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À sua volta avolumaram-se 
as suspeitas – mas Fernando 
Medina "nunca viu nada". 
Agora, são 12 os projectos da 
Câmara de Lisboa que estão 
a ser investigados pela 
polícia por alegado abuso 
de poder, participação 
económica em negócio e 
corrupção. O “delfim” de 
Costa que sonhava com 
uma reeleição autárquica 
garantida vê o seu mandato 
atolado num pântano
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Sete Dias  
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NEGÓCIOS  
E SOMBRAS
O novo Embaixador da China, S. Exª Zhao 

Bentang, publicou no passado dia 5 de 
Abril, no Diário de Notícias, um artigo sau-
dando o nosso país, historiando as relações 
entre Pequim e Lisboa e realçando os inves-
timentos chineses em Portugal – nos sectores 
da energia, banca, seguros, construção e 
obras públicas, onde uma série de empresas 
de referência, como a EDP, o BCP, a Mota e 
Companhia, a Fidelidade, entre outras, têm 
maioria accionista chinesa. Tudo muito bem.

Ou talvez não. Há sombras: como recor-
dou há pouco o Ministro dos Negócios Es-
trangeiros, Augusto Santos Silva, em Macau 
houve pressões sobre jornalistas que atingem 
o respeito pela liberdade de consciência e 
pelo direito de informar dos profissionais. 
O Embaixador esteve, antes de Lisboa, em 
Caracas, na Venezuela, país conhecido pelo 
amplo culto das liberdades. Ainda não está 
habituado ao clima. ■

MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS
Uma semana depois, o Embaixador es-

creveu um artigo laudatório à acção 
do Governo de Pequim no Xinjiang, onde 
nomeadamente sublinhou que naquele 
território não há um problema “de âmbito 
religioso, étnico ou de direitos humanos”. 
O que há, segundo o Embaixador Zhao 
Bentang, é um problema de “terrorismo e 
extremismo religioso”, que as autoridades 
e o Partido Comunista têm, com grande 
benevolência e eficácia, combatido. Como 
escreve, “nos últimos anos, respondendo 
positivamente ao apelo da ONU, o Gover-
no da Região Autónoma de Xinjiang tem 
adoptado métodos pedagógicos ou forma-
dores para realizar a desradicalização, com 
o objectivo de eliminar a base onde nasce 
e se propaga a mentalidade extremista”.

Quais serão estes métodos pedagógicos? 
Segundo um texto de Linday Maizland, 
do Council of Foreign Relations, dos cerca 

de onze milhões de Uyghurs – uma etnia 
de língua turca, muçulmana, que vive no 
Noroeste do Xinjiang – mais de um milhão 
estão, desde 2017, internados em campos de 
reeducação (daqui a Pedagogia…). Estão 
proibidos de viajar, de frequentar serviços 
religiosos e de ter mais de três filhos. Segun-
do informação de refugiados escapados dos 
campos, os Uyghurs queixam-se de ser obri-
gados a renunciar ao Islão, a jurar fidelidade 
ao Partido Comunista e a aprender Man-
darim. Há casos de tortura e de mulheres 
violadas e submetidas a agressões sexuais. ■

O (AR)MAÇON 
DE PERA
OProf. José Adelino Maltez foi ao Par-

lamento na sua qualidade de maçon 
independente (sem loja ou com loja fran-
ca) comunicar que os maçons portugueses 
não iriam, caso ela fosse aprovada, cumprir 
a Lei que os obriga a declarar a sua filiação 
maçónica. Falou em Português vulgar e 
em Latim, intimidando e até humilhando, 
com a sua cultura, alguns parlamentares 
abrutalhados do PSD e do PAN. Estes úl-
timos, não admira, mais habituados que 
estão a lidar com os bichos irracionais, 
terem que confrontar um Iniciado. Fize-
ram-no de modo soez e grosseiro, a que 
o Professor reagiu tranquilo.

Mas o Prof. Maltez, com uma máscara 
de “Iluminati”, que de vez enquanto tira-
va, deixando entrever a alva pera, não se 
perturbou e pô-los na ordem, explicando a 
importância do “Sagrado” e mostrando que 
a Assembleia da República era, para todos 
os efeitos, a Casa da Maçonaria!

