mas apenas na condição de o novo 
proprietário manter os ‘tachos’ e 
as benesses chorudas. Nenhum 
investidor ou empresa foi louco 

o suficiente para aceitar tão mau 
negócio. 

Entre 2004 e 2009, Santana 
Lopes e José Sócrates tiveram in-
tenções de dispersar a TAP em 
Bolsa; mas, sem reformas no seu 
interior, a TAP dava prejuízos tão 
avolumados (290 milhões em 
2009) que nem sequer era pos-
sível fazer a operação segundo as 
regras bolsistas. Só em 2015 é que 
finalmente estivemos perto de dei-
xar o saudosismo norte-coreano 
no passado, mas António Costa, 
dependente de dois partidos sau-
dosistas do socialismo, foi veloz em 
travar a reprivatização.

E agora?
O Governo PS já injectou na 

TAP, a título de balão de oxigénio, 
1.200 milhões de euros dos con-
tribuintes, e prevê ter de lá meter 
ainda, até 2024, outros 3,75 mil 
milhões de euros. Para se salvar, 
a TAP teve já de obrigar os traba-
lhadores a assinarem um acordo 
que prevê profundas alterações 
laborais, nomeadamente cortes 
salariais da ordem dos 50% (nada 
mais apropriado, quando o minis-
tro da tutela se considera um gran-
de defensor da classe operária…). 

Mas isso está longe de ser 
suficiente: falta ainda que a Co-
missão Europeia aprove o plano 
de reestruturação da empresa e 
que esta se revele, como projecto 
estatizado que hoje é, realmente 
viável – isto num quadro de catás-
trofe global, com a TAP a ter de 
manter 90% da sua frota em terra. 
Incrivelmente, Costa não admite 
a sua culpa em todo este processo 
‘kafkiano’, sabendo-se há décadas 
que as regras da UE proíbem estas 
injecções em empresas públicas, 
pelo menos sem contrapartidas 
como as actuais.

A esquerda embarca alegre-
mente neste caminho suicida, 
considerando-o a única via de 
salvação que resta à empresa. Ao 
PCP, ao BE, ao ministro e ao chefe 
Costa pouco importa que os con-
tribuintes portugueses, já a braços 
com uma crise económica severa, 
tenham de desembolsar mais uns 
milhares de milhões para satisfazer 
a sua deriva ideológica.

Pedro Nuno Santos declarou 
este Verão que os opositores de 
uma TAP nacionalizada “não sa-
bem patavina”. Pelos vistos, os in-
gleses, franceses, alemães e muitos 
outros não sabem patavina. Ou 
talvez o senhor ministro, António 
Costa e a extrema-esquerda este-
jam apenas a colher a tempesta-
de que semearam. Infelizmente, 
quem vai pagá-la, como sempre, 
somos nós. ■
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NUNO MELO (EURODEPUTADO DO CDS-PP):

“Costa pode querer antecipar 
o cenário eleitoral…”

Antes deste turbulento 
Conselho Nacional disse só 

estar disponível para uma eventual 
candidatura à liderança do CDS 
no Congresso ordinário de 2022. 
Mantém essa sua disponibilidade?

Na verdade, não disse apenas isso. O 
primeiro pressuposto teria que ver com a 
avaliação das circunstâncias do CDS nesse 
momento. Tendo bom desempenho, não 
verei necessidade de ponderar candidaturas, 
mas vivendo um mau momento, porventura 
sim. Todavia, isso implicaria sempre um 
“caderno de encargos” exigente. A saber: 
a possibilidade de juntar o essencial das 
principais sensibilidades do CDS, o que im-
plicaria a participação do próprio Francisco 
Rodrigues dos Santos, a par de outros; a 
realização de uma convenção programática 
dirigida por figuras reconhecidas pelo país, 
que em diferentes áreas e traduzindo uma 
base ideológica e programática do CDS, 
definiriam a moção de estratégia que adop-
taria em Congresso. Por fim, a avaliação de 
um mínimo de condições financeiras para 
assegurar os embates eleitorais futuros. De 
todo o modo, e neste momento, o meu 
empenho estará todo em dar o contributo 
possível para que, no que dependa de mim, 
o CDS possa viver melhores tempos em 2022. 
E se assim for, a questão nem se porá.

Se Adolfo Mesquita Nunes 
continuar disponível,  
é esse o seu candidato?

Suponho que a resposta à pergunta an-
terior é em parte esclarecedora. O resto, 
logo se verá.

A direcção de Rodrigues dos 
Santos ficou com uma vitória na 

“a prioridade para o CDS é manter-se relevante na 
Democracia portuguesa, para que no somatório dos votos 

possa continuar a ser essencial a uma alternativa” – afirma 
o eurodeputado Nuno Melo a O DiabO, dias depois de uma 

agitada reunião do Conselho Nacional do partido. Sobre o 
actual Executivo adianta que “o desgaste provocado pela 

gestão desastrada da pandemia, casos absurdos como o 
da escolha do Procurador Europeu na base de informações 

falsas, a crise do SEF e tantos outros exemplos poderão 
levar o Dr. antónio Costa a querer aproveitar a tendência das 

sondagens e a antecipar o cenário eleitoral”.

por Marta BritO

Moção de Confiança por 54,4%. 
Não é muito escassa?

É uma vitória, nos termos que o Conselho 
Nacional entendeu bastantes. É certo que os 
conselheiros eleitos em assembleias distritais 
de 8 distritos e das regiões autónomas dos 
Açores e Madeira não puderam participar. 
Este facto levantou uma questão de repre-
sentatividade que considerei relevante. Mas, 
em contraponto, tivemos um dos Conselhos 
Nacionais mais participados da história do 
CDS. Acho mesmo que este modelo por 
videoconferência confere vantagens que o 
modelo clássico presencial em Lisboa, como 
regra, jamais conseguirá, atentas as distâncias 
nas deslocações, custos financeiros e outros 
factores que levam muitos a não comparecer. 
Seja como for, a moção de confiança foi 
aprovada. Disso não há qualquer dúvida.

Recompor a equipa dirigente 
é uma tarefa que pode reforçar  
o CDS no curto prazo?  
Ou uma tarefa quase impossível  
para Rodrigues dos Santos?

Eu diria que trazer pessoas com disponi-
bilidade, competentes e reconhecidas pelo 
país seria uma decisão lúcida e muito útil 
para a direcção e para o CDS.

Para as autárquicas defende 
candidaturas autónomas  
ou uma nova AD?

Defendo, como sempre fiz, uma avalia-
ção da base para o topo, começando em 
cada concelho e só depois, se necessário, 
pelos órgãos nacionais. Cada concelhia é que 
conhece melhor a realidade da sua terra, 
o que equivale a dizer a melhor estratégia 
e os melhores candidatos. Nuns casos isso 
passará por candidaturas isoladas do CDS. 

Noutros, por coligações com o PSD, partido 
que neste plano tem sido um parceiro estra-
tégico que garantiu vitórias sobre a esquerda 
em algumas das principais autarquias do 
país. Noutros casos até, candidaturas inde-
pendentes, desde que a marca do CDS seja 
nítida e visível nos candidatos.

Como tem seguido os maus 
resultados do CDS previstos  
nas sondagens?

Temos de reconhecer que o CDS não 
vive um momento extraordinário. Nunca 
valorizei excessivamente sondagens, mas 
são já muitas a indicar repetida e consis-
tentemente um sentido descendente, que 
racionalmente não podemos ignorar. E o 
facto de os estudos de opinião mais recentes 
nos colocarem, não como partido que é 
individualmente mensurável, mas na colu-
na de “outros”, a par dos que não relevam, 
sinceramente incomoda-me. Mas quem sabe 
se o último Conselho Nacional não trouxe 
o “abanão” de que o CDS precisa para que 
se inverta a tendência?!

Pensa que o CDS corre o risco de 
continuar a assistir a uma ‘sangria’ 
de votos para o Chega e para a 
Iniciativa Liberal?

Penso que é preciso fazer melhor, prin-
cipalmente em termos de comunicação - já 
que propostas não faltam no CDS -, para que 
as pessoas percebam que não têm nada a 
descobrir nesses novos partidos, que não 
encontrem há muito no CDS. O CDS ajudou 
a fundar a Democracia em Portugal. O CDS 
não nasceu em 2019. O CDS foi forjado nas 
urnas. O CDS tem um grupo parlamentar 
nacional relevante, uma delegação no Par-
lamento Europeu, preside a câmaras muni-

cipais e tem uma representação autárquica 
nacional. Por isso, neste momento, o CDS 
não tem que temer comparações com o 
Chega ou a IL, e tem de confiar no que é e 
no que representa. Duvido que, questiona-
dos sobre o Chega ou a IL, a esmagadora 
maioria das pessoas conheça alguém, para 
além dos líderes. Com o CDS não é assim. 
O CDS é feito de muitos rostos e de boas 
ideias. Mesmo assim, o CDS tem de saber 
ler a evolução dos tempos. E o que é facto 
é que a configuração político-partidária está 
a mudar na Europa e em Portugal.

Em seu entender, o Chega  
pode ser um parceiro num 
governo de Centro-Direita?

Em Portugal, a reconfiguração parla-
mentar à direita levou a IL e o Chega ao 
Parlamento. E depois da geringonça em 
2015, que mostrou que o PS não se importa 
de governar sozinho tendo perdido eleições, 
a questão passou a ser a da necessidade de 
o CDS ter de ter relevância suficiente para 
que, somados os votos do partido aos do 
PSD, a questão do Chega nem sequer se 
coloque. Mas se se colocar, há outra questão 
que se tem de ponderar, e que é esta: não 
aceitar o poder sob pretexto de extremismo 
do Chega, para se entregar em alternativa 
o poder ao extremismo do BE ou do PCP, 
fazendo um frete ao PS, faz algum sentido? 
Não faz. E caso esteja em causa a possibilida-
de de um governo do CDS com o PSD, para 
evitar que os socialistas governem, caberá 
ao Chega decidir se viabiliza este governo, 
como sucedeu nos Açores, ou em alternativa 
entrega o poder à esquerda. Se decidir en-
tregar o poder à esquerda, certamente que 
o Chega também pagará por isso mais tarde 
nas urnas. Dito isto, a prioridade para o CDS, 
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enquanto partido de direita humanista, per-
sonalista, democrata-cristão, é manter-se 
relevante na Democracia portuguesa, para 
que no somatório dos votos possa continuar 
a ser essencial a essa alternativa.

Vê algum sentido numa tentativa 
de ‘isolar’ o Chega, que contrasta 
com a solução dos Açores?

Vejo sentido em fazer crescer o CDS, 
para que não se tenha sequer de pensar 
nisso. É difícil? Claro que é. Mas também 
é possível.

Espera que Costa termine esta 
legislatura, ou encara a hipótese 
de legislativas antecipadas?

Julgo que não há nenhuma razão para 
que não termine a legislatura. Não obstante, 
o desgaste provocado pela gestão desastrada 
da pandemia, casos absurdos como o da 
escolha do Procurador Europeu na base de 
informações falsas prestadas pelo Governo, 
a crise do SEF e tantos outros exemplos 
poderão levar o Dr. António Costa a querer 
aproveitar a tendência das sondagens, antes 
que a avaliação do PS se deteriore mais, e, 
com isso, a antecipar o cenário eleitoral.

Sente a necessidade de uma  
nova ‘federação’ de Direita, ou 
acredita que os partidos devem ir 
isolados às legislativas?

Ainda falta muito tempo para as eleições 
legislativas, no calendário normal. A política 
é demasiado dinâmica para que a esta dis-
tância se tenham ideias definitivas sobre isso.

Portugal tem a presidência 
da UE neste semestre. Como 
eurodeputado e interessado  
nas questões europeias, como 
avalia o papel de António Costa?

O Governo tem demonstrado demasiada 
incompetência nas questões europeias para 
que seja considerado referência do que seja 
a 27. É assim em relação às supostas razões 
de princípio, como as que levam o PS a 
atacar o governo húngaro quando levanta 
bandeiras relacionadas com o Estado de 
direito, para depois ouvirmos o primeiro-
-ministro reclamar fundos sem dependência 
do respeito por esse Estado de direito, en-
quanto se abraça àqueles que aponta como 
pecadores, é assim no delicado e crucial 
sector da Justiça e do combate à corrupção, 
como se percebe na instrumentalização 
da figura da Procuradoria Europeia, com 
críticas generalizadas dos maiores partidos 
com assento no Parlamento Europeu, como 
é assim em relação às principais áreas secto-
riais que o governo tutela. As intervenções 
em Bruxelas durante a apresentação do pro-
grama da presidência portuguesa têm sido 
muito desastradas, exemplos paradigmáticos 
dos ministros da Administração Interna, da 
Justiça e da Agricultura. Num exemplo que 
vale por todos, a ministra da Agricultura, 
Maria do Céu Antunes, ficou em silêncio 
quando a interpelei acerca do desperdício 
de fundos comunitários e violação de re-
gras europeias sobre controlo animal. Em 
Portugal não existe e em Bruxelas não fala. 
Uma triste e expressiva imagem da avaliação 
geral da competência do governo português 
em Bruxelas. ■

Reconduzido na liderança do 
CDS por uns magros 54,4%, 

Francisco Rodrigues dos 
Santos está agora com sérias 
dificuldades em reconstruir a 

sua equipa dirigente.

A direcção do CDS-PP perdeu 15 
membros num ano, a maioria 
dos quais nas últimas semanas. 

‘Chicão’ prometeu rapidez na recom-
posição do executivo dirigente, mas o 
processo é complicado. “O partido está 
balcanizado e desanimado” – referiu a 
O DIABO fonte centrista. E acrescentou 
que “o líder terá muitas dificuldades em 
encontrar nomes credíveis para a sua 
Direcção. Com o resultado na última reu-
nião do Conselho Nacional, Rodrigues 
dos Santos conseguiu manter a liderança, 
mas mesmo os que lhe são afectos sabem 
que é uma vitória de Pirro”.

Recorde-se que a primeira demissão 
foi a de Abel Matos Santos, vogal da Co-
missão Executiva (órgão mais restrito do 
presidente), cujo mandato durou apenas 
alguns dias. Depois de ter sido eleito no 
28º Congresso do CDS-PP, que decorreu 
em Aveiro nos dias 25 e 26 de Janeiro do 
ano passado, o fundador da Tendência 
Esperança e Movimento deixou o cargo 
no dia 4 de Fevereiro, na sequência de 
notícias que davam conta de comentários 
polémicos feitos anos antes nas redes 
sociais. Logo no dia seguinte, Luís Ga-
gliardini Graça demitiu-se da Comissão 
Política Nacional, o órgão mais alargado 
da direcção, em solidariedade com Abel 
Matos Santos. Estas foram duas baixas de 
peso na “ala direita” do partido.

Há cerca de dois meses saiu também 
da Comissão Política Rui Barreira, que é 
advogado de César de Paço, um antigo 
cônsul honorário de Portugal em Palm 
Coast, nos Estados Unidos da América, 
e que tem ligações ao Chega. De acordo 
com o jornal ‘Expresso’, o presidente do 
CDS não comunicou esta saída ao restan-
te núcleo, depois de o agora ex-dirigente 
lhe ter pedido discrição.

Há duas semanas (em 26 de Janeiro), 
perante a persistência de sondagens que 
auguram ao partido resultados eleitorais 
insignificantes, o ex-vice-presidente do 
CDS Adolfo Mesquita Nunes (‘ponta-
-de-lança’ da “ala liberal” que apoiou 

Assunção Cristas no passado) publicou 
um artigo de opinião no qual defendeu 
a realização de um congresso electivo 
antecipado.

Desde aí, têm sido conhecidas demis-
sões dentro da cúpula centrista quase 
diariamente, em grande parte de demo-
cratas-cristãos afectos ao grupo “Juntos 
pelo Futuro” - cuja moção teve 14,45% 
dos votos no último congresso e integrou 
a direcção após um acordo com Francisco 
Rodrigues dos Santos -, deixando críticas 
à actuação da liderança.

A 28 de Janeiro, o até então vice-pre-
sidente do CDS-PP Filipe Lobo d’Ávila 
e os vogais da Comissão Executiva Raul 
Almeida e Isabel Menéres Campos anun-
ciaram que pediram a demissão dos res-
pectivos cargos.

No dia seguinte, também Paulo 
Cunha de Almeida e José Carmo deixa-
ram a Comissão Política Nacional.

No final da semana passada, saíram 
ainda José Miguel Garcez, da Comissão 
Executiva, bem como Altino Bessa, João 
Medeiros e Francisco Kreye, que eram 
vogais da Comissão Política.

No rescaldo do Conselho Nacional 
do último fim-de-semana, que renovou a 
confiança na direcção de Rodrigues dos 
Santos por uns magros 54,4%, foram con-
firmadas mais três demissões de vogais da 
Comissão Política – Pedro Pestana Bastos, 
Tiago Loureiro e José Montenegro, que 
defenderam a realização de um congresso 
antecipado.

No total, dos 42 vogais da Comissão 
Política Nacional eleitos no congresso 
de há um ano, uma dezena abandonou 
os cargos, e dos sete vogais da Comissão 
Executiva (dois por inerência, por serem 
líderes do CDS nos Açores e na Madeira), 
demitiram-se quatro. A estas demissões 
acrescem também as saídas de José Maria 
Seabra Duque e Tiago Leite, do gabinete 
de estudos do partido. Em suma, uma 
enorme debandada.

Questionado no dia da reunião do 
Conselho Nacional sobre as razões para 
não ter ainda reconstruído a equipa diri-
gente, o presidente do CDS-PP afirmou 
que não quisera adiantar-se à votação da 
moção de confiança, mas estimou que 
novos dirigentes possam ser nomeados 
“na próxima semana”. Com um ‹bura-
co› de quinze quadros dirigentes, o lí-
der popular tem muito que puxar pela 
cabeça. “Vai ter muitas negas” - frisa a 

já referida fonte centrista, adiantando 
que “poucos devem ser os que querem 
participar numa direcção que é um nado 
morto”. Mas ‘Chicão’ assegura que “vai 
promover as reformas necessárias dentro 
dos órgãos nacionais do partido para 
reforçar as equipas”.

O teste das autárquicas
Embora esteja a ser pressionado nesse 

sentido, ‘Chicão’ está a evitar ser can-
didato nas próximas autárquicas. Uma 
posição que contrasta com a liderança 
de Assunção Cristas, que concorreu por 
Lisboa, tendo elegido quatro vereadores, 
enquanto o PSD de Teresa Leal Coelho 
ficou com apenas dois vereadores. 

O repto mais audível veio de Adolfo 
Mesquita Nunes, que desafiou Rodrigues 
dos Santos a candidatar-se nas autárquicas 
do próximo Outono. Mas ‘Chicão’ foge 
ao desafio, sublinhando que o partido 
conta com “figuras com enorme capa-
cidade”. E precisou: “Não é pedido ao 
presidente do partido que seja sempre 
o destacado para todos os debates elei-
torais que o CDS tem pela frente. O meu 
papel é procurar liderar uma oposição 
ao Partido Socialista”.

Ainda assim, o líder centrista não 
descartou que, em última análise, possa 
“dar o exemplo nas eleições autárquicas, 
se houver necessidade disso”, mas acres-
centando que “uma das possibilidades 
que poderá estar em cima da mesa é ser 
candidato em Oliveira do Hospital”, ar-
gumentando que é a sua terra natal.

O presidente do CDS-PP afirmou já 
que, se entender que os resultados eleito-
rais nas autárquicas “não são satisfatórios, 
será o primeiro” a tomar a iniciativa de 
deixar a liderança do partido. ■

Chicão com dificuldades 
em recompor a equipa

por Maria COSta
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Turismo quer novas 
ajudas para sobreviver

DR

Empresários sugerem campanha global para manter atracção pós-pandemia

O Turismo, pelo volume de 
verbas envolvidas e pelo 
emprego que possibili-

ta - até para pessoas com poucas 
qualificações -, tem sido um dos 
sectores mais afectados pela ac-
tual pandemia, que agora entrou 
no seu segundo ano. A crise no 
Turismo e Restauração é enorme 
e muitas unidades podem não vol-
tar a abrir as portas depois deste 
confinamento. Em 2020, o cenário 
foi de uma quebra de 60%. Para 
2021, o prognóstico é altamente 
reservado.