Já desconfiávamos, mas dito por quem 
diz… ■

GOL… NA PRÓPRIA 
BALIZA
M as a Maçonaria não é uma Associação, 

é uma “Ordem” (Prof. Maltez dixit) e 
o Grão-Mestre, do GOL (Grande Oriente 
Lusitano), de seu nome Fernando Lima, 
veio admoestar o Prof. Maltez, esclarecendo 
que se saísse tal lei, os maçons cumpririam.

O Prof. Maltez, que é independente do 
Oriente - e até já ameaçou inscrever-se na 
Grande Loja Turca - respondeu que não 
havia Papas na Maçonaria, e que, por isso, 
ele mantinha o segredo dos nomes dos seus 
“Irmãos” da Loja.

Será a Loja dos Trezentos? Da China. ■

TROCA DE DATAS 
A sessão na Comissão foi abrilhantada 

pelo deputado José Magalhães que, 
numa intervenção moderadora, lembrou 
aos deputados mais aquecidos pela polémica 
com o Prof. Maltez, que não estávamos “em 
1929”, quando o Deputado José Cabral e 
a Legião Portuguesa investiram contra a 
Maçonaria e o Palácio Maçónico.

Magalhães tropeçou nas datas. A polémi-
ca da “Maçonaria” na Assembleia Nacional é 
de 1935 – e por causa dela vieram as críticas 
de Fernando Pessoa a Salazar. Quanto à 
Legião Portuguesa foi fundada em 1937.

Essa historiazinha anda muito mal. ■

Documento exclusivo para autores  - por favor não partilhe



O DiABO, 30 de Abril de 2021 •  3

Sete Dias

OTribunal Constitucional ‘chumbou’ a lei eleitoral au-
tárquica que vários grupos de cidadãos independentes 

acusavam de dificultar as candidaturas e que o Parlamento, 
entretanto, já mudou. Em comunicado, o TC considera 
que o diploma, já alterado na Assembleia da República 
neste mês de Abril, era inconstitucional por «violação do 
direito a tomar parte na vida política» relativamente «à 
admissibilidade de candidaturas de grupos de cidadãos 
eleitores para as eleições» locais.

A Associação Nacional de Movimentos Autárquicos 
Independentes tinha pedido a intervenção da Provedora 
de Justiça neste caso em Outubro passado, tendo Maria 
Lúcia Amaral pedido, em 18 de Fevereiro, ao Tribunal 
Constitucional a fiscalização da lei da eleição dos órgãos 
autárquicos.

Segundo o comunicado dos juízes, a lei violava de facto 
o artigo 48º, que garante que «todos os cidadãos têm o 
direito de tomar parte na vida política e na direcção dos 
assuntos públicos do país, directamente ou por intermédio 
de representantes livremente eleitos».

O diploma também violava o artigo 18º, segundo o qual 
«a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias 

nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo 
as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar ou-
tros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos».

Entretanto, antecipando-se ao previsível despacho do 
TC, a Assembleia da República aprovou, na semana passada, 
por maioria, as alterações à lei eleitoral autárquica, após 
meses de contestação do movimento de autarcas inde-
pendentes, que chegaram a admitir criar um partido para 
concorrer às próximas eleições, em Setembro ou Outubro.

A lei obrigava os movimentos independentes a reco-
lher assinaturas em separado para concorrer a Câmaras, 
Assembleias Municipais e Juntas de Freguesia e impedia 
o uso do mesmo nome para essas candidaturas se apre-
sentarem a votos. Os autarcas independentes já manifes-
taram a sua satisfação pela aprovação das alterações, que 
eliminam os obstáculos e reduzem a burocracia envolvida 
nas candidaturas.

Votaram a favor das alterações as bancadas parlamenta-
res do CDS, PS, BE e PAN e as duas deputadas não inscritas, 
Joacine Katar Moreira (Ex-Livre) e Cristina Rodrigues 
(ex-PAN). O PSD e o PCP votaram contra, enquanto os 
deputados do Chega e da Iniciativa Liberal se abstiveram. ■

Bazuca: países
mais sôfregos
entregam planos
de recuperação
Portugal foi o primeiro Estado-membro da União 

Europeia a entregar o seu Plano de Recuperação 
e Resiliência – condição indispensável para que a 
Comissão Europeia comece a disponibilizar os fundos 
de ajuda a que no nosso país chamam ‘bazuca’ e 
que totalizarão, para todos os países da UE, 750 mil 
milhões de euros.