Esta semana começou com 
a Associação da Hotelaria, Res-
tauração e Similares de Portugal 
(AHRESP) a apelar a “todas as 
entidades públicas, enquanto pro-
prietárias de imóveis arrendados, 
que atendendo à actual situação 
de confinamento e encerramento 
dos nossos estabelecimentos, os 
isente do pagamento das respec-
tivas rendas durante o período 
do actual estado de emergência”. 
Esta isenção deve abranger quer os 
contratos de arrendamento, quer 
outras formas contratuais de explo-
ração como os contratos de cessão 
de exploração, detalha a AHRESP. 
A associação já tinha defendido o 
reforço da medida de apoio a fun-
do perdido às rendas comerciais, 
lembrando que este foi desenhado 
num quadro que não previa um 
novo confinamento geral.

Já Confederação do Turismo 
de Portugal (CTP) diz que o sector 

tem sido uma das actividades mais 
afectadas pela pandemia Covid-19 
e, segundo os mais recentes dados 
divulgados pelo INE, fechou o ano 
de 2020 em mínimos históricos: 
os estabelecimentos de alojamen-
to turístico nacionais registaram 
10,5 milhões de hóspedes e 26 
milhões de dormidas, números 
que correspondem a quebras su-
periores a 60%, os valores mais 
baixos desde 1993.

A CTP alerta para a urgência 
do reforço das medidas de apoio 
ao Turismo e frisa em comunicado 
que “face à situação de agravamen-
to da pandemia em Portugal, que 
se mantém como um dos países 
do mundo com mais novos casos 
e mais mortes por milhão de ha-
bitantes, a Confederação do Turis-
mo de Portugal (CTP) considera 
urgente o reforço das medidas de 
controlo da pandemia e de apoio 
à actividade turística”. A Confe-
deração apela ao Governo que 
tome medidas fortes, planeadas 
e monitorizadas de vacinação e 
controlo estrito da pandemia, em 
estreita coordenação com todos os 
meios públicos e privados de saúde 
no país, por forma a proteger a 
população e reduzir o número de 
vítimas da doença provocada pelo 
coronavírus SARS-COV-2.

Para a CTP, é também urgente 
a necessidade de reforçar as me-
didas de apoio ao Turismo, num 
momento em que as empresas já 
não têm reservas para fazer face 

a todos os custos fixos que ainda 
perduram, face aos 12 meses de 
congelamento quase total da acti-
vidade, sem negócio, nem sequer 
previsão de retoma no curto pra-
zo. “A situação das empresas do 
Turismo é muito preocupante e 
agrava-se todos os dias. Se não ac-
tuarmos com rapidez, não haverá 
empresas para salvar e serão des-
truídos milhares de postos de tra-
balho, mergulhando o país numa 
crise que ninguém deseja. Se não 
mantivermos a nossa oferta, não 
podemos garantir o regresso da 
procura”, afirma Francisco Calhei-
ros, presidente da CTP.

Oito propostas
A CTP propõe ao Governo, 

entre outras, oito medidas ime-
diatas. Desde logo, “a continuação 
e reforço, em prazo e dotação, dos 
incentivos financeiros não reem-
bolsáveis”. A Confederação pede 
“o reforço financeiro do programa 
Apoiar, em todas as suas rubricas, 
para apoiar as empresas do Turis-
mo, independentemente da sua 
dimensão, com perdas continua-
das na facturação” e uma “maior 
amplitude em número e diversifi-
cação das moratórias de crédito às 
empresas as quais devem vigorar 
até, pelo menos, ao final de 2021”.

A CTP defende “a continuação 
das medidas de apoio à manuten-
ção do emprego até, pelo menos, 
ao final do ano de 2021, alargando 
o ‘lay off’ simplificado a todas as 
empresas com perda de facturação 

e volume de negócios, indepen-
dentemente de estarem ou não 
administrativamente encerradas, 
com o alargamento da isenção da 
taxa social única também às gran-
des empresas”.

Para a Confederação, é impe-
riosa “a aprovação de medidas que 
tenham em vista moratórias, ou 
suspensão de prazos, de cumpri-
mento de obrigações fiscais e da 
segurança social, as quais devem 
ser destinadas a micro, pequenas, 
médias e grandes empresas”. A 
CTP apela ainda “à não discrimi-
nação das médias e grandes em-
presas, concedendo a todas elas 
a possibilidade de acederem aos 
apoios previstos e criados pelo Go-
verno Português para fazer face à 
pandemia”.

Defendem igualmente a “cria-
ção, em definitivo e de forma 
atempada, de um quadro legal e 
de medidas que seja previsível, em 
tempo e âmbito, claro para todos 
os cidadãos e empresas, desburo-
cratizado e eficiente. A actual dis-
persão de normas e de medidas, 
pela sua complexidade e falta de 
previsibilidade, não ajuda a quem 
está a viver situações dramáticas” 
e a “criação de um plano de pro-
moção turístico à escala global com 
vista à recuperação da percepção 
de segurança do destino turístico 
Portugal, que envolva entidades 
públicas e privadas e que actue 
juntos dos nossos principais mer-
cados estratégicos”.

Ajudas comunitárias
A Comissão Europeia já deu 

‘luz verde’ a 17 mil milhões de 
euros em ajudas do Estado Por-
tuguês às empresas em dificulda-
de, nomeadamente do turismo, 
exigindo que o país salvaguarde 
os direitos dos passageiros e dos 
consumidores.

“Sei que o turismo é muito 
importante em toda a economia 
de Portugal”, afirmou à Lusa o co-
missário europeu da Justiça. “São 
milhões de euros que vão para as 
empresas e para a preservação dos 
postos de trabalho, também nos 
Açores e Madeira”. Didier Reyn-
ders explicou que, devido à crise 
gerada pela pandemia de Covid-19, 
o Executivo comunitário está a “tra-
balhar em duas vertentes”, tanto 
aprovando “mais liquidez para os 
diferentes sectores mais afectados 
pela crise”, como o turismo, mas 
também garantindo “a salvaguarda 
dos direitos dos consumidores” ao 
nível da União Europeia.

“Estamos a tentar trabalhar 
para uma correcta aplicação da 
diretiva relativa às viagens organi-
zadas e à regulação dos direitos dos 
passageiros. É importante haver 
uma correcta aplicação dos direitos 
dos passageiros e é preciso assegu-
rar que os consumidores sejam re-
embolsados”, insistiu o comissário 
europeu, numa alusão aos efeitos 
da crise no sector turístico e das 
viagens, dos mais impactados pelas 
restrições e pela falta de confiança 
criada pela doença.

DBRS acredita
Mais optimista está a agência 

de notação financeira DBRS Mor-
ningstar. Uma nota de análise da 
agência sobre o sector do turismo 
em Portugal, agora divulgada, an-
tecipa “mais um ano difícil” para a 
actividade, dada a gravidade da cri-
se pandémica global (que no país 
se encontra numa fase “particular-
mente crítica”), o atraso na dispo-
nibilização de vacinas na Europa e 
o prolongamento das restrições às 
viagens. “Dada a importância do 
sector turístico para Portugal, isto 
irá provavelmente atrasar a plena 
recuperação económica do país”, 
considera.

Ainda assim, a DBRS sustenta 
que “o choque da Covid-19 será 
temporário e não deverá resultar 
em mudanças estruturais no sec-
tor turístico português”: “Embora 
esta crise vá ter, inevitavelmente, 
graves consequências para muitos 
trabalhadores e empresas, parti-
cularmente os mais expostos à 
actividade, a procura turística em 
Portugal deverá regressar aos níveis 
pré-pandemia”, lê-se na nota de 
análise. ■

Depois de um 
2020 desastroso, 

com quebras de 
negócio de 60%, 

a Restauração 
e o Turismo 

entram em 2021 
com prognóstico 

reservado.

por Marta BritO
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Ladrões de vacinas 
Opinião“Batemos no fundo dos fundos. Temos de subir ao cimo do mundo”

pedrO CaetanO

C ontinuamos a analisar esta semana 
as causas de um fenómeno ‘sui gene-
ris’ na Europa: nomeados políticos 

portugueses, relativamente jovens ou de 
meia idade, que querem passar à frente de 
idosos em perigo de vida ou lhes roubam as 
vacinas Covid-19. Uma desordem e selvajaria 
ética, reveladora do egoísmo desmesura-
do de gente nomeada para tudo, mas sem 
propensão para serviço público em nada. 
Claro que há problemas a montante no 
fornecimento de vacinas a nível europeu, 
mas falamos neste artigo principalmente 
do que podemos controlar, que é o que 
se passa a jusante em território Português.

Tamanha incompetência e egoísmo de 
tantos nomeados políticos não são vistos em 
mais alguma parte do mundo. Os resultados 
são mais uma vez catastróficos: chegamos às 
quase 30 mortes por milhão de habitantes 
diariamente, ocupando o pior lugar mun-
dial da taxa ‘per capita’ de mortes diárias. 
Estamos a descer um pouco no número de 
novos casos, onde já ocupamos também 
o pior lugar mundial, mas estamos ainda 
no quarto lugar pior do mundo.  Em vez 
de os nomeados políticos se focarem em 
resolver números tão dramáticos e embara-
çosos mundialmente, ao ponto de já haver 
nova ajuda e intervenção internacional, há 
lentidão caótica na vacinação, incluindo o 
‘salve-se quem puder’, perante inúmeras 
vidas desnecessariamente perdidas e uma 
economia cada vez mais arruinada do que 
já estava antes da pandemia. Aliás, já vimos 
um cenário igualmente aterrador, pelos 
mesmos e por exemplo, nos fogos de 2017, 
onde tivemos 100 mortos e a maior área flo-
restal ardida de toda a Europa combinada.  

Uma parte significativa dos actuais no-
meados políticos foi “selecionada” preci-
samente com base na falta de ética, logo 
não é de espantar que tenham uma pro-
pensão para tentar roubar ou desviar tudo 
o que seja público, das vacinas aos fundos 
europeus, passando pelos contratos dos 
helicópteros Kamovs ou SIRESP na prote-
ção civil. Além disso, não são escrutinados 
pela população porque, por exemplo, não 
há primárias ou eleições unipessoais dos 
deputados ou dos nomeados para as en-
tidades públicas locais. 

A ausência de ética, qualificações ou 
resultados em tudo o que mexem, incluin-
do saúde, de muitos dos nomeados por 
este governo explica-se porque não foram 
selecionados com base no mérito ou no seu 
sentido cívico de serviço ao próximo a troco 
de nada que não a satisfação de ajudarem 
Portugal. 

Muitos, a partir do início do século XXI, 
ascenderam socialmente em cargos de no-
meação política através de submissão acrítica 
a líderes do PS como Sócrates e Costa, ou 
da JS como Pedro Nuno Santos, combinada 
com golpes sujos partidários, incluindo “cha-
peladas” em votações internas ou manobras 
antidemocráticas no interior do partido. 
Por exemplo, impedindo listas alternati-
vas de quem saiba pensar, seja qualificado 
tecnicamente e queira debater soluções, 
alternativas e ideologia a sério.  

Desapareceu assim, largamente, o sen-
tido de missão que era o que acontecia no 
princípio da nossa democracia, quando 
muitos militantes de partidos não eram re-
numerados em cargos de nomeação política 
a nível local como agora são. Por isso tais 
cargos eram ocupados voluntariamente por 
cidadãos de grande calibre ético que tinham 
profissão e independência económica pes-
soal fora da política, logo queriam mesmo 
servir Portugal e os seus concidadãos em 
vez de a si próprios na política. Ora, desde 
Sócrates, a razão principal de muitos virem 
para a política é completamente a oposta 
desses antigos e louváveis militantes. Agora, 
a maioria vem para a política já a pensar em 
fazer dinheiro que não obteria em mais lugar 
nenhum, dadas as suas poucas capacidades 
e competências técnicas. 

Assim não é surpreendente que em Por-
tugal, por exemplo, em vez de uma cam-
panha de vacinação conduzida eficiente e 
rapidamente, que poderia salvar dezenas 
de milhares de vidas de idosos e estancar a 
hemorragia na economia, haja um frenesi 
titânico destes dependentes da política: “Pri-
meiro nós, a chegar ao bote de salvação; e os 
idosos que continuem a morrer aos quase 
300 por dia”.  

Relevantemente, para perceber a cam-
panha de vacinação e demais má gestão 
da pandemia, tais dependentes políticos 
incompetentes têm destruído o Serviço 
Nacional de Saúde e a saúde pública lusi-
tana em geral, tornando-se administradores 
de tudo o que é financiado pelo Estado/
autarquias, desde o Ministério da Saúde 
(Ministra, Secretarias de Estado, Assesso-
rias, Administrações Regionais de Saúde, 
Hospitais Públicos) ao mais modesto lar de 
idosos na mais recôndita aldeia, passando 
pela Segurança Social. 

Os dependentes da política no activo, 
apesar de estarem abaixo da casa dos 70 
anos, logo a sua taxa de fatalidade nos casos 
de Covid-19 rondar apenas 1% ou bastan-
te menos (à medida que se desce na faixa 
etária) querem ser vacinados primeiros que 
idosos acima dos 70 ou 80 anos de idade, 

onde tal taxa salta exponencialmente para 
os 10%. Isto a todo o custo e usando todo 
o tipo de estratagemas legais sancionados 
pelo parlamento, mas sem nenhuma ética, 
ou simplesmente criminosos e irresponsá-
veis. “Estão-se a marimbar” para salvarem 
vidas, suavizando um pouco a conhecida 
expressão de um dos chefes mais queridos 
deles, Ferro Rodrigues.  

Mesmo perante uma pandemia tão grave 
e números que justificavam já no final da 
primavera e início do verão a inclusão de 
Portugal nas listas negras da quarentena de 
toda a Europa, mantiveram-se os mesmos 
responsáveis de topo na saúde e foi-se buscar 
o mesmo tipo de gente dependente da polí-
tica sem capacidades técnicas de topo mun-
dial para a gestão da saúde. Continuaram-se 
a nomear boys partidários, sem quaisquer 
qualificações em saúde ou gestão, simples 
caciques locais donos de bolsas de votos 
internos do partido, para as administrações 
dos hospitais onde se deveriam salvar as 
vidas das pessoas.   

Até para coordenador do plano nacional 
de vacinação, iniciado muito tardiamente 
e mal, se foi buscar um produto típico, do 
qual já nos vimos livres, das várias gerações 
de políticos sem qualificação académica 
de topo e adequada nas áreas para que são 
nomeados, que viveram toda a vida da po-
lítica, sendo repetidamente nomeados para 
cargos políticos de responsabilidade onde 
nunca apresentaram grandes resultados.  
Não foi surpresa quando essa personagem 
se demitiu porque estava mais interessada 
em picardias políticas e percebia mais de 
ofender eleitores de outros partidos do que 
em salvar vidas de todos os portugueses, in-
dependentemente de ideologias, trabalhan-
do rápida e eficientemente numa vacinação 
ordeira, eficaz e célere. 

Se não sairmos deste vicio de contratar 
incompetentes partidários o mais rapida-
mente possível, há já uma fornada de depu-
tados, vinda da JS e da submissão acrítica a 
Pedro Nuno Santos, na casa dos 20 e 30 anos 
de desavergonhados ansiosos para perpe-
tuar a pouca vergonha de querem passar à 
frente de todos os portugueses em tudo. Até 
querem passar à frente na fila de vacinação 
de idosos de 90 anos diabéticos, achando-
-se ridiculamente no direito de receberem 
privilégios para tudo ao ponto de acharem 
que a vida deles é mais valiosa que a dos 
outros. Isto apenas para trabalharem para 
nós como nossos empregados na Assembleia 
da República que é para isso que já lhes pa-
gamos acima da média nacional, apesar de 
ninguém ter eleito tais deputados em ciclos 
unipessoais nem os resultados deles serem 
bons, uma vez que o país está em último 
lugar da Europa em vários índices de saúde e 
economia. Um exemplo que seria divertido 
se não fosse tão trágico de assistir, foi o de-
putado do Porto de 32 anos que defendeu 
ser um sinal de “respeito” da “República” 
por si própria (e si próprio, claro) ele ou os 
amigos lá no parlamento querer ser vacinado 
primeiro que praticamente todos os idosos 
portugueses com mais de 70, 80 ou 90 anos.  
Batemos no fundo dos fundos. Temos de 
subir ao cimo do mundo. ■
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Regicídio e outros crimes
 

Uma das estratégias pen-
sadas pelo Executivo 
no início desta pande-

mia, para alívio financeiro das 
empresas e das famílias, foi o 
alargamento do prazo de paga-
mento de obrigações contratuais 
bancárias. As chamadas morató-
rias. Assim, uma grande parte dos 
agentes económicos retomarão 
os pagamentos em Setembro  
deste ano, tal como está, por 
agora, previsto.

A questão que deve ser desde 
já analisada é o facto de as mo-
ratórias terem sido desenhadas 
num quadro económico diferen-
te do actual, onde não se pre-

via este novo dado que obrigou 
muitos sectores importantes da 
actividade económica do País a 
encerrar a portas. O caso da res-
tauração e similares é sintomático 
desta nova realidade.

Assim, a retoma económica 
esperada poderá ter de ser adia-
da, não se prevendo que a capaci-
dade das famílias e das empresas 
se recomponha até Setembro de 
2021, muito embora a quebra 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
em 2020, que se cifrou em 7,6% 
segundo dados do Instituto Na-
cional de Estatística, fosse menos 
gravosa do que o esperado.

É provável que o cenário em 
Setembro de 2021, prazo para 
retomar a pagamento das mo-

ratórias pedidas pelas famílias e 
empresas, seja pior que o expec-
tável aquando do desenho inicial 
desta forma de alívio financeiro, 
em Março de 2020. 

Parece, então, até por uma 
questão de cautela e acalmia, que 
se deve estudar já a possibilidade 
de adiar este pagamento, até por-
que é desconhecida a extensão da 
crise provocada por esta segunda 
fase de confinamento geral. 

Havendo a total incerteza 
económica, e com alterações 
de formas de gestão por parte 
das empresas, atempadamente 
e não em cima do joelho como 
sempre, urge em conjunto com 
todos os envolvidos, estudar e 
deixar desde já claro se há ou 

não uma desejável possibilidade 
de adiar as obrigações bancárias, 
até a retoma económica dar sinais 
positivos. 

Se por um lado este mecanis-
mo é de facto um balão de oxi-
génio financeiro, por outro lado 
ele não é um perdão de dívida, 
mas dever-se-á pensar que, não 
havendo uma rápida melhoraria 
da actividade económica, nada se 
poderá pagar, criando ‘a poste-
riori’ uma crise financeira grave. 

Cerca de 23% do crédito com 
moratórias concedido às famílias 
e às empresas pode ser preocu-
pante, sendo a taxa mais elevada 
da União Europeia, excluindo a 
Hungria. Para que não haja um 
«terramoto» financeiro, visto que 

o mês de Janeiro já está perdido 
e vamos a caminho de perder 
o mês de Fevereiro, então é de 
planear já o adiamento do meca-
nismo das moratórias. O Banco 
Central Europeu prevê também 
essa necessidade.

Esperando que a vacinação 
corra bem, poderá a economia 
reabrir mais rapidamente; mas 
o que agora se deseja é prevenir 
atempadamente toda esta ques-
tão e apresentar até Abril/Maio 
aos agentes económicos uma so-
lução para que todos se preparem 
convenientemente. 

Às vezes, tudo isto corre muito 
mal porque nada se planeia e an-
damos todos às aranhas e à pesca 
de soluções de última hora. ■

N o dia 1 de Fevereiro de 2021 
somámos mais um ano (já lá 
vão 113 anos) desde o infame 

regicídio de 1908, que vitimou a tiro o 
então Rei D. Carlos I e o Príncipe Real, D. 
Luís Filipe, no Terreiro de Paço, quando 
regressavam do Paço Ducal de Vila Viço-
sa, para onde o Rei e restante família se 
deslocavam geralmente no Inverno para a 
temporada de caça. Esse magnicídio, obra 
da Carbonária (de que Alfredo Costa e 
Manuel Buíça foram os sicários de serviço) 
em conluio com a Maçonaria e outros 
republicanos, foi o início do funeral da 
monarquia em Portugal, pois encerrou 
a governação “mão-de-ferro” ou “à tur-
ca” (como se dizia na época) de João 
Franco, esforço último de D. Carlos para 
restabelecer a ordem política e moral, e 
segurar a monarquia portuguesa. Simul-
taneamente, foi entronizado um rei de 
18 anos, sem preparação para reinar em 
clima político-social de elevada crispação 
e que nunca o quis verdadeiramente ser: 
D. Manuel II. Aguentou pouco mais de 
dois anos. 

Este acontecimento marcante deu iní-
cio, em Portugal, ao que já é hoje uma 
longuíssima prática das várias esquerdas 
radicais: perpetrar os piores crimes de 
sangue e violentas agitações de rua. Po-
rém, e na senda da Revolução Francesa, 
quando Luís XVI e Maria Antonieta da 
Áustria foram guilhotinados, e o Terror 
de Robespierre matou 17.000 franceses 
num só ano; ou da Revolução Russa, em 
que os revolucionários mataram à bala 

Moratórias: repensar tudo outra vez

FrederiCO nUneS da SiLVa

SÉrGiO GUerreirO

e à baioneta toda a família imperial do 
Czar Nicolau II, dando início a um sem 
fim de assassinatos arbitrários e fomes que 
perduraram por décadas, com o intuito 
de liquidar os “inimigos da revolução”, 
os crimes das esquerdas revolucionárias, 
estando estas representadas por jacobinos, 
bolcheviques ou maoístas, são sempre 
relativizados e são hoje quase desconhe-
cidos pelas grandes massas do Ocidente. 
E Portugal não é excepção. O domínio 
cultural assegurado pela esquerda é a 
explicação.

No aniversário desta infeliz tragédia, 
importa relembrar mais alguns crimes das 
esquerdas nacionais ao longo do século XX:  

- Propagação do medo e da desordem 
civil, por parte do Movimento da Formiga 

Branca, ao longo de quase toda a I Repú-
blica. Esta milícia, que funcionou como 
‘guarda pretoriana’ do Partido Democráti-
co de Afonso Costa, realizou vários traba-
lhos de sabotagem e atentados bombistas; 

- Assassinato do Presidente Sidónio 
Pais a 14 de Dezembro de 1918, no Ros-
sio, por José Júlio da Costa, anarquista 
de esquerda;

- Noite sangrenta de 19 de Outubro 
de 1921, em que foram assassinados até 
alguns dos principais propulsores da re-
pública, como António Granjo, na altura 
Presidente do Ministério, Machado Santos 
ou José Carlos da Maia, por marinheiros 
radicalizados e instrumentalizados; 

- Tentativa de eliminação de Salazar, à 

bomba, em Lisboa, a 4 de Julho de 1937, 
por anarco-sindicalistas com ligações aos 
republicanos espanhóis; 

- Sequestro e desvio do paquete Santa 
Maria, no início de 1961, por Henrique 
Galvão e sua trupe, havendo a lamentar 
a morte do terceiro oficial, tendo-se re-
gistado vários feridos; 

- Período revolucionário de 74-75: mi-
lhares de prisões sem mandados de cap-
tura, torturas bárbaras de ex-combatentes 
(por exemplo, Marcelino da Mata) e qua-
dros do Estado Novo, ocupação de terras 
privadas no Sul do país, “saneamentos” 
de bancos e fábricas, colocação de barri-
cadas em importantes vias de comunica-
ção etc., efectuados pelo COPCON, ala 
esquerda do MFA, partidos políticos de 
extrema-esquerda como o MRPP, entre 
outros. Tudo com o apoio da “loucura 
gonçalvista” e da complacência de Costa 
Gomes, é claro. 

- Assassinato de pelo menos 13 inocen-
tes (incluindo até um bebé, em 1984!), 
por parte das FP-25 de Otelo Saraiva de 
Carvalho, preso mas depois amnistiado 
por sugestão de Mário Soares, entre 1980 
e 1987. 

Enfim... a lista não teria fim. Mas, claro, 
como os enunciados crimes foram realiza-
dos em nome de um “bem maior” e em 
prol da “pureza da humanidade”, fazendo-
-a rumar em direcção ao “progresso” e à 
“igualdade” sonhados por Marx, e ao seu 
estado de bonomia selvagem caracterizado 
por Rousseau... não devem ser condena-
dos. É a maldade do bem. ■
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“Ao Contrário” - uma 
memória de O Diabo

45º aniversário

Na semana em que O DiabO 
assinala 45 anos de vida, 
convidámos um dos nossos 
mais ilustres colunistas de 
sempre, o escritor Jaime 
Nogueira Pinto, a recordar  
a sua passagem pelo  
jornal de Vera Lagoa.  
Este é o seu testemunho.

E sta solicitação de um artigo para o 45º 
aniversário de O Diabo levou-me a ir 
ver a minha colaboração no jornal, 

que está muito bem arrumada e classificada, 
graças à Luísa Esteves da Fonseca. Vejo aqui 
umas centenas largas de artigos publicados 
numa coluna chamada “Ao Contrário”, que 
começou em 12 de Setembro de 1978 – creio 
que estava a voltar do exílio – e terminou nos 
princípios de 1986; Depois há algumas contri-
buições dispersas, geralmente a propósito da 
morte de correligionários e amigos próximos.

Ao Contrário é uma longa crónica de 
combate de ideias, o combate em que passei 
a vida. Olhando para as primeiras crónicas, 
as de Setembro-Outubro de 78, reparo que 
tinha o costume – às vezes ainda o faço 
hoje – de transcrever, como “moral” an-
tecipada do texto, um lugar selecto, uma 
frase de referência dum autor ou pensador 
conhecido. E acho curioso transcrever aqui 
algumas dessas frases: 

Num artigo, “A Grande Conspiração”, 
que tratava precisamente de uma doença de 
sempre, agora até porventura mais espalhada, 
da “conspirativite”, transcrevia, do Hospital 
das Letras de D. Francisco Manuel de Mello, 
“sendo quase tão infinito o número dos par-
vos como o dos tolos”. Outra transcrição, 
num artigo sobre o Sebastianismo, era de 
António Sérgio, autor que fiquei a conhecer 
bem desde que escrevi o ensaio sobre as suas 
polémicas para As Grandes Polémicas Portugue-
sas, da Verbo. A frase de Sérgio, dos Ensaios, 
era: “o messianismo terá vida (ou poderá 
tê-la) enquanto se impuser a este povo, para 
comparar e contrapor à sua efémera grande-
za, o espectáculo persistente da sua lúgubre 
decadência”. E o António Sérgio ainda não 
tinha visto este último meio século! O artigo 

JaiMe nOGUeira 
pintO

da semana seguinte, sobre o “chumbo” do 
governo Nobre da Costa em S. Bento, tinha 
como máxima: “Quem a seu adversário teve 
em pouco, vimos a suas mãos ficar rendido”. 
Era de Jerónimo Corte Real, dos Sucessos do 
Cerco de Dio. E já agora a quarta destas pri-
meiras crónicas, “American Dream”, eram 
cogitações sobre a “democracia imperial” 
norte-americana e abria com uma citação 
de Nietzsche nas Considerações Inactuais: “A 
combinação do humanismo e do nacionalis-
mo religioso (…) algo tipicamente saxónico”.

Achei interessante e importante referir 
estes textos, temas e patronos, pois acabam 
por, a uma distância de mais de quarenta 
anos, reflectir uma continuidade de temas 
e de problemas e até de referências. Não 
falando das “teorias da conspiração”, que se 
multiplicaram – à direita, à esquerda e ao cen-
tro – e até aumentaram, com o crescimento 
da iliteracia no país e o emparvecimento dos 
literatos que passaram da oposição ao poder, é 
interessante a frase sobre o sebastianismo, que 
tanto irritava Sérgio (na Polémica “Sebástica” 

com Carlos Malheiro Dias, esmerava-se em 
impropérios contra O Desejado). É de facto 
verdade que um dos problemas da historio-
grafia, da cultura e da mentalidade comum 
nacional, é esse do mal-estar desenvolvido a 
partir do contraste entre o Século do Ouro 
(ou o meio século do Ouro, das conquistas, 
navegações e controlo do comércio do Indi-
co), do Portugal grande potência regional, e 
da nossa progressiva decadência, em termos 
relativos. É claro que uma das razões da deca-
dência de uns é a ascensão dos outros num 
mundo em que, a realidade quanto ao poder 
é a soma-zero. Mas esse contraste levou a uma 
doença nacional “à direita”, passe a expressão 
- um divórcio entre a realidade e um mundo 
paralelo de grandezas épicas imaginadas; e 
à inacção perante o presente. À esquerda, 
outra paranóia – distorcer persistentemente 
esse passado, julgando-o ahistoricamente e 
concentrando-se no racismo, esclavagismo, 
massacres, genocídio, tudo o que é mau. 
Duas desgraças.

O chumbo do governo Nobre da Costa é 

referido porque a esquerda no Parlamento 
fez um “chinfrim” tipo “regresso do Fascis-
mo”, com aqueles discursos à Madrid 1936, de 
que tanto gostavam e gostam. O Eng. Nobre 
da Costa, um competente profissional, que o 
general Eanes nomeou, como o Presidente 
Mattarella nomeou o Mario Draghi primeiro-
-ministro. Mas nos discursos extraordinários 
que precederam o “chumbo”, houve quem 
visse o regresso de Salazar, do “grande capi-
tal”, e até de Pinochet. E chumbaram-no.

Quanto à América, gostei de encontrar a 
citação de Nietzsche, a propósito dessa mis-
tura americana de “humanismo” e “nacio-
nalismo religioso”, tão própria da subtileza 
acutilante do Filósofo. Foi essa mistura que 
esteve nas raízes do “excepcionalismo” ame-
ricano e do melhor e do pior da América: 
o melhor com Reagan e Bill Casey a fazer 
frente à URSS; o pior com George W. Bush e 
os neoconservadores nos buracos do Iraque 
e do Médio Oriente e a quererem exportar 
as instituições americanas a torto e a direito. 
Mas Nietzsche tem observações magistrais 
sobre os povos da Europa, incluindo sobre 
os próprios Alemães. Não poupando nada 
nem ninguém.

A minha contribuição regular no Diabo 
foi, como disse, até 1986. Era um jornal de 
combate, de actualidade e de ideias, com 
um vasto leque opinativo de colaboradores, 
que iam de PSDs “da direita”, a nacionalistas, 
como era o meu caso e do Nuno Rogeiro. A 
Vera Lagoa e o Zé Rebordão Esteves Pinto 
mantinham esses equilíbrios e deixavam-nos 
escrever à vontade, sem preocupações de 
correcções políticas. Ela, a Vera Lagoa, que 
vinha da esquerda republicana e patriota (sau-
dades que temos da esquerda republicana e 
patriota…), dava-se muito bem comigo e com 
todos os “fascistas” que por lá andávamos. E 
O Diabo, nesse sentido, continuou, pós-25 de 
Abril, a linha do Bandarra, fechado pelo MFA 
em Setembro de 1974, e da Rua de Manuel 
Maria Múrias. Aliás, o MFA também fechou O 
Diabo, logo em 1976. Mas reapareceu em 77. 
O meu último artigo em O Diabo, publicado 
em 27 de Agosto de 1997, era uma memória 
sobre a Maria Armanda - Vera Lagoa, na oca-
sião da sua morte; e falando do papel curioso 
que lhe calhou a ela, vinda do “Reviralho”, 
de ser a fundadora e directora daquela voz 
da resistência anti Antifascista, eu terminava, 
voltando a uma velha discussão minha com 
ela sobre o Além, Deus, os mistérios da Morte 
e da Vida:

“Mas agora, sobre esse Além, a Maria 
Armanda já sabe mais que eu e, sobretudo, 
muito mais, muito mais que o que julgava 
(não) saber; e se esse Além é um espelho 
real das coisas do lado de cá, e se o Senhor, 
que criou os dois lados, é capaz de infinito 
amor e de infinita fúria, de sorrir e de dar 
ralhetes, de ternura e de inteligência totais, 
de justiça e de perdão absolutos (e se não for, 
não é Ele) e capaz de ler e julgar o fundo do 
coração e o saldo das nossas vidas, eu estou 
seguro que a terá já em bom lugar… E que 
se aí houver jornais (eu acho que não, mas 
Deus não é tão reaccionário como eu…) 
um bom lugar para si será continuar O Diabo 
no Céu. Descanse (por uma vez) em paz e 
guarde-me uma coluna de ideias.” ■
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45º aniversário Como a coragem e a frontalidade de uma Mulher marcaram a sociedade portuguesa. Sem a sua voz dissonante, Portugal seria um país muito mais cinzento

Um Diabo de saias

M aria Armanda Pires Falcão, mais 
conhecida pelo pseudónimo Vera 
Lagoa, foi uma das mulheres mais 

carismáticas e influentes da sua geração. 
Nascida na Ilha de Moçambique, a 25 de 
Dezembro de 1917, foi pioneira em muitas 
áreas, cumprindo carreira como cronista, 
jornalista e empresária. Quando fundou 
o jornal O DIABO, em 1976, era já uma 
figura nacional, conhecida da imprensa e 
do meio político e social. 

Em 1954 tornou-se a primeira locutora 
de televisão do país, ao apresentar a trans-
missão experimental da RTP. Finda a sua 
breve carreira enquanto locutora, ingressou 
no jornal vespertino ‘Diário Popular’, onde 
manteve a famosa crónica social “Bisbilho-
tices”, que oferecia um retrato mordaz da 
sociedade portuguesa. Para o seu sucesso 
muito contribuíram as suas relações com a 
elite cultural e política nacional, que então 
atravessava todos os quadrantes ideológicos.

Durante o Estado Novo foi marcadamen-
te de esquerda, ajudando presos políticos 
com dinheiro e víveres, acolhendo-os em 
sua casa quando eram libertados, e apoian-
do, em 1958, a candidatura presidencial de 
Humberto Delgado, chegando a ser a sua 
secretária. Chocou o Estado Novo ao apoiar 
abertamente o “General sem medo” e, após 
o 25 de Abril, chocou o novo regime ao com-
bater os militares revolucionários. 

Muitos dissabores
A situação familiar em que cresceu foi 

fundamental para a sua formação política. Seu 

pai, Armando Augusto Pires Falcão, oficial do 
Exército proeminente na I República e depois 
forte opositor do regime de Salazar, foi preso 
diversas vezes e deportado. Acabou por ser 
expulso do Exército, ocupava na altura o posto 
de major, e só foi reintegrado postumamente 
no posto de coronel depois da revolução do 
25 de Abril. Entre as prisões e a deportação, 
a família vivia com muitas dificuldades econó-
micas, o que levou Maria Armanda a iniciar 
muito jovem a sua vida profissional como se-
cretária. Foi prejudicada nos estudos também 
devido à precária situação familiar, apenas 
cumprindo a escolaridade até à 4ª classe da 
instrução primária. Era uma menina nascida 
numa família privilegiada da I República, que 
as vicissitudes da política haviam privado de 
uma educação formal completa. Com a sua 
carismática determinação, superou tudo isso 
estudando por si e, com a ajuda do seu cada 
vez mais vasto círculo de amigos, tornou-se 
uma autodidacta de rara cultura. 

Após o 25 de Abril, apegada a uma velha 
amizade com Maria Barroso e Mário Soares, 
militou fugazmente no Partido Socialista, no 
período em que este se fez campeão da luta 
contra as ambições tentaculares do radica-
lismo esquerdista. Mas os excessos, as perse-
guições e o que observava de hipocrisia na 
metamorfose de antigos apoiantes do Estado 
Novo em fervorosos extremistas de esquerda 
levaram-na a travar um combate sem tréguas 
e a encabeçar as primeiras reacções públicas 
contra os comunistas. 

Vera Lagoa foi também a promotora das 
manifestações anuais patrióticas do feriado 

de 1 de Dezembro, evocativo da Restauração 
de 1640. Todos os anos, nessa data, organizava 
uma manifestação na Avenida da Liberdade, 
feito que era atacado violentamente por toda 
a esquerda. A manifestação do 1º de Dezem-
bro de1977 juntou 150 mil pessoas na capital, 
número extraordinário numa época em que 
a esquerda se considerava “dona da rua”.

A sua coragem e a sua frontalidade tor-
naram-se lendárias. A antiga amizade não 
a impediu de enfrentar Mário Soares e o 
vergonhoso processo da descolonização. O 
seu respeito pela economia de mercado e 
pelos empresários não a inibiu de denunciar 
Américo Amorim e os seus negócios de cor-
tiça com os comunistas que tinham ocupado 
as herdades no Alentejo. A sua admiração de 
família pelos militares não a tolheu quando 
foi preciso atacar Ramalho Eanes pelas suas 
atitudes políticas ambíguas, por ser apoiado 
pelos comunistas e por desejar perpetuar o 
poder do Conselho da Revolução. Toma-
das de posição que lhe trouxeram muitos 
dissabores.

Finalmente, um jornal seu
No editorial na primeira edição do jornal 

O DIABO, já consagrada como Vera Lagoa, 
Maria Armanda Falcão escrevia: “Assim co-
meçou ‘O Diabo’, no Porto, em 1895. Assim 
começo eu, em Lisboa, em 1976. Muita água 
correu sob as pontes até que fosse permitido 
a uma mulher dirigir ‘O Diabo’. Até que 
fosse permitido a uma mulher como eu, 
sem passado literário (apenas com um pas-
sado de luta), dirigir um jornal de combate 
e de cultura. Para o combate, aqui estou eu. 
Para a cultura (além do combate, também, 
evidentemente) aqui está quem neste jornal 
escreve”.

Nunca se calando sobre o que observava 
e o que defendia, e, acima de tudo, com 
uma coragem invulgar naqueles tempos 
conturbados, antes e após a revolução, en-
trou em choque também muitas vezes na 
vida profissional. Na RTP, fora dispensada 
da função de locutora por “excesso de per-
sonalidade”. Sendo agnóstica, no final das 
emissões, recusava-se a finalizar a transmissão 
com a frase “Até amanhã, se Deus quiser”. 
No ‘Diário Popular’ foi vítima constante de 
censura por parte da administração e bateu 
com a porta de relações cortadas com Fran-
cisco Pinto Balsemão. Passou pelo jornal ‘O 
País’, dirigido por José Vacondeus, e colabo-
rou na fundação do semanário ‘Tempo’, de 
Nuno Rocha. Mas faltava-lhe o ar da liber-
dade: os seus artigos, tal como os de Manuel 
de Portugal, Carlos Viveiros ou Fernanda 
Leitão, avidamente lidos por todos os que 
se opunham à revolução comunista, eram 
muitas vezes incómodos para os jornais que 

“Ei-lo agora ressurgido à luz da liberdade, com saias na direcção. E 
que saias! Vera Lagoa, que encabeça o novo avatar de O Diabo é, sem 

dúvida, uma personalidade controversa. São-no os homens que se 
arremessam para a linha de fogo. Quanto mais uma mulher!”

Natália Correia, “Um Diabo de saias”, jornal O DIABO, Fevereiro de 1976

O DiabO nasceu em pleno período de convulsão que se seguiu à 
revolução do 25 de abril. No dia em que foi publicado o primeiro 

número, 10 de Fevereiro de 1976, preparava-se a aprovação da primeira 
Constituição do novo regime e Francisco Costa Gomes era Presidente 
da República, por nomeação da Junta de Salvação Nacional. O general 

Ramalho Eanes seria eleito em Junho desse ano. Comemorar os 45 
anos d’O DiabO é também evocar a sua criadora. Fundado por Vera 

Lagoa, o jornal é desde a sua fundação a voz da Direita, um resistente 
na imprensa nacional, polémico, defensor intrépido da liberdade de 

imprensa, sem filtro censório nos artigos e na opinião. 

por SOFia aFOnSO Ferreira
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Como a coragem e a frontalidade de uma Mulher marcaram a sociedade portuguesa. Sem a sua voz dissonante, Portugal seria um país muito mais cinzento

Um Diabo de saias

os acolhiam. Surgiam pressões para que Vera 
Lagoa “moderasse” os “excessos” contra o 
PREC. Chegaram a censurar-lhe parágrafos. 
Decididamente, Maria Armanda ansiava por 
ter um jornal onde pudesse escrever sem 
limitações. O seu jornal.