Tanto o primeiro-ministro como o ministro dos 
Negócios Estrangeiros multiplicaram-se em auto-elo-
gios por Portugal ter sido o primeiro a entregar o 
documento à Comissão. O que eles não confessaram 
foi que a rapidez se deveu, essencialmente, à sofre-
guidão socialista, que vê nos milhares de milhões 
da ‘bazuca’ uma oportunidade de oiro para brilhar à 
conta do dinheiro comunitário. O Governo de Costa 
apresentou um primeiro esboço do plano logo em 
Outubro de 2020, tendo procedido à entrega formal 
da versão final do PRR no passado dia 22 de Abril.

Sintomaticamente, o segundo país a entregar 
o seu Plano de Recuperação e Resiliência foi a 
Grécia, outro endividado crónico. O executivo co-
munitário disse que Atenas solicitou um total de 
30,5 mil milhões de euros de fundos ao abrigo do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência, dos quais 
17,8 mil milhões na forma de subvenções directas 
e os restantes 12,7 mil milhões em empréstimos. A 
Comissão nota que o plano grego está estruturado 
em torno de quatro pilares: verde, digital, emprego 
e coesão social e competências, privilegiando ainda 
o investimento privado e a transformação económica 
e institucional. 

O terceiro Estado-membro a apresentar o seu 
PRR foi a Alemanha, o país assumidamente mais rico 
da União – mas a rapidez da entrega, neste caso, é 
atribuível à proverbial disciplina germânica e não à 
necessidade de receber ajudas. 

Em comunicado, a Comissão indicou que a apre-
sentação formal destes planos segue-se a um “diálogo 
intenso” com as autoridades nacionais dos Estados-
-membros ao longo dos últimos meses. A Comissão 
solicitou que os PRR fossem entregues até hoje, 30 
de Abril, mas admitiu já que alguns Estados-membros 
precisarão de mais algumas semanas para finalizar os 
seus planos”, “a fim de assegurar que os planos têm 
o equilíbrio e a qualidade necessários”.

Para 18 de Junho está já agendada uma reunião 
do Conselho Ecofin (ministros das Finanças da UE), 
presidido no corrente semestre pelo ministro João 
Leão, para analisar um primeiro pacote de planos 
nacionais. A partir do momento que recebe os planos 
nacionais, a Comissão tem um prazo de dois meses 
para os analisar – embora já tenha dado sinais de que 
pretende fazê-lo num prazo mais curto, até porque 
a maior parte dos PRR são negociados ao longo de 
meses com Bruxelas –, após o que caberá ao Conselho 
Ecofin tomar uma decisão final, no prazo de quatro 
semanas. ■

Constitucional deu razão 
a autarcas independentes 

Quarenta e sete anos após o golpe 
de Estado de Abril de 1974, só 

10% dos portugueses pensam que vi-
vemos numa democracia plena e 4% 
consideram mesmo que Portugal nem 
sequer é um regime democrático. 

Uma sondagem ISC/ISCTE para 
o ‘Expresso’ e para a SIC revelou que 
36% dos inquiridos dizem que Portu-
gal é uma democracia “com muitos 
defeitos” e mais de 74% acreditam que 
os políticos não se preocupam com 

aquilo que os cidadãos pensam. Igual 
percentagem pensa que o Estado não é 
gerido a pensar em todos. No cômputo 
geral, 83% de portugueses acham a vida 
democrática à portuguesa defeituosa – 
conclui o ‘Expresso’. ■

▶ O antigo ministro e deputado socia-
lista João Cravinho afirmou esta sema-
na que o “pacote anti-corrupção” que 
propôs em 2006, no tempo do Governo 
de José Sócrates, não teve sequência 
por “falta de vontade política” do PS. 
Sócrates “não queria instalar um sistema 
eficaz de combate à corrupção”, disse. 
Segundo Cravinho, o aparente “con-
senso” agora obtido entre os partidos 

sobre enriquecimento ilícito surge por 
pressão das ruas e com 15 anos de atraso.

▶ Serafim dos Anjos, um dos mentores 
da Associação Nacional e Social de Etnia 
Cigana, foi esta semana detido com mais 
11 pessoas numa operação de combate 
ao tráfico de droga efectuada pela GNR. 
Foram apreendidos aos detidos uma 
quantidade não especificada de estu-

pefacientes, armas, três viaturas, ouro 
e oito mil euros em dinheiro. 