O actual Presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa, declarou ao jornal 
‘Público’ em 2006, quando O DIABO com-
pletou 30 anos, que o projecto foi marcado, 
mais do que por uma orientação política, 
pela “personalidade ímpar de Vera Lagoa, 
uma mulher vinda da esquerda e que se 
tornou uma das referências da direita, 
nomeadamente aquela mais combativa, 
num tempo em que não havia direita em 
Portugal”.

“O senhor é muito feio!”
O semanário O DIABO, fundado origi-

nalmente em 1895, tivera uma famosa se-
gunda série entre 1934 e 1940 como jornal 
profundamente anti-salazarista, em que ha-

viam colaborado figuras da oposição como 
Ferreira de Castro, António Sérgio, Aquilino 
Ribeiro, Câmara Reys ou João de Barros, e 
até comunistas assumidos como Bento de 
Jesus Caraça, Fernando Lopes Graça e Ál-
varo Cunhal. Em Fevereiro de 1976, o título 
renascia (com um inconfundível toque de 
provocação aos comunistas), agora sob a 
orientação de Maria Armanda. 

Com o editorial “O senhor Gomes de 
Chaves”, publicado logo no segundo número 
do jornal, Vera Lagoa tornou-se a primeira 
jornalista processada por um Presidente da 
República, o general Costa Gomes. A frase 
“Não gosto de si. O senhor é muito feio!” 
rematava o editorial. Com assinalável falta 
de encaixe democrático, tão típica daqueles 
tempos revolucionários, o visado queixou-se 
do ataque e O DIABO foi suspenso pelo 
Conselho da Revolução duas semanas depois 
de ter chegado às bancas.

Inconformada e indomada, Vera Lagoa 
contorna o percalço criando um novo se-
manário. Nascia assim ‘O Sol’, mantendo 
a mesma linha editorial. Em Setembro de 
1976, com o artigo de opinião “Sr. Presidente, 
perdi-lhe o respeito”, em que chama “rolha” 
a Costa Gomes, o Conselho de Revolução 
volta à carga e aprova por unanimidade a 
sua detenção por “acção ofensiva e contra-
-revolucionária na pessoa do Presidente da 
República”. Acaba por ser graças a Otelo 
Saraiva de Carvalho, que intervém no proces-
so, que a decisão do Conselho da Revolução 
não foi cumprida. 

Atentado à bomba
Após uma primeira edição de 130 mil 

exemplares, que esgotou numa manhã nas 
bancas, o jornal ‘O Sol’ sofreu um atentado: 
no dia 8 de Março de 1976, uma bomba 
rebentava na Redacção do mais incómodo 
dos jornais portugueses. O petardo foi de-
tonado às 13h10, quando ali se encontra-
vam a directora, o sub-chefe de redacção e 
duas secretárias. Felizmente sem nenhuma 
vítima mortal, não restou dúvida de que o 
engenho tinha sido colocado para matar. 
Ao lado da porta de entrada na Redacção, 
onde a bomba rebentou, estava a mesa do 
paquete do jornal, um rapaz de apenas 14 
anos que não morreu porque tinha saído 
para almoçar uns minutos antes da explosão. 
O atentado deixou, no entanto, graves se-
quelas: Maria Armanda sofreu, desde então, 
de insuficiência cardíaca – da qual haveria 
de falecer, vinte anos mais tarde.

Logo no editorial da segunda edição, 
Vera Lagoa contra-ataca com a arma que 
tem, a pena, declarando que “O Sol não se 
apaga com petardos”. E desafia: “Comecem 
a preparar mais bombas e comprem fita-cola 
para as fixar na nossa porta. Terça-feira sai o 
número dois de O Sol”. O recado à esquerda 
estava dado. 

Com o incidente, inicia-se uma guerra 
aberta entre Vera Lagoa e Álvaro Cunhal, 
a quem a jornalista acusa num editorial de 
ser o autor moral do atentado. Os ataques 
do dirigente do PCP ao jornal são também 
constantes. A comunicação social, capturada 
pelo extremistas da esquerda, tenta ignorar 

o crime bombista e mal o noticia. Mas o 
Portugal profundo vive com emoção a luta 
de Vera Lagoa e do seu indómito jornal.

Chegava, entretanto, o momento de a 
jornalista se sentar no banco dos réus. O 
tiro dos revolucionários, contudo, saiu-lhes 
pela culatra: julgada no Tribunal da Boa 
Hora, em Lisboa, sob acusação de injúrias, 
acabou absolvida. Um ano após a suspensão, 
O DIABO voltava a ser publicado a 16 de 
Fevereiro de 1977, e com isso extinguia-se 
‘O Sol’, que com coragem o substituíra.

A voz da Direita
Com a esquerda a dominar ainda a gene-

ralidade da imprensa e os meios culturais e 
educacionais, os ataques a Vera Lagoa eram 
constantes. Sentindo-se abafar na capital 
“vermelha”, a directora decide transferir a 
Redacção do jornal para o Porto, onde o 
apoio de vários empresários e comerciantes 
ajudaram, através de publicidade, a manter o 
jornal em funcionamento naqueles tempos 
difíceis: numa economia dependente do 
Estado, fazer publicidade no jornal de Vera 
Lagoa era sinónimo de represália. 

O DIABO manteve a sua sede no Porto 
durante alguns anos, até que o desanuvia-
mento do ambiente político permitiu o seu 
regresso à capital. Mas Maria Armada ficaria 
para sempre grata às gentes do Norte pelo 
apoio dado numa hora ingrata. E sempre 
que voltava ao Porto era vitoriada nas ruas 
pelo povo simples, que não esquecia a di-
rectora d’O DIABO.

Apesar de ataques e contratempos, as 
edições esgotavam nas bancas e chegaram a 
rondar os 100 mil exemplares vendidos. Ao 
longo dos anos, O DIABO foi muitas vezes 
a única voz de Direita a defender algumas 
causas e a publicar sem medo de conse-
quências. As vítimas da descolonização e os 
injustiçados do PREC, como a prisioneira 
Antónia Ramalho, mãe de António Ramalho 
Fialho, o homem assassinado a tiros de G3 
por militares comunistas às portas do RALIS, 
em 1975, e a defesa da tese de atentado na 
queda do Cessna que vitimou Francisco Sá 

Carneiro, foram alguns dos temas polémi-
cos com que O DIABO marcou a agenda 
política nacional. 

A lista de jornalistas e articulistas que 
passaram por esta casa é infindável: Natália 
Correia, José Miguel Júdice, Nuno Rogei-
ro, Alberto João Jardim, entre dezenas e 
dezenas de outros. Sob o pseudónimo de 
Agapito Pinto, Marcelo Rebelo de Sousa 
assinou ao longo de vários anos uma das 
mais polémicas colunas políticas no jornal.

Mulher sem medo, Vera Lagoa conse-
guiu, contra obstáculos, ataques e muitos jul-
gamentos, conduzir sempre o barco a bom 
porto e manter a publicação ininterrupta 
– uma autêntica proeza numa conjuntura 
extremamente hostil a tudo o que surgia da 
Direita. Para que alguns dos seus combates 
não se limitassem ao papel amarelecido dos 
jornais, reuniu-os em livros: para além do 
célebre “Bisbilhotices” (1968), Vera Lagoa 
deu ainda à estampa “Crónicas do Tempo” 
(1975), “Revolucionários que eu conheci” 
(1977), “A cambada” (1978) e “Eanes nunca 
mais!” (1980), hoje raridades de alfarrabista. 

Mais recentemente, Vera Lagoa foi re-
tratada na série “3 Mulheres”, do realizador 
português Fernando Vendrell, pela actriz 
Maria João Bastos. A série, estreada na RTP 
em 2018, retrata também Snu Abecassis, 
editora e companheira de Francisco Sá Car-
neiro, e a poeta Natália Correia, contempo-
râneas e amigas próximas de Vera Lagoa. 

João Soares, na altura presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, decidiu pos-
tumamente dar o nome de Vera Lagoa a 
uma rua da freguesia de Benfica, em sua 
homenagem. A corajosa decisão foi muito 
contestada, demonstrando que a reacção 
da esquerda ao seu nome continuava viva.

Casou três vezes, deixou descendência: 
um filho e quatro netos. Vera Lagoa viria a 
falecer aos 78 anos, a 19 de Agosto de 1996 
em Lisboa, de ataque cardíaco. Sem ela e a 
sua voz de contestação e coragem, Portugal 
seria muito mais cinzento. ■

Abril de 1951: Maria Armanda 
Falcão e Natália Correia, duas 

extraordinárias Mulheres que 
marcaram o século XX português. 
Entre ambas está o dramaturgo e 

ensaísta Armando d’Aguiar

Abril de 1951: Maria Armanda 
Falcão e Natália Correia, duas 

extraordinárias Mulheres que 
marcaram o século XX português. 
Entre ambas está o dramaturgo e 

ensaísta Armando d’Aguiar
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O Snr. Presidente da República 
continua a dar maus exemplos

Um artigo de
pedrO SOareS 
Martínez

1Quem se candidata a Presidente 
da República, ou a monarca de 
um reino, minimamente civiliza-

do, não pode, em termos de alguma ra-
zoabilidade, pretender ser investido, nas 
vestes e no poder, de qualquer improvisado 
déspota que, à frente dos seus trabuqueiros, 
tenha alcançado o posto emissor de maior 
expansão e o Banco central, enquanto de 
caves recheadas com algum metal sonan-
te. Será preferível poupar referências aos 
sobas africanos, pois esses, quando aceitam 
suceder aos pais na chefia de uma tribo, 
são sempre escrupulosos na obediência aos 
usos, costumes e tradições que lá se tenham 
instalado. E é assim que, sem atropelos nem 
tropelias, a unidade comum se conserva 
e robustece. Seja quando for e onde for. 
Porque a natureza não muda quanto à 
essência de cada coisa e de cada ser, donde 
provém a igualdade humana, na sua intei-
ra e definitiva afirmação, que, essa sim, é 
indiscutível. Mas essa mesma igualdade 
natural, de reacções e de repulsa, nunca 
aceita que o chefe, ou, sobretudo, o chefe 
cimeiro, seja persa ou seja norte-americano, 
pretendendo tornar-se popular, tente imitar 
os palhaços de circo menos talentosos. Cá 
no sítio, porém, tudo se tolera e tudo se 
consente. Até que os chefes de Estado, para 
esse ofício eleitos por voto dito universal, 
talvez nem queiram mudar de jeito em 
relação às tarefas anteriores, no exercício 
das quais usavam de exibição, não por im-
pulso de expansões próprias, mas apenas 
para “épater le bourgeois”, para efeitos 
de excentricidade histriónica. E aqueles 
pobres, sacrificados sectores eleitorais, com 
muita gente honesta e limpa, de permeio, 
causticados por anos de calúnias e insultos 
sem defesa livre e independente, de deten-
ções arbitrárias e ofensivas, confiadas a be-
leguins improvisados, sob as cumplicidades, 
ou as inércias, dos sucessivos presidentes 
que tinham cabeceado sobre a solenida-
de dos soberanos mandatos, rejubilaram 
quando souberam que um dos candidatos 
presidenciais, ao menos, ainda recebera, 
na meninice, boa educação, embora se 
tivesse esforçado por esquecê-la, talvez por 
medo, assim que lhe soaram, embora ainda 
sem ritmo e de tom rachado, os clarins 
revolucionários. Também constava que, 
por ele ou por outro afeiçoado, se agar-
rara a todas as casacas e fraldas tidas por 
adequadas para livrarem a sua formosura 
e o seu talento das tenebrosas guerras de 
África. Essas diligências bem sucedidas já 
não tranquilizaram os eleitores mais exi-

gentes. Alguns, porém, foram cismando 
quanto aos perigos da ambição desmedida, 
mas também sobre a forte probabilidade 
de que o ambicioso sem limites, ao atin-
gir posição sobranceira, sem promoção, 
finalmente se detivesse. O optimismo, a 
esperança e o sebastianismo português, 
por vezes, nem aos olhos dos especialistas 
abrem as possibilidades para distinguirem a 
ambição comum daquela outra, a ambição 
de puro vício, para a qual não há limites, 
por não precisar de estímulos externos. 
Pelo que continua seguindo vias sinuosas, 
veredas tortuosas, infatigavelmente, sem 
causa aparente e sem propósito definido. 
Apenas pelo gosto de iludir, de ludibriar, 
de enredar, tudo e todos. Contudo, muitos 
eleitores, entre os melhor intencionados, 
depois de lhes ser dito que aquele candi-
dato era muito douto, lera ainda mais e 
sabia tantas línguas como, noutros tempos, 
o porteiro do “Nicola” do Rossio lisboeta, 
amarrotaram o boletim de voto entre os 
nós dos dedos, numa hesitação nervosa, 
mas não escaparam ao sôfrego brutal da 
urna fraudulenta. E aquele candidato foi 
ali mesmo eleito e, depois, carinhosamente 
coberto de baba, cuspo e ranho, gloriosa-
mente, copiosamente, por toda a parte. Até 
que as velhotas e os meninos das aldeias 
acharam tanto carinho desproporcionado, 
e as moças foram espairecer. Os homens, 
esses, entre dois de tinto, rosnaram: “Está 
tudo na mesma… uma choldra”. Surpre-
ende, frequentemente, a lucidez alcoólica. 
Mas não é novidade, porquanto… “in vino 
veritas”. Talvez porque remove o receio 
prudente da nova polícia criada pelo re-
gime para a guarda de fronteiras, que já 
alcançou fama de não ficar por meias tin-
tas. Acontece até que os alcoólicos, na sua 
inconsciência, conseguem desempenhar a 
missão que costuma caber à inocência das 
crianças quando, à vista do faustoso cortejo 
real e da suposta magnificência do monar-
ca, acabam por denunciar o que nunca 
ninguém conseguira apurar e proclamam 
que o rei ia nu. E ia mesmo. Também vão 
aparecendo, na actualidade, numerosos 
sobas soberanos, de todas as castas, desde 
rufias alfacinhas a hotentotes e monhés, 
que se julga, por períodos longos, cobertos 
de peles preciosas e rebuscadas, que, afinal, 
se têm apenas confundido com as escamas 
purulentas de epidermes mal lavadas.

2 Depois, um vírus desconhecido 
assolou os continentes em termos 
tais que os islamitas não hesita-

ram em ver nele, com nitidez, o castigo 
previsto pelo Corão, provocado, sobretudo, 
pelos maus usos vindos dos tratos com os 
ocidentais, e uma severa advertência a todos 
os crentes. Aos outros todos, não se sabe, ao 
certo, se o caso serviu para alertar as cons-
ciências adormecidas, se apenas para avivar 

medos primários, ou para renovar gostos 
existencialistas de esgotar as últimas vivên-
cias no derranque, eventualmente final, de 
sensações, possivelmente novas, se ainda 
as houver. Desnecessário será acrescentar 
que, nas sociedades supostas mais evoluídas, 
que se afirmam democráticas, socialistas e 
capitalistas, numa estranha fusão que os 
vindouros tentarão entender, se semelhante 
absurdo merecer tal tentativa, há massas 
imensas de pobres que, por desprovidos 
de quaisquer ideais, de apetites avivados 
pelos exemplos desbragados dos ricos, tam-
bém hão-de querer acesso ao absorver de 
vivências plenas. Mas precisam do dinheiro 
dos ricos, porque, nas ditas sociedades, 
essas satisfações têm preço. Esvaziadas as 
montras do comércio, em manifestações 
que hão-de continuar a parecer inocentes, 
será a vez dos cofres, públicos e privados. E, 
finalmente, o dinheiro dos ricos, contado, 
tostão a tostão, já não chegará para os po-
bres, a não ser para aqueles que a tempo 
se escaparem da contenda e seguirem para 
fora, carregados de ouro, na companhia 
de alguns ricos, em perfeita fraternidade 
crematística. Os restantes continuarão a 
esfaquear-se uns aos outros, quando o pão 
já escassear. É este o destino das sociedades 
ocidentais, ao fim de meio século, ou mais, 
de democracia universal.

3Mas debrucemo-nos agora sobre 
o triste Portugal, que também há 
meio século é obrigado a seguir 

pelo trilho dos outros companheiros de in-
fortúnio. A desordem que prontamente se 
instalou, em todo o país que resta, é apenas 
a esperada, por toda a gente minimamente 
avisada, desde os tempos mais amargos das 
suas detenções arbitrárias e prolongadas 
e dos seus exílios, quando preguntavam 
uns aos outros: “mas o que irá fazer esta 
gente num momento qualquer em que um 
evento totalmente imprevisto e funesto, 
seja qual for a natureza, cair sobre nós e 

nos esmagar?” Aquela gente ficou…até 
tempo de mais, que foi o suficiente para 
afastar de quase todos os comandos duas 
gerações de portugueses preparáveis e pre-
parados, melhor ou pior, para o que desse 
e viesse. A gente que ficou fez o que era de 
esperar e que sabia. Começou por levar as 
mãos à cabeça, em gesto característico de 
desespero popular, o que talvez tenha sido 
o pior que fez, porque alarmou todos pelo 
conhecimento público da incapacidade 
de quem tinha responsabilidades. Mesmo 
assim, aquela gente, no pavor dominante de 
perder tachos e prebendas, rejeitou, siste-
maticamente, repetidamente, as sugestões 
de quantos ainda parecia saberem alguma 
coisa, ou poderem vir a saber. Foi o desastre 
completo. Porque as populações ora an-
daram à deriva, ora à arreata, geralmente 
levadas pela leveza de que a G.N.R. ainda 
sabe usar, ajeitando-se às mais imprevisíveis 
circunstâncias. Os hospitais esforçaram-se 
e esgotaram-se localmente, sem o apoio de 
qualquer plano de conjunto para aprovei-
tamento pleno das unidades. Andámos a 
pedinchar apoios, mal definidos fora de 
portas, acabando por ser ouvidos pelos ale-
mães, que nem parece saberem, ao certo, 
o que lhes cabe fazer, mas começaram por 
ser orientados para uma excelente unidade 
hospitalar privada pertencente a entidades 
estrangeiras, que poucos infectados terá 
recebido e nunca esteve em dificuldades 
de maior pela afluência de doentes. O que 
terá encaminhado os alemães para um 
hospital modelar? Terá sido a preocupa-
ção assaloiada de esconder as mazelas das 
unidades hospitalares públicas? Com esta 
gente tudo pode ser e acontecer. Ainda 
não sabem estar na vida. Com as vacinas 
vieram as maiores vergonhas. Sobretudo 
para quem tinha a obrigação estrita de 
entregá-las a guarda habilitada e fiel, para 
depois as remeter aos centros autorizados 
a ministrá-las. Mas não, ao jeito habitual, 
fez-se tudo à matroca. E os marginais do 
costume, precipitaram-se avidamente, de 
roldão, sobre a presa. Apenas será de es-
tranhar que o Governo não soubesse que 
tem monstros destes entre os seus eleitores 
e entre os seus partidários. Com quem 
julga que tem alcançado tantos votos? Para 
remate apoteótico do triste quadro, Sua Ex-
celência o Presidente da República decidiu, 
segundo as informações comunicadas pela 
televisão, escolher livremente, à revelia da 
lista elaborada pelo Governo, bem ou mal, 
um rol seu, pessoal, de preferências e ante-
cipações na corrida às vacinas. Depois há-de 
preparar um discurso vistoso, recheado 
de loas à igualdade perfeita dos cidadãos 
sob a libertação democrática. Realmente, 
basta, e é até de mais, para este infeliz povo, 
que só se resigna a ser fraco pela fraqueza 
dos seus reis, dos seus comandos, dos seus 
pretensos falsos condutores. ■
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Os encantos da Academia Brasileira

tocar a rebate
edUardO BritO COeLHO
Coronel engº (ref.)

ariStóteLeS 
drUMMOnd
Jornalista brasileiro
Comendador da Ordem do Mérito 
da república portuguesa

V ejamos então, de forma muito re-
sumida, as Revisões já efectuadas à 
Constituição de 1976:

- 1ª Revisão (1982). Foi em 1982 que 
se efectuou a 1ª Revisão que extinguiu 
o Conselho da Revolução, tendo sido 
criado o Tribunal Constitucional, com 
competência para fiscalizar a constitucio-
nalidade das leis, capacidade que tinha 
sido assegurada, até então, pelo Conselho 
da Revolução, apoiado numa Comissão 
Constitucional.

- 2ª Revisão (1989). Foi revogada a irre-
versibilidade das nacionalizações e retirado 
o conceito de “reforma agrária”, mantendo-
-se, contudo, o objectivo da “eliminação 
dos latifúndios”. Foi retirada a expressão 
“sociedade sem classes”. 

- 3ª Revisão (1992). Destinou-se à ratifi-
cação do Tratado de Maastricht.

- 4ª Revisão (1997). Esta Revisão ampliou 
os poderes da Assembleia da República e 
do Tribunal Constitucional, e possibilitou 
as candidaturas independentes às eleições 
autárquicas.

- 5ª Revisão (2001). Teve por objectivo 
adaptar a nossa lei fundamental às disposi-
ções do Tribunal Penal Internacional. 

- 6ª Revisão (2004). Introduziu limita-
ções na soberania do Estado Português, ao 
permitir que funções soberanas nos domí-
nios da política externa, segurança e defesa 
possam transitar para a União Europeia. 
Visou ainda dar mais autonomia às Regiões 
Autónomas, atribuindo maiores poderes às 
Assembleias Regionais e substituindo o “Mi-
nistro da República” por um “Representante 
da República”. 

- 7ª Revisão (2005). Teve por objetivo 
permitir a realização de referendos aos Tra-
tados europeus. 

*
Não deixa de ser curioso que na recente 

campanha para a eleição presidencial, os dois 
candidatos que mais desfraldaram a bandeira 
da Constituição em vigor fossem os apoiados 
pelo PCP e pelo BE, tendo em atenção que o 
PCP votou contra as seis primeiras Revisões, 
que contribuíram muito substancialmente 
para o texto actual da nossa lei fundamental, 
e o Bloco de Esquerda, que dispõe de repre-
sentação parlamentar há menos anos, votou 
contra a 5ª e a 6ª Revisões Constitucionais!

As sete Revisões já sofridas pela Consti-
tuição da República Portuguesa fazem com 
que se mantenham apenas 10% dos artigos 
do texto original! 

Pode-se afirmar, sem qualquer dúvida, 
que a visão que prevaleceu entre os membros 
da Assembleia Constituinte em 1975/1976, 
foi quase completamente desfigurada. As 
Revisões de 1982 e 1989 retiraram boa parte 
da carga marxista do texto fundamental. 
A Constituição, no final de 1989, diferia 
já radicalmente da de 1976. Mas que dizer 
das alterações posteriores a 1989 e, muito 

especialmente, da Revisão de 2004? 

De acordo com distintos juristas, muitas 
das alterações introduzidas na 6ª Revisão 
de 2004 foram inconstitucionais! Esta 6ª 
Revisão, que foi efectuada num processo 
de contornos obscuros, sem a discussão po-
pular que merecia, introduziu alterações 
amputadoras da nossa soberania. O nº 6 do 
artº 7º permite, por exemplo, que funções 
pertencentes ao núcleo duro da soberania 
do Estado possam transitar, sem qualquer 
limite, para a União Europeia! E todos os 
longos articulados respeitantes às Autono-
mias Regionais são controversos e colidem, 
em vários domínios, com a Unidade do 
Estado, gerando fricções e injustiças. Ora o 
artigo 288º, que estabelece os limites mate-
riais das Revisões Constitucionais, destaca, 
em primeiro lugar, o respeito pela Inde-
pendência nacional e a Unidade do Estado. 

A maioria dos artigos que visaram adap-
tar a nossa lei fundamental ao processo de 
integração europeia são de difícil conjuga-
ção com os artigos 1º (“Portugal é uma Re-
pública soberana, residindo a sua soberania, 
una e indivisivelmente, no povo português”) 
e 3º (“Portugal mantém laços privilegiados 
de amizade e cooperação com os países de 
língua portuguesa”), entre outros, e não 
tiveram por base consultas populares.

Só quem for cego é que não vê que, 
mais cedo ou mais tarde, as questões cons-
titucionais vão estar na ribalta. A nossa lei 
fundamental não é o “Boi Ápis”! ■

Constituição da República 
Portuguesa (II-conclusão)

O século XXI marca o fim de uma 
instituição que passou mais de 
cem anos no melhor do imagi-

nário popular e das aspirações dos ho-
mens ligados de alguma forma à cultura. 
Trata-se da Academia Brasileira de Letras 
(ABL), criação de um grupo efetivamente 
de grandes valores intelectuais, liderados 
por Machado de Assis, Joaquim Nabuco, 
Graça Aranha e outras referências da cul-
tura em sua época.

Tendo a Academia Francesa como 
modelo, a ABL procurou sempre reunir 
aqueles que se destacavam, especialmente 
na criação literária. Mas sempre teve espaço 
para notáveis, como o caso dos presiden-
tes da República, desde Getulio Vargas, 
eleito por aclamação em pleno Estado 
Novo, a José Sarney, com obra compatível, 
e Fernando Henrique Cardoso, sociólogo 
de esquerda, cuja contribuição à cultura 
foi ter tido nos seus dois mandatos um 
ministro da Cultura eficiente, Francisco 
Weffort, que, curiosamente, a Academia 
não elegeu. Mas, em troca de favores para 

a formação de seu património, hoje ro-
busto, derrotou Juscelino Kubitscheck, 
campeão da pura democracia no Brasil. 
Não foi de direita nem de esquerda. A 
Academia sempre foi sensível a abrigar os 
donos de ‘Media’, como foram os casos de 
Assis Chateaubriand e Roberto Marinho.

Mesmo em seus melhores anos, a ABL 
cometeu seus pecados ao confundir as 
coisas. Com a morte de um dos fundadores 
e entre os grandes da literatura, José de 
Alencar, elegeu seu filho Mário, de produ-
ção modesta. Meio século depois, ainda 
sob os efeitos da alegria de ter recebido o 
rebelde Jorge Amado, em sua fase madura, 
elege sua mulher, Zélia Gattai, que, não 
fosse pelo casamento, jamais chegaria à 
cobiçada cadeira.

Depois de décadas dirigida pela mão 
firme e competente de Austregésilo de 
Athayde, passou a ter presidência rotativa, 
mas sem a força de impedir a criação de 
grupos que escolhem os eleitos entre os 
seus.

Embora ao longo de sua vida a acade-
mia nem sempre tenha inspirado aspira-
ções de notáveis como Carlos Drummond 
de Andrade e Erico Verissimo, hoje são 
poucos os de produção literária, que não 
a de relações próximas e apadrinhamento 

do chamado “núcleo duro”, que escolhe os 
ocupantes das vagas por critérios pessoais. 
Não se tem a preocupação de buscar mu-
lheres e homens com produção, mas tão 
somente eleger pela origem ideológica e 
mesmo pelo compadrio. Foi-se o tempo em 
que a Academia elegeu Santos Dumont, 
mesmo sem sua candidatura formal. Mas 
ele nunca tomou posse. Ou insistia com 
talentos como Guimarães Rosa, que, su-
persticioso, achava que morreria tão logo 
assumisse. Por isso demorou mais de dois 
anos e quando assumiu morreu meses 
depois. 

Foi-se o tempo em que os diplomatas 
escritores tinham uma presença. Os actuais 
foram eleitos há mais de 20 anos, como 

o caso de Alberto Costa e Silva. Geraldo 
Holanda Cavalcanti Sergio Rouanet, este, 
embora diplomata, aproveitou sua posição 
de responsável pela cultura no governo 
de Fernando Collor para pavimentar a 
candidatura e se elegeu, descaradamente, 
no exercício do alto cargo, vencendo um 
ser superior como Roberto Campos, eleito 
em outra oportunidade.

Hoje, são muitos os intelectuais pro-
dutivos, de carreira e obra, que não estão 
entre as prioridades do grupo que domina 
a Casa de Machado de Assis. Exemplos são: 
Mary Del Priore, com mais de 30 livros 
editados e bem vendidos; Nelson Motta, 
escritor de sucesso, compositor, jornalista, 
um editor de referência e cultura; José Má-
rio Pereira, da Topbooks; e Ricardo Cravo 
Albin, um ativista da memória histórica e 
da música no Brasil. São hoje imortais advo-
gados, professores de Direito, economistas, 
cineastas, muitos jornalistas, alguns com 
obra literária.  Muitos, apesar de cultura, 
autores semi-inéditos. 

A excepção virou regra e, assim, o Brasil 
vai perdendo com o tempo uma institui-
ção que teve respeito, prestígio e coroava 
carreiras, devotada à produção e à acção 
cultural.  Um pré-requisito é ser de es-
querda, mesmo que a chamada esquerda 
caviar. Sinal dos tempos. ■

Posse de Getúlio Vargas 
 como membro da Academia

DR
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Para lembrar e comparar

Agir por Portugal e  
não contra partido rival

DR

iSaíaS aFOnSO
professor

antóniO JOãO SOareS
Coronel

N as guerrilhas interpartidárias, des-
perdiça-se muita energia e tempo 
a dizer mal dos rivais, quando seria 

mais sensato e produtivo apresentar e defen-
der argumentação em defesa dos próprios 
planos e dos resultados desejados para bem 
de Portugal, e deixar ao povo, aos eleitores, 
apreciar qual é a solução que preferem e 
que é mais merecedora do seu voto.

Não se obtém vantagem em dizer mal 
do outro mas, sim, em explicar os benefícios 
que virão para o povo e o País da concreti-
zação do próprio plano. A esperança num 
Portugal daqui a 10 ou 20 anos depende e 
será mais atraente através de uma descrição 
empenhada, explicada pelos autores de um 

Na nossa História houve casos 
curiosos de interesse para serem 
lembrados.

O nosso D. Sancho II não resistiu à força 
da Igreja e esta substituiu-o no trono pelo 
irmão, D. Afonso III, e o primeiro morreu 
infeliz em Toledo. D. Pedro I fez da morta 
Inês de Castro rainha de Portugal depois 
de o pai, D. Afonso IV, a ter mandado li-
quidar. À nossa D. Beatriz a peste, provavel-
mente, impediu de ser Rainha de Portugal.  
D. João II sofreu conspirações e teve de li-
quidar um familiar para se manter no trono.  
D. Afonso VI foi infeliz. Além da doença 
que o apoquentou, depois de ter perdido 
a noiva Maria Francisca Isabel de Sabóia, 
foi feito prisioneiro em Sintra, durante 17 
anos, e o irmão D. Pedro II conquistou a 
cunhada, ocupou o trono, ajudado pela 
mãe, D. Luísa de Gusmão, que gostava mais 
deste filho, por ser um Medina Sidónia, o 
querido pai da espanhola. 

Em 1817, o General Gomes Freire de 
Andrade foi enforcado à ordem do Inglês 
William Beresford por querer libertar Por-
tugal das mãos do Inglês. Mais à frente, dois 

plano do que através de ataques verbais e 
verrinosos aos militantes de partidos rivais. 
Saibamos olhar para os problemas nacionais 
e raciocinar pela sua resolução e esboço 
de inovações para procurar a melhoria da 
qualidade de vida da população.

As rivalidades entre esquerdas e direi-
tas, desde as presidenciais, padecem desse 
defeito de perder tempo, energias e opor-
tunidades em vez fazer algo de útil e cons-
trutivo. Seria muito mais útil apresentar 
aos eleitores alternativas adequadas aos 
resultados desejados pelos cidadãos bem 
pensantes e independentes de qualquer 
sector partidário.

Qualquer dos novos partidos recente-
mente aparecidos vieram com propósitos de 
ficar por muito tempo. Podem ter ideologias 
aceitáveis e do gosto de velhos cidadãos mas 
a que falte o pormenor, o dom de atrair os 
menos informados e mais realmente inte-
ressados na solução prática das dificulda-

des que sentem na vida diária. Além destas 
explicações, para os simples eleitores, são 
indispensáveis, especialistas do aparelho 
político, com saber e experiência para se im-
porem ao povo como agentes divulgadores 
dos valores a defender na prática.

Cada partido pode dar as tonalidades 
que lhe aprouver, mas os objectivos estraté-
gicos devem ser muito semelhantes quanto 
a respeito pela história e tradições, de forma 
a facilitar a escolha pelo eleitor. A volumosa 
abstenção sugere que a maioria silenciosa 
e moderada, tal como os dotados de in-
formação mas descrentes das capacidades 
objectivas e inovadoras, sejam estimulados a 
decidir-se, perante os claros argumentos que 
são apresentados como determinantes para 
o futuro do País e, apenas secundariamente 
para o aumento de poder e de imagem 
do partido em causa. Há quem vote num 
plano que considera bom para o país, mas 
sem pensar no benefício que o partido dele 
possa retirar.

Nesta data, tais objectivos estratégicos 
podem ser focados em reduzir o número 
de deputados em proporção com o número 
de eleitores; reduzir a quantidade de gover-
nantes, ficando apenas os necessários às fun-
ções a desempenhar; reduzir a quantidade 
de instituições públicas ao absolutamente 
necessário e nomear os seus dirigentes por 
concurso público, por forma a terem com-
petência e experiência no sector; defender 
que um partido, um governo e o país são 
realidades separadas que não devem ser 
confundidas, para não destruir o governo 
ou a democracia, pois tal confusão conduz 
à degradação das instituições do Estado; 
tornar a Justiça mais rápida e independente 
de forma a merecer mais confiança dos 
cidadãos; o Ensino deve ser livre de pres-
sões levianas e ter ética para formar futuros 
adultos responsáveis; a estrutura da Saúde 
deve ser preparada para fazer face a ameaças 
inesperadas e para dar apoio permanente 
aos cidadãos que dela necessitem, usando 
um SNS eficiente e activo; as Forças de Se-
gurança devem estar preparadas e dispor de 
meios para manter a autoridade e a ordem 
em quaisquer circunstâncias, perante cida-
dãos, residentes e estrangeiros; as Forças 
Armadas, com a sua dedicação à Pátria pela 
defesa da qual estão preparadas para arris-
car a própria vida, devem ser respeitadas e 
prestigiadas com veneração sistemática. E 
há vários outros sectores que precisam de 
ser aprimorados para bem dos cidadãos. ■

irmãos digladiaram-se, D. Miguel por ser 
Absolutista e D. Pedro IV por ser Liberal, 
provocando uma mortandade entre por-
tugueses. D. Carlos e o filho D. Luís Filipe 
não resistiram a um Buíça ao serviço dos 
Republicanos e dos Maçónicos.

Na Primeira República, o nosso quarto 
Presidente, Sidónio Pais, foi baleado pelo 
alentejano do Garvão, José Júlio da Costa, 
foi enviado para o outro mundo à saída da 
Estação do Rossio, em Lisboa. Os Heróis Co-
munistas da Abrilada bem tentaram liquidar 
Salazar à bomba, mas nunca o conseguiram, 
vindo este a escorregar numa banheira e 
não da queda duma cadeira de repouso.

Já no período dito democrático, embora 
de opereta, alguns democratas, porventura 
ainda vivos, fizeram explodir um avião e 
lá partiram para o outro mundo o PM Sá 
Carneiro e o seu Ministro da Defesa, Adelino 
Amaro da Costa, pois este não teria gostado 
da venda de armas que alguns heróis da Abri-
lada andavam a fazer a quem não deviam.

Agora, na modernidade, uma candi-
data a PR, de nome Ana Gomes, pretende 
ilegalizar o Partido Chega por ser alegada-
mente fascista, embora com meio milhão 
de apoiantes, nos quais eu me incluo, com 
um voto de protesto ao partido dela por 
ser demasiado soviético, o mesmo é dizer 
social-fascista. É mais um acontecimento 
histórico a ter em conta. Meio milhão de 

votos é muita fruta, e tal ilegalização equi-
vale a ilegalizar 500.000 portugueses, e lá 
ficarei eu ilegal em Portugal do ponto de 
vista político, mesmo que o meu voto seja 
de protesto e eu venha a regressar ao CDS, 
onde milito desde 1978. Se o não fizer, devo 
passar à condição de clandestino, a lembrar 
a prática dos sociais-fascistas do tempo da 
outra senhora. Tenho a íntima convicção 
de que poderá existir um ilegal que pegue 
numa arma e despache a Ana Gomes para 
o outro mundo, sem estados de alma, por 
não gostar de ser ilegal político, talvez com-
parando a situação com acontecimentos 
históricos aqui narrados para servirem de 

termos duma equação, definida como a 
igualdade entre eles. A nossa História pos-
sui exemplos da existência de fanfarrões e 
fanfarronas que não mereceram viver por 
serem doentes mentais, como por exemplo 
uma D. Maria I, coitadinha, assustada com 
as cabeças decapitadas de Luís XVI e Maria 
Antonieta, em França.

Haja, portanto, por aí uma Guarda Pre-
toriana que defenda a conhecida desbocada, 
armada em Heroína da República, contra 
algum assanhado fascista do Chega, já que 
ser social-fascista em Portugal é pertencer 
à heroicidade da Abrilada e, por isso, fora 
da ilegalização solicitada à Procuradora por 
uma espécie de Maria da Fonte também 
ela elevada aos altares da heroicidade e da 
destreza. O que poderá pensar-se desta ati-
tude duma candidata a PR, perdedora de 
eleições, pois apenas foi apoiada pela parte 
opositora ao líder do PS? Será para não se 
esquecerem dela em futura substituição do 
PM à frente do PS? Ou será para distrair 
os portugueses dos graves problemas do 
país, em que o actual governo tem sérias 
responsabilidades?

É bem verdade que Ana Gomes fez a 
promessa, durante a campanha eleitoral, 
de solicitar a ilegalização do Chega, de-
monstrando pertencer à democracia de 
opereta que se instalou em Portugal, a qual 
não admite uma direita nacionalista, a qual 
obteve meio milhão de votos favoráveis. 
Geringonças à esquerda podem existir sem 
oposição, mas um Chega configura uma 
oposição à veleidade de futuras geringonças 
do lado canhoto. Para Ana Gomes, isso é 
insuportável. ■
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OpiniãoO Estado está falido, tal como a maioria dos bancos, empresas e contribuintes

Incongruências do Covid…

DR

JOãO JOSÉ BrandãO 
Ferreira
Oficial piloto aviador (ref.)

H á muito tempo que digo a quem 
me quer ouvir que somos diaria-
mente agredidos com uma qual-

quer barbaridade. E que ouvir os noticiários 
é um exercício de sadomasoquismo que 
dispensa quaisquer penitências prescritas 
pelas diferentes religiões – são verdadeiros 
filmes de terror! Pois é, só que agora essa 
agressão passou de diária a horária (de hora 
a hora, e “Deus não melhora”)!

Sobre a “pandemia” do “Covid 19” tem 
sido um fartote e não se fala de outra coisa. 
Parece que não há vida para além do vírus… 
A cacafonia tem sido tal e tanta que nin-
guém sabe a quantas anda, nem em quem 
acreditar. Daí, também, que a generalidade 
da população – que se tinha comportado 
de maneira pacífica e colaborante aquan-
do do primeiro confinamento – começou 
a deixar de o ser. As coisas arriscam-se a, 
inevitavelmente, piorar. Já ninguém acredita 
em ninguém, não só por causa da referida 
cacofonia e de todo o bicho-careta opinar 
sobre tudo e todos, como por aquilo que 
melhor define a actuação dos órgãos do 
Estado, que mais responsabilidades têm 
tido sobre o assunto, ser a volatilidade, o 
desacerto e as contradições constantes sobre 
as medidas que se foram tomando. Não 
vamos lembrá-las, pois estão na memória 
de todos e as afirmações já colecionadas 
irão fazer parte do anedotário nacional 
por muito tempo…

Sem embargo de sermos um povo per-
feitamente displicente em termos de elabo-
rar planos de contingência seja para o que 
fôr (é o “logo se vê”, ao ponto de o Governo 
e a Assembleia da República nunca terem 
regulamentado as leis do “Estado de Sítio” 
e “Estado de Emergência”, ao fim de mais 
de 40 anos), dificilmente poderia haver 
um plano que pudesse dar conta de um 
fenómeno destes. Mas, que diabo, já pas-
sou tempo suficiente para se organizar um 
“centro de crise” que passasse a comandar 
as operações a realizar, com uma hierarquia 
(palavra banida do dicionário político e 
até social) bem definida e uma disciplina 
estrita, que se estendesse à comunicação 
oficial sobre o que se passa e se preten-
de fazer; que tenha comando e controlo 
centralizado e execução descentralizada; 
níveis diferenciados de decisão e órgãos de 
conselho técnico adequado, perfeitamente 
saneados da “tralha dos Partidos”. Por mais 
que este tipo de linguagem e estrutura possa 
parecer estranho a organizações civis, muito 
menos a políticos de opereta partidária.