▶ A Câmara de Vila Franca de Xira 
propôs à Direcção-Geral do Património 
Cultural a inclusão da Festa do Colete 
Encarnado no Inventário Nacional do 
Património Cultural Imaterial, primeiro 
passo para uma eventual candidatura a 
Património Imaterial da UNESCO. ■

OPresidente da República decidiu devolver ao Par-
lamento o diploma que regula a inseminação pós-

-morte, aprovado no hemiciclo em 25 de Março passado. Na 
mensagem dirigida à Assembleia da República a propósito 
deste veto, divulgada no sítio oficial da Presidência da 
República na Internet, o chefe de Estado pede aos depu-
tados que reconsiderem as disposições nestes domínios, 
“designadamente à luz do princípio da segurança jurídica 
e no contexto sistemático das demais normas relevantes 

do ordenamento jurídico nacional em matéria sucessória”.

Em causa está um decreto que permite o recurso à 
procriação medicamente assistida através da inseminação 
com sémen após a morte do dador, nos casos de projectos 
parentais expressamente consentidos, aprovado em 25 de 
Março com votos a favor de toda a esquerda, votos contra 
do PSD, do CDS e do Chega e a abstenção de cinco de-
putados socialistas. ■

Democracia, mas pouco

Em poucas linhas

Inseminação pós-morte 
devolvida ao Parlamento
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DR

Fernando Medina  
e a corrupção

henriQue neto

Q ualquer cidadão honesto que che-
gue a presidente da autarquia de 
Lisboa terá uma primeira preocu-

pação, vinda do passado, de encontrar 
formas de combater a corrupção. A razão 
é simples: recordo que desde os tempos 
do antigo regime até hoje, sempre ouvi 
dizer a empreiteiros, investidores e fun-
cionários que o edifício da Câmara de 
Lisboa era um ninho de corruptos. Mais 
tarde, alguém acrescentou o seguinte: 
é fácil ver a corrupção em Lisboa, basta 
olhar cada prédio que se distinga na malha 
urbana pela sua altura e aí está um caso 
de corrupção, a menos que alguém saiba 
justificar o absurdo urbanístico.

Vejamos agora o que fez Fernando 
Medina quando chegou a Presidente da 
Câmara de Lisboa, deu todo o poder de 
decisão no urbanismo da cidade a um 
familiar de Ricardo Salgado, o arquitecto 
Manuel Salgado. O povo, com ou sem ra-
zão, estranhou que alguém com um nome 
feito e com um bem-sucedido gabinete de 
arquitetura aceitasse um cargo com uma 
remuneração que mal dá para viver numa 
outra classe social menos abonada. Mas, 
claro está, todos somos sérios até prova em 
contrário e só agora o arquitecto Manuel 
Salgado vai ter de iniciar esse exercício 
de demonstração de seriedade, expli-
cando a razão de ser de nada menos de 
doze aprovações de projectos altamente 
questionáveis, que até um ignorante em 
urbanismo acharia estranhos ou, pelo 
menos, um pouco forçados. Claro que 
Fernando Medina não achou nada.

Para que os leitores julguem por si, 
aconselho-os a visitar os locais:

Hospital da Luz; Operação Integrada 
de Entrecampos; Torre Picoas; Terrenos 
da antiga Petrogal; Plano de Pormenor 
da Matinha; Twin Towers em Sete Rios; 
Prédio da Praça das Flores; Edifício Con-
tinente; Convento do Beato; Piscina da 
Penha de França; Empreitada da Segunda 
Circular; Empreitada de Miradouro de 
São Pedro de Alcântara. Uma dúzia de 
dúvidas por esclarecer representam de-
masiadas dúvidas e, independentemente 
do que se vier a provar, não invejo a tarefa 
do arquitecto Manuel Salgado. Com a 

nota de que, ou muito me engano, ou 
não poderá contar com a solidariedade 
do Presidente Fernando Medina.  