A coisa ameaça desconjuntar-se, e disso é 
bem reveladora a demissão do Dr. Francisco 

Ramos de coordenador nacional do plano 
de vacinação (este cidadão já foi cinco vezes 
Secretário de Estado da Saúde e a razão 
pela qual se demitiu – certamente para não 
ser demitido – não se estendeu ao cargo 
que ocupa de Presidente de Administração 
e Presidente da Comissão Executiva do 
Hospital da Cruz Vermelha, onde aufere 
um chorudo vencimento). Boa sorte ao 
Almirante Gouveia e Melo, que sempre 
foi um bom militar e marinheiro e para lá 
devia ter sido nomeado em primeiro lugar. 
Vai ter muitos escolhos pelo caminho…

Eis senão quando, no meio do desca-
labro moral, ético e organizacional, que 
resultou nas numerosas aldrabices ocorridas 
a nível da vacinação – uma mancha de óleo 
que nos envergonha a todos –, desembarcou 
em Lisboa uma equipa de militares alemães 
a fim de ajudar no combate à pandemia 
(mais propriamente 26 elementos com dife-
rentes especializações no campo da saúde). 
Quero desde já dizer que nada tenho con-
tra a ajuda mútua entre Povos ou Estados 
amigos ou, até, apenas em termos de con-
veniência mútua e pontual. Mas este caso 
levanta algumas questões que não parecem 
despiciendas. Aparentemente, o Governo 
Português lançou um pedido para o ar, em 
termos que não são claros, para quem nos 
quisesse ajudar. A Alemanha disponibilizou-
-se pouco tempo depois, havendo indícios 
de que a Áustria e até a Espanha (que está 
mirrada de recursos e com problemas de 
todo o género ainda mais graves do que 
nós) também mostraram disponibilidade 
em nos ajudar. E após um reconhecimento 
prévio (como é apanágio dos militares) lá 
apareceu um avião da “Luftwaffe” e largou 
a equipa que ficou a trabalhar no hospital 
da Luz, em Lisboa. Uma ajuda que não 
deixa de ser simbólica, pois pela dimensão e 
tempo de estadia, não pode ser considerada 
de outro modo.

A primeira questão que se levanta é a 
de saber se de facto havia necessidade de 
pedir ajuda, pois a capacidade nacional 
não parece estar esgotada. De facto, existe 
muita disponibilidade a nível privado; há 

muito pessoal de saúde que continua a 
sua vida normal (alguns até estão de bai-
xa) e, tirando a nível militar, não se pediu 
voluntários para trabalhar neste âmbito 
a pessoal já reformado. A capacidade a 
nível dos serviços de saúde militar não está 
esgotada e consta que a própria hierarquia 
militar deu um parecer negativo à vinda 
da equipa alemã. 

Existe um hospital novo, com dezenas de 
camas, pronto e completamente equipado, 
em Miranda do Corvo, mas fechado… Apa-
receu há poucos dias um cidadão, creio que 
Secretário Regional da Saúde na Madeira 
(não fixei bem), que afirmou na TV que 
existiam 50 camas de cuidados intensivos 
na Região Autónoma e só oito estavam ocu-
padas, tendo assim “disponibilidade para 
receber mais três”; será que não somos o 
mesmo país? E, já agora, ressalvando alguma 
questão técnica que dite o contrário, não 
seria mais económico esgotar a capacidade 
do C-130 que levou três pacientes em estado 
grave para o Funchal? Não quero parecer 
miserabilista, mas nós temos poucos recur-
sos (sobretudo a nível militar), além de que 
o custo de uma operação como a efectuada 
é elevado. Além de que, convém lembrar, 
sobretudo a quem gosta de se armar em 
avestruz e mete a cabeça na areia, que o 
Estado Português está falido, o mesmo se 
passando com a maioria dos bancos, em-
presas e contribuintes. E os que não estão 
para lá caminham. Só há reservas de quase 
nada. Aliás, convinha saber de onde vai sair 
o dinheiro para pagar aos alemães (e agora 
também aos austríacos), pois seguramente 
que esta ajuda não será graciosa, nem faz 
sentido que seja. E qual será a “bandeirada”, 
portuguesa, alemã, “europeia”, ou outra?

Podem vir dizer que a vida humana não 
tem preço, o que em teoria é muito bonito 
e politicamente correcto, mas a realidade 
encarrega-se de desfazer o dito em fogo-
-fátuo (quem pode, por exemplo, continuar 
a pagar às empresas farmacêuticas milhares 
de euros por um comprimido para o can-
cro?). E nem sequer é necessário deitar 
mão da “cultura da morte”, que nos têm 

impingido; basta dizer que a Constituição da 
República, apesar de pejada de “Direitos” e 
muito emagrecida de “Deveres” (tirando o 
de pagar impostos), não promete (ainda) 
a vida eterna…

Outra coisa que apanhou as autoridades 
em Lisboa de surpresa foi o facto de a equi-
pa de alemães ser constituída por militares 
e não por civis – logo “eles”, que adoram 
fardas! Ignoravam também que esta ajuda 
cabe no âmbito da Protecção civil alemã, 
que é tutelada pelos militares. Porque será 
que não se falou disto na Comunicação 
Social? Mesmo assim, chegou o avião e logo 
dois ministros, dois, emprestaram a sua 
presença na chegada do mesmo. Que diabo, 
os ministros não têm mais nada que fazer? 
O episódio justificava tal deslocação, ou foi 
apenas mais um gesto para a fotografia? 
Os governantes (com o PR à frente), para 
além da incontinência verbal que os carac-
teriza, ainda não perceberam que as suas 
intervenções devem ser adequadas ao nível 
a que supostamente estão? Que, a não ser 
assim, tal configura atitudes demagógicas ou 
popularuchas? Nivelar por baixo? Que não 
se dão ao respeito? Que demonstram não 
saber delegar (os tais níveis diferenciados 
de decisão…)? Não conseguem entender 
que está tudo errado e só cometem asneiras?

Finalmente, pode até ter sido uma 
boa ideia ter mandado os alemães para o 
hospital da Luz (que já estava a colaborar 
com o hospital da Amadora – onde tinha 
havido o problema com o oxigénio e tinha 
sido objecto do reconhecimento prévio da 
equipa alemã), mas não deixa de ser irónico 
que, após tantos elogios feitos ao trabalho 
do SNS, em simultâneo com o anúncio da 
sua ruptura iminente (para já não falar na 
estúpida guerra ideológica feita à saúde 
privada), que vá ser justamente uma uni-
dade hospitalar de privados – e parece que 
a única (juntamente com a CUF) que se 
disponibilizou – a receber a equipa alemã.

Começámos bem a nossa presidência da 
UE, com o lamentável e vergonhoso caso do 
Procurador Guerra, e continuamos agora 
com esta “internacionalização” dos doentes 
de Covide. Só não compreendemos como 
a Ministra da Saúde ainda não se lembrou 
de ir a Havana ou a Caracas cantar a “In-
ternacional”, de que é tão fã, e solicitar 
os préstimos locais. Afinal os kamaradas e 
revolucionários não são para as ocasiões?

Em síntese, o que resta de Portugal, 
enquadrado e governado, faz décadas, por 
um Regime de corruptocracia demo-repu-
blicana, jacobino e infectado gravemente 
por demências de Poder anarco-socialista, 
sofre, sobretudo, de um grave problema 
Moral e Ético, que origina um problema 
Político, do qual decorre um problema 
Financeiro, que desagua num problema 
Económico e, finalmente, Social. A ordem 
dos termos não é arbitrária. ■
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a vida centenária do grande mestre 
das letras germânicas Ernst Jünger 
(1895-1998), escritor prolífico, foi 
extremamente rica em aventuras 
de todo o género – do fugaz 
envolvimento político às duas guerras 
mundiais, do interesse científico às 
viagens intercontinentais, sempre 
com muita leitura e reflexão. Esta 
existência plena é relatada por Julien 
Hervier, seu tradutor e amigo, num 
volume intitulado “Ernst Jünger:  
Dans les tempêtes du siècle”, uma 
óptima biografia que nos abre as 
portas para o mundo imenso  
deste autor que se confunde com  
o século das tempestades.

Nos meus exercícios de compara-
ção das traduções de obras de 
Jünger, o nome de Julien Hervier 

não me era estranho porque aparecia 
amiúde, mas foi o seu pequeno livro de 
entrevistas com o escritor alemão que o 
transformou numa referência que não 
viria a esquecer. “Entretiens avec Ernst 
Jünger”, publicado em 1986, reúne con-
versas que Hervier teve com Jünger já 
nonagenário na sua casa em Wilflingen, 
na Floresta Negra. Há uma cumplicidade 
nestas conversas que transcende a mera 
entrevista formal e, a confirmá-lo, vemos 
a diferença em relação a uma tentativa 
posterior feita por dois italianos.

Naturalmente, impõe-se recordar que 
Hervier foi professor universitário de Li-
teratura comparada e tradutor de mais 
de uma dezena de obras de Jünger, para 
além de obras de Nietzsche, Heidegger e 
Hesse. Se a esta competência técnica jun-
tarmos o talento literário e, como chave, 
a cumplicidade, entendemos porque é 
que “Ernst Jünger: Dans les tempêtes du 
siècle” é uma biografia apaixonada mas 
informada, íntima mas séria, com amizade 
mas sem cedências ou omissões. Por fim, 

é de notar o re-
conhecimento 
que Hervier faz 
às biografias 
precedentes de Jünger, nomeadamente 
aos trabalhos de investigação magistrais de 
Helmuth Kiesel e Heimo Schwilk.

Cronologicamente, começamos a via-
gem pela vida de Jünger no seu universo 
familiar e descobrimos o aluno medíocre 
que sonhava com aventuras e que fugiu 
para se alistar na Legião Estrangeira. De 
seguida, o voluntário da Grande Guerra da 
qual se torna herói e que descreve como 
ninguém, revelando a sua veia literária. No 
interregno, afirma-se politicamente como 
escritor e jornalista e assiste ao advento do 
III Reich. Com Hitler no poder, afasta-se 
da política e regressa ao serviço da pátria 
em uniforme. No pós-guerra retira-se e 
escreve. Volta a casar e a sua vida pacata 
leva-o a uma velhice alegre e preenchida, 
registada nos diários. Com a autoridade 
de combatente nos dois conflitos mun-
diais, torna-se o símbolo da reconciliação 
franco-alemã. O jovem que exaltava as 
tempestades de aço da guerra tornou-se 
o sábio que deseja a paz na Europa.

Um dos capítulos mais interessantes e 
curiosos, até porque trata de um período 
da vida de Jünger menos conhecido, é o 
sobre os anos passados no “caldeirão ber-
linense” do entre-guerras, em que o seu 
apartamento era um lugar de encontros 
amicais e intelectuais, variados e inespera-
dos. Infelizmente, o escritor alemão des-
truiu em 1934 as notas que tinha sobre essa 
época para que não fossem apanhadas pela 
Gestapo, mas deixou, no entanto, várias 
indicações sobre a atmosfera desse tempo. 

A terminar, há uma revelação negativa 
sobre Henri Plard, fiel tradutor de mais 
de uma vintena de obras de Jünger e seu 
amigo durante quarenta anos, que num 
colóquio de germanistas, em 1988, acusou 
o escritor de ter ocultado o seu passado 
nacionalista. Jünger, tão perturbado como 
estupefacto, escreveu a Hervier: “É exacta-
mente o contrário. Atribuo muita impor-
tância a ter defendido os alemães quando 
o mundo inteiro lhes caiu em cima”. ■

Jünger e Hervier 
– um encontro talentoso

pedrO JaCOB MOraiS

CineMa
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Cosmética

dUarte BranQUinHO

diverso, a substituição da alimentação pela 
cosmética esconde ou poderá esconder uma 
teia complexa de desigualdades sociais.

Continuando a ideia da publicidade 
cosmética que, quando transmitida nos es-
paços publicitários televisivos, não deixa de 
se apresentar como cinema, como cinética 
e, até, como cinética política, o lugar-comum 
da hidratação de base animal, gordurosa, 
tem vindo a ser substituída, sinal dos tem-
pos, por um sucedâneo vegetal. Hoje, em 

vez de hidratação, fala-se de nutrição. Uma 
nutrição constituída por elementos vegetais, 
simbolicamente mais salutares do que os 
seus precursores animais. Óleo de argão, 
manteiga de karité, manga, papaia, abacaxi, 
toda a banca de fruta de um qualquer super-
mercado. Hoje a pele e o cabelo necessitam 
dos melhores nutrientes de origem vegetal, 
veiculados em pausas de quinze minutos 
nas grelhas dos programas televisivos. Hoje 
a pele e o cabelo devem ter cuidado com 
as gorduras polinsaturadas, as lactoses e os 
mostrengos que comem os radicais livres.

A publicidade, enquanto instrumento 
cinético, manipula com mestria os diver-
sos signos do nosso quotidiano. Tal como 
Barthes identificou, a publicidade vive de 
uma certa mimese, da associação tão estra-
nha quanto brilhante entre a alimentação 
(boa ou má) e a estética, no afã de criar 
mitos capazes de convocar necessidades de 
consumo. Em rigor, mais não fazem do que 
repristinar a clássica relação de sinonímia 
entre a beleza e o bem, por um lado, e a 
fealdade e o mal, por outro. E depois de 
tantos séruns, óleos reparadores, essências 
suavizantes, minerais purificantes, e águas 
micelares, apercebemo-nos de uma reali-
dade mais profunda. A nutrição da pele e 
do cabelo pressupõe a resolução prévia do 
problema da higiene. Mas essas limpezas 
ficam para outra crónica... ■ 

camada a camada de uma epiderme cada vez 
mais fina, até mais não sobrar do que uma 
derme sem nada para sustentar. Carne viva.

Inicialmente a cosmética encontrava-se, 
em grande medida, associada à reposição 
da homeostasia da pele. O creme de corpo 
repõe a gordura natural da pele, ou seja, 
soluciona o desequilíbrio bioquímico de 
que a epiderme eventualmente padecerá. 
Nos primórdios da publicidade cosmética, 
o creme, “maxime” o creme gordo, pers-
pectivava-se como um elemento natural 
ou, melhor, um elemento animal a repor a 
densidade orgânica da pele. Assim sendo, o 
sabão, o sabonete e o gel de banho surgiam, 
não raras vezes, enriquecidos com diversos 
leites. De burra, de búfala e de outros bichos 
que nem saberia enumerar. Como é bom 
de ver, a cosmética e a alimentação surgiam 
de braço dado. Contudo, não podemos 
deixar de relevar que a preocupação cosmé-
tica, em princípio, só se apresenta possível 
numa sociedade que resolveu o problema 
da alimentação, o que nem sempre aconte-
ce. Aliás, a sobreposição ou, dito de modo 

E m 1957, na obra “Mitologias”, Ro-
land Barthes decidiu analisar, entre 
outros signos, a publicidade como 

veículo privilegiado de significantes e de 
significados. Nessa altura escolheu como 
objecto de estudo os espaços publicitários 
dedicados aos produtos cosméticos. Anali-
sou a polissemia da publicidade difundida 
na imprensa escrita e os anúncios televisivos 
dedicados aos cremes de rosto, leites corpo-
rais, unguentos e restantes variações alquí-
micas. Completada a tarefa, isolou a ideia 
da nutrição da pele, da nutrição profunda, 
espécie de reposição de um qualquer “status 
quo ante” colocado em causa pela marcha 
desvairada do tempo, pela exígua salubri-
dade dos espaços urbanos, pelos afazeres 
quotidianos desgastantes, que se grudam 
na pele, que a substituem, que corroem 

Publicidade de 1959

Ernst Jünger e Julien Hervier em 1995
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OpiniãoO MRPP sabia o que se passava na China e defendia o mesmo para Portugal

O Império do Mao

DR

E starão os mais benevolentes recor-
dados do nosso trabalho sobre os 
maoístas em Portugal durante o 

Gonçalvismo. Principalmente, o MRPP.  
E alguns dos seus “jovens idealistas”, como 
Saldanha Sanches, Durão Barroso, Pache-
co Pereira e Ana Gomes. Nessa altura, o 
modelo do MRPP era a China de Mao.  
Era o Paraíso Chinês, irmão/inimigo do 
Paraíso Soviético, proposto por Cunhal. 
O Ocidente, que vivia uma das suas piores 
horas, procurava aproveitar essa inimizade.  

Mao proclamou a república comunista 
em 1949. Começaram de imediato as expro-
priações, os internamentos em campos de 
concentração, a liquidação dos “ricos”, os jul-
gamentos populares. As instruções do poder 
eram para, “pelo menos, uma execução por 
aldeia”. O número de vítimas deverá rondar 
os cinco milhões, algo correspondente no 
Portugal actual a 100.000 mortos. 

Em 1958, face aos diversos falhanços, 
anunciou o Grande Salto em Frente.  A 
Reforma Agrária, normalmente brutal, 
atingiu na China proporções numéricas 
nunca vistas. Foi levada a cabo sem qualquer 
conhecimento de agronomia. A criação 
forçada de comunas agrícolas de cinco mil 
habitantes levou ao abandono dos campos 
por parte de 100 milhões de camponeses. O 
que fez com que grande parte das colheitas 
se perdesse.

Eram proibidas as refeições em família. 
Tinham de ser colectivas. Nas fábricas ou nas 
cantinas de exploração agrícola. Nas aldeias 
era proibido usar fornos domésticos, ou 
sequer fazer fogos, para cozinhar ou aque-
cer. Entretanto, as portas eram usadas para 
alimentar os fornos colectivos. Não custa 
imaginar as centenas de milhar de mortos de 
frio, devido a essas medidas revolucionárias. 

Algo de particularmente ridículo, entre 
as muitas iniciativas ridículas, foi a obrigação 
de entregar todos os objectos em metal. A 
meta era criar uma siderurgia nacional. 
Com total desconhecimento de metalur-
gia nas fundições, os utensílios depressa se 
inutilizaram. O que levou à perda de mais 
explorações agrárias. Com mais milhões de 
mortos de fome. 

Os “agrónomos” maoístas, decidiram 
forçar a Natureza reaccionária. As semen-
tes, tal como os revolucionários, “crescem 
melhor quando estão juntas”, declarou o 
Grande Timoneiro. As sementeiras, ultra-
-utilizadas, mataram as sementes jovens. 
O excesso de escavação ressecou a terra. 
A substituição de cereais, nomeadamente 
da cevada por trigo no Tibete, teve conse-
quências catastróficas. Para impressionar o 

FranCiSCO SerranO SOCOrrO

mundo, Mao decidiu aumentar as exporta-
ções de cereais e diminuir as importações. 
O que, como na URSS dos anos 30, levou 
a que o país ficasse sem existências. Mais 
vários milhões de mortos de fome. Perante 
o falhanço da Reforma Agrária, decidiu que 
era uma conspiração dos proprietários. Pelo 
que mandou retirar todo o grão aos campo-
neses. Mais mortos de fome, aos milhões.  

Outra descoberta (esta é para o PAN) 
foi a decisão de matar os pardais. Comiam 
as sementes que “eram do povo”! Multi-
plicaram-se, em consequência, os insectos 
e destruíram diversas colheitas. Há alguns 
anos, certo semanário tinha na capa a en-
tão procuradora da República, Maria José 
Morgado, brincando com gatos.  O título, 
trocadilho referente a algum processo, era 
“Aqui há gato”. Ora, na China de Mao, ter 
animais de companhia era um luxo burguês. 
Podia acarretar a pena de morte. Do proprie-
tário; pois o pobre animal faria de imediato 
parte da gastronomia revolucionária.   

“De pé, ó vítimas da fome!” – come-
ça “A Internacional”.  Tudo isto tinha de 
provocar levantamentos das populações. 
Logicamente, as vítimas do esmagamen-
to das revoltas foram milhões. A Reforma 
Agrária causou, oficialmente, 30 milhões de 
mortos. Provavelmente, foram 45 milhões. 
Nessa altura, houve canibalismo, facto hoje 
oficialmente reconhecido. É caso para se 
dizer (como se dizia do 25 de Abril): o país 
estava à beira do abismo; deu um Salto em 
Frente. Entretanto, os “inimigos do povo” 
sofriam condições penais dificilmente des-
critíveis. Levavam à morte de muitos, sem 
necessitar de execução. Os proprietários 
eram submetidos a julgamento público. 
Invariavelmente, condenados à morte, mui-
tas vezes, à paulada.  Vários milhares foram 
condenados a ser enterrados vivos. 

Em 1966, o falhanço oficial do Grande 
Salto em Frente tinha afastado Mao do po-
der real. Ocupava a função de Presidente 
do Partido. No comando efectivo estava o 
presidente da república, Li Chao Ki. O Gran-
de Timoneiro contava com a neutralidade 
benevolente do Exército e com os radicais 
dos escalões mais jovens. Lançou os Guardas 
Vermelhos contra todo o aparelho de Esta-
do, contra tudo instituído. Incitou alunos, 
fisicamente, contra professores. Pôs os filhos 
a denunciar os pais. Os transeuntes vestidos 
à ocidental eram normalmente linchados na 
rua. Como não estava no poder, pôde decla-
rar: “Fogo sobre o quartel-general!”. Depois, 
quando achou que já chegava, mandou o 
Exército por cobro às agitações.

Uma das palavras de ordem da “Revolu-
ção Cultural” foi, exactamente, destruir o 
passado, para construir tudo de novo. Livros 
queimados, nomeadamente os didácticos. 
Destruição de monumentos, alguns milena-
res. Vários cemitérios foram nivelados com 
rolos compressores. Ataques em directo a 
cerimónias religiosas. Com especial fúria 
contra as católicas. Havia que acabar com os 
velhos costumes, os velhos pensamentos e a 
velha cultura.     Logo, havia que eliminar os 
professores. Há detenções públicas, sendo 
os “reaccionários” expostos à “justiça do 
povo”. Como aquele professor chamado 
“Ma” (cavalo) que foi obrigado a comer erva 
num jardim. E um desgraçado que, após 
horas de detenção na praça pública, não 
conseguiu segurar mais tempo os intestinos. 
No meio de grande galhofa, enfiaram-lhe 
na zona rectal um pau.  

Fernando Rosas contou que, como se 
recusasse a identificar-se no COPCON, um 
fuzileiro ergueu a coronha em ameaça. O 
que lembra um episódio da idílica Revolução 
Cultural.  Um “guarda vermelho” ganhou 

uma designação que foneticamente se apro-
ximava de “Vesícula Biliar”. Capturado, foi 
amarrado num saco pendurado, para pare-
cer o órgão homófono. Todos os membros 
da unidade que o capturou iam dar-lhe uma 
coronhada. O termo “técnico”, “intelectual” 
ou “cientista”, quando usado, devia ser acom-
panhado dum adjectivo depreciativo. Dados 
estatísticos: foram oficialmente executados, 
ou suicidaram-se, 142.000 docentes, 53.000 
técnicos ou cientistas, 500 professores de 
Medicina, 2.600 escritores e artistas. Tiveram 
lugar refeições oficialmente canibais. Não 
por uma fome levada ao desespero da desu-
manização, mas por rituais revolucionários. 
O “povo” come os “inimigos da revolução”. 
O ensino secundário esteve encerrado até 
1970 e o superior até 1972. Por forma que, 
durante vários anos, a produção técnica, 
científica e artística foi medíocre. Ou seja, 
como “cultural”, a revolução era realmente 
original.

Nos anos do PREC, que coincidiram com 
os últimos anos de vida de Mao, decorria a 
“Campanha Anti-Confúcio”. Ainda em 1974, 
os livros do 1º ano diziam: “Não gosto do Pai, 
Não gosto da Mãe, só gosto do Camarada 
Mao Tse Tung”. Vamos admitir que os nossos 
“jovens idealistas” não saberiam da parte do 
canibalismo. Mas das destruições sabiam. 
Tanto sabiam que defendiam o mesmo para 
Portugal. Em 1976, em 7 de Agosto, um co-
mício do MRPP comemora o X aniversário 
da “Gloriosa Revolução Cultural Proletária”. 
Claro que podemos perguntar: como pode 
ser “patriota” quem destrói o património 
nacional? Patriota, tal como “património”, 
vem de “Pater”, Pai; Pátria, a terra dos meus 
Pais.  A resposta é: não pode. 

Com a morte de Mao, em 1976, o regime 
foi suavizando. Os sucessores de Mao eram 
cada vez menos característicos. Foram, com 
alguns estrangulamentos, permitindo um 
contínuo “aburguesamento” do país. Após 
a queda do Muro, o governo de Pequim 
reconheceu o PCP, como “mandatário” 
em Portugal. Aquele partido a que até en-
tão chamavam de “social-fascista”. A actual 
posição do governo da China, a “verdade 
oficial”, é que o trabalho de Mao é 30% 
criticável e 70% elogiável.  Ou seja, apesar 
do Jackie Chan, das discotecas e dos Vistos 
Gold, não se está assim tão longe da Longa 
Marcha.

Era este o regime que esses meninos ri-
cos, “jovens” do MRPP, depois “intelectuais”, 
apoiavam e apoiam, ainda. Uns, discreta-
mente, deslizaram para os partidos insta-
lados. Sem efectuar qualquer ‘mea culpa’, 
diga-se. Outros, continuam a elogiar Mao, 
como o jurista Garcia Pereira. O ponto alto, 
para já, foi um comentário pós-eleitoral da 
derrotada Marisa.  “A China nunca permi-
tiria que um partido como o Chega parti-
cipasse numas eleições presidenciais”. Pois 
não, só permite o Partido Comunista. “Por 
isso é que a China está cada vez mais rica 
e poderosa”. Ao ponto de lançar sobre o 
Mundo o Kung-Flu (COVID-19).

Quarenta e cinco anos após o gonçal-
vismo, os maoístas continuam a ser MRPP/
Meninos Ricos Pintam Paredes. ■

Julgamentos sumários na China comunista:  
os “reaccionários” são expostos à “justiça do povo”
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PALAVRAS CRUzADAS DEz CHARADAS
Horizontais
1. Chalupa; Destino.
2. Manilha; Lodoso.
3. Dirigir; Honestidade.
4. Jaguapés; 

infecundada.
5. Os; apuros.
6. boatos.
7. Desbastar; Quão.
8. Orgia.
9. Corços; Paladar.
10. Conversada; Teatro.
11. Esmagam; Debelar.

Verticais
1. Excelente; Sorver.
2. Ecaudados; Úbere.
3. Matérias;  

Disciplinas.
4. agarrar; Excelente.
5. Murmurar;  

anuência.
6. Cópias.
7. Queda; Vasas.
8. amolação;  

Deus do vinho.
9. Douros; Legitimar.
10. Velocidade; Senhora.
11. Palácio; Honesta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8
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10

11

Aferéticas
1 –   Depois de aMOLECER  

há que COMER. 3, 2
2 –   a MOTOCiCLETa estava 

escondida no CaSEbRE. 3, 2
3 –   O SiMULaDOR escondeu  

o MaCHO. 3, 2
4 –   O MUGiDOR fez fugir a 

MULTiDÃO. 3, 2
5 –   No baTUQUE foi  

apanhado o LaDRÃO. 3, 2
Enigmogramas
6 –   DiSPaRaTaR é também 

DiSCORDaR. 9(-4, 5)7
7 –   O CiRCUiTO encontra-se  

nos aRREDORES da cidade. 
8(-1, 2, 4)5

8 –   a RUÍNa do edifício  
com a queda da RibaNCEiRa. 
7(-1, 2, 4)4   

9 –   aMiMaR uma pessoa é 
perigoso quando ela tem 
DiSTOMaTOSE. 9(-1, 9)7

10 –   O iDiOTa chamava-se 
�SEbaSTiÃO�. 9(-1, 8, 9)6

PALAVRAS CRUzADAS
1. acas; Casaco.     2. Lalam; Labor.      3. alagar; Lama.
4. Coral; Polar.      5. ar; Sépalas.    6. R; P; Tal; R; S.
7. Sararas; Ra.     8. Caros; Dedal.    9. Upas; Calote.
10. Radar; Rogam.       11. alalia; Sera.

CHARADAS
1. Ligadura     2. Limp-queixos    3. Mal-andante
4. Metafisga    5. bobô-bobô    6. bochechada
7. Catebroso    8. Cavilosa
9. Camarata     10. Patarata

SOLUçõES Esfinge n. 524
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O Renault 4 acompanhou carteiros 
e agricultores que nele carrega-
ram todo o género de produtos, 

fez a delícia de muitos jovens para quem 
constituiu a forma mais económica de ter 
um carro, trilhou os sítios mais recônditos 
de Portugal e, ainda hoje, pouco mais de 
duas décadas depois de o último modelo 
sair da fábrica em França, conduz uma 
legião de fãs em todo o mundo.

Afinal, qual é a história do carro que 
chegou a ser produzido em Portugal, na 
fábrica da Renault na Guarda?

O Renault 4 é produto do trabalho de 
uma equipa e da vontade de um homem, 
Pierre Dreyfus, que era na altura o presi-
dente da Regie Renault. “Quero um veículo 
que seja como um ‘blue jeans’, totalmente 
versátil, para toda a ocasião e que não passe 
de moda...”, ordenou ele ao seu departa-
mento criativo.

O caderno de encargos era bem sim-
ples: devia ser “um carro diferente e có-
modo”, que servisse “para todo o trabalho 
e com quinta porta traseira”. Ser robusto, 
mais confortável e com mais espaço inte-
rior do que o Citroën 2CV, o carro rival 
com que queria competir. Devia também 
ter manutenção fácil, ser fiável e versátil 
nos mais variados tipos de piso. Capaz de 
agradar “a todos os clientes do mundo com 
poucos recursos”, sintetizou o presidente 
da Renault. Para isso tinha de poder ser 
vendido por 350 mil francos.

Alguns aspectos mostram a genialidade 
do modelo: o conceito da quinta porta tra-
seira ainda não existia e fez escola a partir 
de então; e, para obter um plano de carga 
sem arestas, o Renault 4 tem rodas indepen-
dentes. A suspensão traseira possui barras 
de torção transversais, com amortecedores 
colocados em posição quase horizontal. Ou-
tro facto provavelmente ainda hoje inédito, 

a distância entre a roda da frente e da roda 
traseira é 4,8 cm maior do lado direito.

Recebeu o primeiro motor do modelo 
“Joaninha” e, para que o habitáculo fosse 
mais amplo, tanto o motor como a trans-
missão são dianteiros.

Os primeiros protótipos foram dura-
mente testados em locais de temperaturas 
extremas e sobre os pisos mais duros. O 
que é provável ter contribuído para que o 
Renault 4 seja hoje referido como o “jipe 
dos pobres”…

Em 1961, ano em que foi revelado, 
havia quem duvidasse do seu sucesso. Até 
mesmo concessionários da marca. Mas a 

campanha de lançamento, inédita para a 
altura, colocou os franceses a conduzi-lo 
nas ruas de Paris e a experimentá-lo num 
circuito de todo-o-terreno desenhado no 
exterior do Salão Automóvel de Paris, onde 
foi formalmente apresentado.

Mais de oito milhões de unidades pro-
duzidas até 1994 atestam bem o seu sucesso. 

E o facto de ainda hoje serem vistas 
tantas unidades a circular atesta a sua ro-
bustez. Uma forma icónica que a Renault 
tem intenção de recuperar em breve, rein-
terpretando o modelo à luz das actuais 
exigências e tendências da mobilidade 
automóvel. ■

www.cockpitautomovel.com

Quando passam 60 anos sobre o lançamento, esta é a 
história de um dos modelos mais icónicos da Renault 
e ainda hoje um dos carros mais populares em Portugal.

renault 4

Como umas calças de ganga
COCKpit

SUGESTÃO DE FIM-DE-SEMANA

Jogos 
tradicionais
Em Outubro de 1980, a RTP iniciava 

a transmissão de um interessante 
programa cultural, “Os Jogos e os Ho-
mens”, da autoria do Professor Noronha 
Feio, dedicado aos jogos tradicionais de 
várias regiões portuguesas. Natural de 
Angola, José Maria de Castro Soromenho 
Noronha Feio (1932-1990) foi director 
do Instituto Nacional de Educação Física 
(INEF) e presidente do Conselho Pro-
vincial de Educação Física de Moçambi-
que. Seguidor de Marcello Caetano, era 
Director-Geral dos Desportos em 25 de 
Abril de 1974. Uma posterior “viragem à 
esquerda” em nada diminui a sua solidez 
cultural, bem reflectida na sua vasta obra 
e nesta série do Arquivo RTP, apresenta-
da com requinte e bom gosto.■
https://arquivos.rtp.pt/programas/ 
os-jogos-e-os-homens/
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Planeta tauromáquico

JOaQUiM tapada
Crítico tauromáquico

A morte de Simão Comenda
Odia 26 de Janeiro de 2021 fica marcado pelo desaparecimento de 

uma figura importante da Tauromaquia, devido a Covid. No Hos-
pital dos Lusíadas, em Lisboa, onde estava internado desde 22 de Janeiro, 
morreu aos 80 anos de idade o Engº Simão Comenda, histórico forcado 
do grupo de Montemor, empresário da praça da terra, com Paulo Vacas 
de Carvalho, e um excelente aficionado sempre presente nos eventos 
de relevo. Simão José Nunes Gomes Comenda nasceu na Herdade dos 
Hospitais, Montemor-o-Novo, a 21 de Agosto de 1940, e a 23 de Setembro 
de 1947 fez a sua estreia no grupo de Montemor, na praça de Vila Viçosa. 
A partir de então as suas actuações foram constantes e alcançou grandes 
triunfos, porque sendo rabejador contribuiu de forma decisiva para a 
consumação de inúmeras pegas. Antigo paraquedista, Simão Comenda 
possuía excelentes faculdades atléticas e deu ao rabejador uma forma 
muito peculiar de rabejar o toiro e que fez escola. Despediu-se das arenas 
a 22 de Julho de 1971, embora algumas vezes tivesse integrado grupos 
em diversas homenagens. Foi um forcado especial, que recebeu alguns 
prémios como forcado do ano. Em sociedade com o seu conterrâneo 
e amigo Paulo Vacas de Carvalho, criou a empresa “Montemor é praça 
cheia”, que revigorou a actividade da praça local, com obras de benefi-
ciação e excelentes cartazes. Simão Comenda foi figura respeitada da 
Festa de Toiros e a sua partida empobrece a Tauromaquia. ■     

Matador José Júlio,  
outra vítima de Covid  
No dia 29 de Janeiro, no Hospital de Vila Franca de Xira, morreu 

o veterano matador de toiros José Júlio, um dos nomes mais so-
nantes da nossa Tauromaquia. Estava adoentado numa casa de saúde e 
foi infectado com a Covid, que o obrigou ao internamento. O valoroso 
José Júlio, com uma carreira onde o perigo sempre espreitou, acabou 
vítima de um perigoso vírus que não poupou o enorme toureiro. José 
Júlio Venâncio Antunes nasceu em Vila Franca de Xira a 31 de Janeiro de 
1935 e desde muito novo quis ser toureiro, como a esmagadora maioria 
dos rapazes seus contemporâneos. Frequentou a escola de toureio da 
Golegã, de Mestre Patrício Cecílio, e estreou-se num festival no Cartaxo, 
em finais da temporada 1955: competindo com os colegas da escola da 
Golegã, Manuel dos Santos, António dos Santos e Francisco Mendes, 
conseguiu um grande êxito. Recebeu a alternativa de matador na praça 
de Saragoça, a 11 de Outubro de 1959, tendo como padrinho Chicuelo 
II e testemunho de Gregório Sanches. No ano seguinte confirmou em 
Madrid, sendo apadrinhado por Júlio Aparício, com Luís Segura como 
testemunha. O matador de Vila Franca estava com a carreira lançada 
e durante muitos anos passeou a sua grande classe pelas arenas do 
mundo. Nunca se despediu das arenas e até muito tarde participou em 
diversos espectáculos, sempre com grande agrado dos aficionados. Nos 
dois últimos anos esteve bastante adoentado e recolheu a uma casa de 
repouso, onde a Covid haveria de infectá-lo. Não resistiu. Desapareceu 
assim mais um grande matador de toiros. ■

Mais pessoas dos toiros  
que desaparecem
No fecho desta página, mais duas notícias tristes. No Domingo, 7, 

faleceram o antigo bandarilheiro António Sacramento, residente 
em Coruche, e o antigo forcado do grupo de Montemor, João Vacas 
de Carvalho, que estava internado no Hospital de Évora com Covid. 
Tem havido um assinalável número de vítimas na grande família tau-
rina nos últimos tempos, que trazem luto e deixam a Tauromaquia 
muito mais pobre. ■

Feiras e corridas suspensas
Devido à pandemia, são incontáveis os espectáculos suspensos ou 

anulados. Em Espanha sabe-se que, além das várias Feiras anu-
ladas, a tradicional Corrida da Ressurreição, na Real Maestranza de 
Sevilha, não se realiza, e o cartel da corrida será transferido para nova 
data, desde que seja assegurada metade da lotação pelas autoridades. 
Enfim, esperam-se grandes dificuldades. ■

DR

Rafael de Paula 
- matador cigano que 
foi ídolo nas arenas

Onome de Rafael de Paula fica para sem-
pre gravado na História da Tauromaquia, 
pois foi um valoroso matador de toiros ao 

longo da sua carreira, deixando na memória dos 
aficionados algumas faenas de sonho.

Rafael Soto Moreno nasceu no típico bairro 
cigano de Santiago, em Jerez de la Frontera, a 
11 de Fevereiro de 1940. Aos 16 anos de idade 
iniciou a sua actividade tauromáquica, dando os 
seus primeiros capotazos na herdade do ganadeiro 
Fermin Bohorquez. No ano de 1957 vestiu o seu 
primeiro trajo de luzes e actuou na secular praça 
de Ronda. Na temporada seguinte, a 2 de Maio de 
1958, toureou na sua terra natal, tendo alternado 
com António González e Juan Garcia Mondeño 
e estoqueado novilhos de Jan Belmonte. A 6 de 
Setembro seguinte, discretamente estreou-se na 
Monumental de las Ventas, em Madrid, ao lado de 
Curro Puya e Juan Vásquez, toureando novilhos 
de António Perez de San Fernando e Tomás de la 
Cal. Participou em muitas novilhadas e demons-
trou uma invulgar capacidade artística e também 
muita técnica que surpreendia os aficionados que 
começaram a seguir o toureiro andaluz. 

Em 9 de Setembro de 1960, na praça de Ronda, 
no decorrer de uma corrida goyesca, Rafael de Pau-
la recebeu de Júlio Aparício, com o testemunho de 
António Ordoñez, a alternativa de matador, matan-
do toiros de Atanásio Fernandez, sendo premiado 
com uma orelha. Até 1964, Rafael de Paula não 
conseguiu romper, tendo apenas uma actuação de 
grande relevo ao encerrar-se como único espada 
na praça de Jerez de la Frontera, perante os seus 
conterrâneos. Uma tarde de êxito ao cortar seis 
orelhas a toiros de Salvador Guardiola. Depois 
de catorze anos de alternativa, o matador cigano 
confirma em Madrid, a 28 de Maio de 1974, sendo 
padrinho José Luís Galloso e testemunha Júlio 
Robles. Estoqueou o toiro “Andradoso”, de José 
Luís Osborne, foi ovacionado num extraordinário 
quite e pouco mais fez. Todavia, a 5 de Outubro 
desse ano, na praça de Vista Alegre, alternou com 
António Bienvenida e Curro Romero, e, perante 
o espanto geral, toureou magistralmente o seu 
primeiro toiro de Bohórquez e, não estando feliz 
a matar, foi premiado com duas orelhas. 

Este triunfo foi o arranque para uma carreira 
de grande nível, mostrando aos seus muitos apa-
niguados os enormes recursos técnicos e artísticos 
que se tornavam mais evidentes perante as carac-

terísticas de certos toiros. Rafael de Paula voltou 
às tardes de glória, salientando-se a corrida de 17 
de Maio de 1979, em Jerez de la Frontera, quando 
alternou com Curro Romero e Emílio Muñoz, na 
lide de toiros de Domecq. Desenvolveu uma faena 
extraordinária que lhe valeu o corte de orelhas e 
rabo. Esta faena está recordada numa placa colo-
cada na praça onde se lê «Rafael de Paula - rei da 
lentidão», tal a forma suave com que usava a capa 
e a muleta. 

Apesar da sua classe, o matador de Jerez teve de 
passar por diversas vicissitudes de carácter pessoal. 
Retomou a carreira, que foi perdendo fulgor, tanto 
mais que as suas faculdades físicas se agravaram 
devido a problemas nos joelhos. Ainda se vestiu 
de luzes em 1999, e nessa temporada retirou-se 
em definitivo. Recebeu algumas homenagens e em 
2002 foi condecorado com a Medalha de Ouro das 
Belas Artes. Em 2006, na Monumental de Madrid, 
foi homenageado como reconhecimento pelo 
muito que fez pela Festa, e em 2012 recebeu o 
Prémio Nacional Universitário de Tauromaquia 
«Joaquim Vidal», concedido pelo Círculo Ma-
zzantini. O grande matador Rafael de Paula foi 
realmente um grande matador que prestigiou a 
Tauromaquia. ■
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O médico Covid
Sou suficientemente idoso para 

me lembrar do tempo em que 
a Medicina era uma profissão libe-
ral, isto é, o médico tinha a liber-
dade de se auto-escravizar.

Efectivamente, era padrão do 
médico nos grandes centros exer-
cer actividade em três ou quatro 
locais diferentes: no hospital, nas 
“caixas”, numa instituição mais ou 
menos militarizada (GNR, PSP, 
etc.) e, claro, consultório privado 
em regime de disponibilidade 
permanente, sem contrapartida a 
menos que fosse chamado de dia 
ou de noite. Levava a vida a ‘RIR’, 
porque era Respeitado, Invejado 
e Recompensado. 

No hospital seguia uma car-
reira hierárquica de formação 
mal remunerada (não recebia 
propriamente um vencimento, 
mas uma gratificação) e cum-
pria um tempo de trabalho em 
urgência, mas isso permitia-lhe 
uma elevada preparação, pro-
moção na carreira com exames 
exigentes, pelo que ser “interno 
dos hospitais” era garantia de 
qualidade para colocar na tabu-
leta do consultório. 

As “caixas” e outros ‘tachos’ 
procuravam garantir uma receita 

certa e compensar os baixos pa-
gamentos em organismos oficiais. 
Uns “privilegiados”. 

E os médicos ‘de província’ 
eram verdadeiros médicos ‘da’ 
família, ajudando a nascer e 
acompanhando avós, pais, filhos 
e netos em regime também de 
disponibilidade permanente.

Depois os médicos foram ‘fun-
cionalizados´, com as virtudes e 
os defeitos do funcionalismo pú-
blico, mas não necessariamente 
em exclusividade. 

Uns passaram a ter tempo 
completo de 42 horas e exclu-
sividade, e outros optaram por 
‘tempo parcial’ de 35 horas e 
vencimento ajustado, alimen-
tando em parte o sector privado 
e tentando com duplo emprego 
aproximar-se do rendimento dos 
seus colegas europeus. 

Com os enfermeiros não será 
muito diferente. No século pas-
sado houve uma debandada de 
enfermeiros hospitalares especia-
lizados para as “caixas”, porque 
trabalhavam menos e ganhavam 
mais, mas agora o “el dorado” 
é o estrangeiro, especialmente 
Inglaterra.

Entretanto, “o diabo chegou” 
e mostrou as consequências das 
mentiras, as cativações e a pro-
paganda de toda uma legislatura 
que, associada a uma elevada e 
descarada incompetência e ce-
gueira ideológica, provocou o 
caos nos hospitais. 

Tarde e a más horas. procu-
rou-se contratar equipamento e 
pessoal. Onde? Os nossos técnicos 
qualificados estão esgotados física 
e psicologicamente e os estran-
geiros têm também o ‘seu Co-
vid’. Procurou-se desviar médicos 
das especialidades para apoiar, 
mesmo sabendo-se que isso iria 
agravar ainda mais o “excesso de 
mortalidade” dos doentes não Co-
vid, numa tentativa desesperada 
de salvar o nosso SNS, nalguns 
aspectos um dos melhores do 

mundo. Mas ‘esqueceram-se’ da 
sua sustentabilidade. 

Na contingência de importar 
médicos e exportar doentes, tive-
mos mais uma vez de recorrer a 
“ajuda” internacional, que a Minis-
tra da Saúde, descarada, rotulou de 
“colaboração e o PM “aceitou” com 
alguma relutância (não fica bem 
ao melhor governo do mundo).

Como o ridículo não mata, 
Costa acaba de rejeitar camas 
hospitalares oferecidas pela Ale-
manha (não sei se incluídas no 
pacote de médicos enfermeiros 
militares) porque não temos fal-
ta de camas, diz. Provavelmente, 
para variar, é verdade, porque 
o que temos é falta de pessoal e 
hospitais onde colocá-las. ■

Lino Oliveira
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a Fechar

Memórias d’o Diabo

Cartoon de Augusto 
Cid publicado  
na edição de  
O DIABO de 22 de 
Janeiro de 1980. ■ 

a Via Lusófona
renatO epiFÂniO

 45

Volume I das 
“Obras Escolhidas” 
de Manuel 
Ferreira Patrício

No volume I das “Obras Esco-
lhidas” de Manuel Ferreira 
Patrício, começamos por 

dar destaque a três textos: “Teoria 
do Conhecimento”, “Teoria da Edu-
cação” e “A Libertação do Homem”, 
todos dos anos 80. O primeiro, 
“Teoria do Conhecimento: apon-
tamentos sobre o conhecimento 
estético e a arte”, é um texto breve, 
que nunca chegou a ser publicado 
(encontrámo-lo, numa versão dactiloscrita, em casa do 
próprio Professor Manuel Ferreira Patrício), mas que, a 
nosso ver, sintetiza bem a fundamentação (profundamente 
ontológica) do seu pensamento filosófico e a importância 
da experiência estética (e afectiva) na sua gnosiologia. O 
segundo, “Teoria da Educação”, publicado na sua casa 
mãe (Universidade de Évora), antecipa as grandes teses 
sobre Educação e Axiologia que desenvolveu ao longo de 
toda a sua vida, à luz do conceito, por si próprio criado, de 
Antropagogia. O terceiro, finalmente, “A Libertação do 
Homem”, é um texto – ou, mais exactamente, um conjunto 
de textos – que também nunca chegaram a ser publica-
dos, mas em que igualmente se antecipa a amplitude dos 
horizontes problemáticos que sempre nortearam o seu 
trajecto de vida e de pensamento, num caminho assumida 
e descomplexadamente humanista, em contra-corrente 
a todos os relativismos pós-modernos que, entretanto, se 
tornaram cada vez mais hegemónicos… Desde logo por 
isso, não poderíamos, pois, começar melhor esta Colecção.

Depois, na secção “Ensaios, Conferências e outros 
textos”, publicamos mais de três dezenas de documentos, 
de extensão variável, cronologicamente ordenados. O 
primeiro, intitulado “Pássaros de asas cortadas”, ainda 
dos anos sessenta, é formalmente uma celebração do 
teatro (amador), a propósito da encenação de uma peça 
homónima de Luís Francisco Rebello, mas, como sempre 
acontece nos textos de Manuel Ferreira Patrício, é muito 
mais do que isso: é, acima de tudo, uma celebração da Vida, 
do Pensamento, em suma, do melhor que há (pelo menos, 
potencialmente) em todos nós… O texto seguinte, já dos 
anos 70, apresentado como “Excerto final do Trabalho de 
aplicação de didáctica integrada no estágio do 4º Grupo do 
ano lectivo de 1971-1972”, por sua vez, testemunha bem 
o caminho de Manuel Ferreira Patrício não apenas como 
Teórico da Educação, mas também como Educador, como 
Professor… Depois, temos uma série de textos, redigidos 
entre os finais dos anos 70 e os finais da década seguinte, 
que denotam os dois eixos principais da produção do 
nosso autor: a Teorização da Educação e a Hermenêutica 
Filosófica, por estes anos sobretudo centrada na figura de 
Leonardo Coimbra, cuja obra foi, como se sabe, objecto 
da sua Dissertação de Doutoramento (publicada, numa 
edição revista, no volume II desta Colecção). ■

Edição do MIL: Movimento Internacional Lusófono (para 
encomendar: info@movimentolusofono.org)

Uma oportunidade perdida
O EsPECTaDOR PORTUgUEZManUeL rezende

O jornal ‘Público’ está a achar difícil disfarçar o 
desgosto pelo reforço de autoridade de Fran-
cisco Rodrigues dos Santos, o “Chicão” do 

CDS. A juntar-se ao coro dos lamuriosos está uma boa 
parte da direita portuguesa, que vê a impossibilidade 
de alçar Adolfo Mesquita Nunes à liderança do partido 
como uma oportunidade perdida da direita para con-
seguir eleger um líder que agrade à esquerda. Adolfo 
Mesquita Nunes é tudo aquilo que um bom líder de 
uma boa direita devia ser – um homossexual que faz 
da sua sexualidade uma bandeira política, um liberal 
nos bolsos da Galp.

Esta direita que queria ser de esquerda mas não pode, 
por alguma razão que desconhecemos, chora agora a 
oportunidade perdida de ver finalmente Adolfo Mesquita 
Nunes a pôr as mãos à obra. Todos nós conhecemos a 
sua obra incrível como Secretário de Estado do Turismo, 
onde entrou em 2013 e permaneceu num curto de espaço 
de tempo, o suficiente para esventrar a legislação laboral 
existente e que permitiu ao nosso turismo tornar-se um 
antro de precariedade. 

Tudo isto para depois tomar para si os méritos dos bons 
resultados do turismo nacional, resultados esses que não 
podem ter relação com o seu curto tempo como Secretário 
de Estado e estão, na verdade, mais relacionados com os 
esforços dos particulares na área do que com qualquer 
esforço governamental dos último 40 anos.

Outra coisa bem estranha que revela que Adolfo Mes-
quita Nunes é perfeito para a esquerda é o seu prémio 
Arco Íris, atribuído pela ILGA – Intervenção Lésbica, Gay, 
Bissexual, Trans e Intersexo, após ter-se assumido como 
homossexual, em 2018. Lembra-me estes prémios que 
agora os miúdos recebem na escola apenas por aparecerem 
ao corta-mato. Ainda sou do tempo em que os prémios 
se davam aos vencedores, mas até nisto o efeito idiota 
das teorias igualitárias da esquerda no ensino se revela.

O caso de Adolfo Mesquita Nunes até foi mais radical, 

uma vez que nem teve que aparecer no dia do corta-mato, 
bastou-lhe sair do armário.

Foi também este o fulgurante e “possível mas infeliz-
mente não foi desta” líder da Direita que votou favora-
velmente a adopção de crianças por casais homossexuais, 
negando às crianças adoptadas o direito a crescerem com 
modelos masculinos e femininos de paternidade e mater-
nidade, colocando as crianças adoptadas à disposição do 
mercado da adopção homossexual e colidindo de frente 
com os princípios defendidos pelo seu próprio partido.

Foi uma pena que se tenha perdido a oportunidade 
de eleger Adolfo Mesquita Nunes para a liderança do 
CDS. Depois do PS, do BE, do PCP e do PAN, bem que 
o nosso parlamento precisava de mais um partido de 
esquerda para combater o Chega.

O Campo dos Santos
As ruas de Nápoles estão cada vez mais cheias de jo-

vens refugiadas a vender o corpo. A maior parte delas foi 
descarregada que nem mercadoria no porto de Augusta e 
encaminhada para o serviço da Camorra italiana, o mais 
perigoso braço da Máfia. Muitas destas meninas vieram 
de paragens tão distantes como a Nigéria. Depois de 
invocarem o seu direito de asilo, são postas a “trabalhar” 
pelos traficantes, alvo de violência sexual e escravizadas 
pelas dívidas que, sem o saber, contraíram para com os 
que pagaram a sua viagem de ida.

Em 2019 escrevi aqui um texto sobre os Novos Negrei-
ros da Europa, as ONG e os traficantes que lucram à custa 
da emigração desvairada que saltou o Mediterrâneo depois 
da Primavera Árabe. Todas as previsões mais terríveis 
concretizaram-se. O fenómeno das migrações desgraçou 
milhares de vidas, tanto europeus como migrantes, afec-
tados pela criminalidade que se desenvolveu à volta dos 
campos de refugiados e do trabalho escravo para o qual 
foram seleccionados. Na altura houve prémios e distinções 
para os “humanistas” que navegavam no Mediterrâneo. 
Para os outros, ficou isto. ■

Documento exclusivo para autores  - por favor não partilhe



24 •  O DiabO, 12 de Fevereiro de 2021

“Há 60 anos Portugal mantinha uma guerra em África. Há 45 recebia 800 mil retornados. 
Hoje Portugal não consegue controlar os paióis ou montar um plano de vacinação”

Helena Matos, in ‘Observador’

Marcelo Rebelo de Sousa ouviu, pelo 
menos em parte, as críticas bem inten-
cionadas que lhe foram feitas durante a 

campanha eleitoral – e parece agora muito mais 
sábio e comedido no uso da palavra.

A Frase

Instantâneo

Prisioneiro dos votos da extrema-
-esquerda na Câmara de Lisboa, o edil 
Fernando Medina faz o triste papel 

de ‘buldozer’ na Praça do império, de onde se 
pretende apagar a memória da nossa História.

Céu
&Inferno

Missão no Amapá
A vacinação anti-Covid está a chegar a todos 
os cantos do mundo. Equipas de saúde 
alcançaram há dias a remota aldeia de 
Mukuru, no Estado do Amapá, no Norte do 
Brasil, para vacinarem a pequena e isolada 
comunidade de índios Wajãpi. 

• idiotia
Os paspalhões nunca aprendem. 
Ainda estamos a meio de uma 
tragédia na saúde pública, com o 
sistema de assistência a rebentar 
por todos os lados e os caixões 
empilhados sem que se lhes dê 
vazão, e já um virologista cheio 
de optimismo prevê que, passada 
a tempestade, Portugal será “um 
dos melhores do mundo a contro-
lar a terceira vaga da pandemia”. 
Esta mania parola do “melhor do 
mundo”, inaugurada ao mais alto 
nível entre duas ‘selfies’ e depois 
macaqueada pelos idiotas de ser-
viço, custou-nos no passado re-
cente muita inconsciência, muita 
imprevidência e muita desorgani-
zação. Foi, porventura, por nos 
vislumbrarmos e nos armarmos 
em “melhores do mundo” (sendo, 
em termos de método, dos piores) 
que não nos preparámos como de-
víamos para enfrentar o inevitável. 
O resultado está à vista. ■

• suspeitas
O longo braço da Justiça come-
çou a espiolhar os actos de Car-
los César no período em que foi 
presidente do Governo Regional 
dos Açores, entre 1996 e 2012. 
Segundo a imprensa diária, o 
inquérito aberto pelo Departa-
mento de Investigação e Acção 
Penal (DIAP) de Ponta Delgada 
investiga suspeitas da prática de 
eventuais crimes de corrupção 
activa, corrupção passiva, abuso 
de poder e branqueamento de 
capitais envolvendo empresas 
privadas. Também a atribuição 
de alguns subsídios públicos está 
a ser alvo do escrutínio dos in-
vestigadores. Para além do actual 
presidente do PS, são ainda visa-
dos no inquérito seu filho, Fran-
cisco César, e vários empresários 
locais, nomeadamente da área da 
hotelaria. Carlos e Francisco Cé-
sar ainda não foram oficialmente 
notificados. Aguardemos. ■

• arma
Bastou o líder do Chega, André 
Ventura, meter-se num avião com 
destino aos Açores para que em 
Lisboa terminassem instantanea-
mente os comentários negativos 
de dirigentes do PSD e do CDS em 
relação àquele partido populista. 
Compreende-se: Ventura tem na 
mão a sobrevivência do Governo 
Regional dos Açores, encabeçado 
pelo PSD e sustentado no Parla-
mento por uma coligação positiva 
englobando o PSD, o CDS, o PPM, 
a Iniciativa Liberal e o Chega. 
Os votos deste último, contudo, 
são vitais para que o Executivo 
regional consiga aprovar as prin-
cipais medidas de governação, a 
começar pelo Orçamento. Sem 
o Chega, o PSD e o CDS podem 
perder o poder nos Açores. Esta 
é uma arma que André Ventura, 
pelos vistos, tenciona usar sempre 
que, em Lisboa, Rui Rio e ‘Chicão’ 
pisarem o risco… ■

• “Estúpida”
Quem perde a cabeça sempre 
que se fala no Chega é a socialista 
Ana Gomes. Durante a campanha 
eleitoral, a diplomata pouco di-
plomática lembrou-se de tirar da 
cartola um ‘coelho’ que muito 
agradou aos seus seguidores da 
extrema-esquerda: a “extinção 
judicial” do partido de André 
Ventura, sob o pretexto de que 
perfilharia “a ideologia fascista”. 
Agora, a extrema-esquerda exigiu-
-lhe coerência até ao fim – e ela 
teve de avançar com um pedido 
à PGR para que se proceda a uma 
“reavaliação da legalidade” do 
Chega. Ventura exulta com a ini-
ciativa, que só lhe dá ainda maior 
notoriedade. Mas de nada vale 
explicar a Gomes (como fez há 
dias António Barreto) que a ideia 
da ilegalização judicial é “um erro 
crasso”, para além de “estúpida e 
irracional”. Ana é mesmo “dura 
de ouvido”. ■

Ligue já 910 666 111 ou envie-nos um email 
para assinaturas@jornaldiabo.com

Assinar O DIABO é receber comodamente em sua casa, todas 
as semanas, o mais independente semanário do País. Com um 
custo mais baixo do que pagará em banca, não deixe que o 
incómodo da chuva e do frio impeça a leitura de reportagens, 
das notícias e da opinião independentes, rigorosas e livres.
Assine já o seu O DIABO que, há mais de 45 anos, sem falhas, 
lhe oferece o retrato real do País e do Mundo.

O Diabo em casa ASSINE 
Já!

Quem é quem: 

donde saíram  

e o que sabem 

os governantes?

SAI ÀS 

TERÇAS-FEIRAS
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SEMANÁRIO POLÍTICO INDEPENDENTE

PÁGINA 14

ANÁLISE POLÍTICA DE  

PEDRO SOARES MARTÍNEZ

PÁGINA 5

MARCELO EM CHOQUE FRONTAL COM O PS

Nada voltará a ser como era

PÁGINAS 2, 3, 12 e 13

VOCÊ NÃO TEM 

CULPA, MAS VAI 

TER DE PAGAR!
  Cada português deve  

23 mil euros aos 

credores externos

  Dívida pública não 

pára de crescer: 

contribuintes 

transformados em 

“fiadores” à força 

dos desvarios  

da classe política
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“Lapso”
Aqui está um exemplo flagran-
te de como António Costa 
gosta de driblar a verdade 
– exemplo que é ao mesmo 
tempo o retrato de uma mente 
tortuosa. Quando a nível co-
munitário se lançou o proces-
so de vacinação, a presidente 
da Comissão Europeia, Ursula 
Van der Leyen, afirmou que 
o compromisso dos Estados-
-membros era vacinar 70% da 
população adulta até ao início 
do Verão, em 21 de Junho. Há 
dias, durante uma visita oficial, 
António Costa fez-se distraído 
e declarou que “atingiremos 
os 70% de imunização comu-
nitária no final do Verão, é isso 
que está previsto”. A diferença 
pode escapar ao leigo distraí-
do, mas não há dúvida de que 
entre “o início” e “o final” do 
Verão mediam três meses. Será 
que Costa pensa que ninguém 
se apercebe dos seus truques 
de mistificador? Será que está 
tão viciado no ludíbrio que já 
não consegue falar verdade? 
O certo é que a trafulhice foi 
dita, a comunicação social dei-
xou passar o “lapso”, o cidadão 
comum nem se deu conta – e 
“o final” do Verão está agora 
consagrado como meta. Arre, 
que é demais! ■

Fra Diavolo

5ª Coluna
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