De todos estes casos recordo, ter se-
guido pelos jornais, dois:

Torre Picoas: lembro-me que havia um 
senhor proprietário do terreno a quem a 
autarquia negou a construção de sucessi-
vos projectos por excesso de volumetria. 
O senhor, desesperado e, provavelmente, 
em apuros financeiros, deu o terreno 
em pagamento de uma dívida ao grupo 
Espírito Santo. Aí fez-se luz e um novo 
projecto, com muito maior volumetria, 
foi aprovado sem hesitação. A justificação 
dada por Manuel Salgado foi a de ter ha-
vido, pelo caminho, uma revisão do plano 
de urbanização, um verdadeiro milagre 
usado noutros casos em investigação.

Miradouro de São Pedro de Alcântara 
– recordo que Fernando Medina evocou 

o ajuste directo pela urgência da obra 
devido a razões de segurança, urgência 
negada pelo Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, vulgo LNEC. O emprei-
teiro era familiar da dona de um andar 
então comprado por Fernando Medina 
por um preço amigável. Fernando Me-
dina argumentou que o preço estava em 
linha com um outro andar no mesmo 
prédio, mas esqueceu-se de que o seu 
andar estava lá em cima – vulgo uma 
“penthouse” – e o outro mais modesta-
mente cá em baixo. 

Estou certo que os outros projectos 
terão contornos semelhantes, como acre-
dito que Fernando Medina encontrou o 
escudo ideal em Manuel Salgado, ficando 
serenamente à porta e não deixando de 
o usar quando necessário. Entretanto, 
recordo que a Assembleia Municipal teve 
durante alguns anos, sob a presidência de 
Helena Roseta, um papel importante na 
tentativa de tornar mais transparentes as 

decisões da autarquia, mas tudo mudou 
com todo o poder que Fernando Medina 
entregou a Manuel Salgado.

Finalmente, alguns leitores poderão 
pensar que estou a tratar destes temas e 
não da sexualidade das gaivotas porque 
estamos em ano de eleições autárquicas. 
Não se enganam, de facto considero que 
manter Fernando Medina na presidência 
da autarquia por mais um mandato será 
um desastre acrescido para a cidade e, 
pela minha parte, isso deverá ser evitado. 
A meu favor, recordo que relato factos e 
não opiniões, sendo que em jornalismo os 
factos são sagrados. Esperemos, portanto, 
serenamente o que a Justiça tem a dizer.

José Sócrates
Conforme aqui escrevi a semana pas-

sada, Fernando Medina conhece o prin-
cípio de que a melhor defesa é o ataque, 
razão para as declarações recentes que fez 
sobre José Sócrates. De facto, os casos da 
autarquia têm um certo paralelismo com 
o Processo Marquês, ambos envolvem os 
donos disto tudo, ainda que em diferentes 
papéis. José Sócrates e Ricardo Salgado 
dividem entre si o desagradável papel de 
verem o seu futuro ligado ao Ministério 
Público, sendo que, por enquanto, Fer-
nando Medina está apenas a colocar os 
pés de molho. 

Ricardo Salgado e José Sócrates mos-
traram, entretanto, serem mal-agradeci-
dos e recusaram a borla que lhe foi dada 
pelo Juiz de Instrução Ivo Rosa. Preferem 
avançar juntos, certos de que o Processo 
Marquês vai durar até que a morte os 
leve, o que não aconteceria com o início 
próximo de um qualquer julgamento. Ou 
seja, ganhar tempo é a aposta competente 
dos advogados de defesa e já não verei o 
fim desta importante representação do 
sistema político português. 

O enriquecimento 
sem justa causa
Uma outra história que igualmente se 

baseia em ganhar tempo, foi a que pensou 
a líder parlamentar do PS, Catarina Men-
des, quando afirmou publicamente já exis-
tirem leis suficientes sobre a corrupção. 
Não previu que o chefe António Costa, 
com a sua longa experiência, decidisse ha-
ver outras formas de ganhar tempo e que, 
em tempo de demasiado barulho, tenha 
aberto a porta às propostas da associação 
dos juízes que produziu uma nova ideia 
para a lei do enriquecimento sem justa 
causa. Suspeito que a porta só esteja en-
treaberta e muitos Invernos passarão até 
que exista uma lei decente que penalize 
as gentes que por aí andam a esconder, 
em paraísos fiscais, o esforço de uma vida 
devotada ao trabalho político. 

Daqui a alguns anos, os leitores mais 
jovens poderão verificar que a partir de 
certa data, a história da corrupção em 
Portugal e a história do Partido Socialista 
se confundem. É o que acontece entre 
nós quando se está demasiado tempo 
no poder e a alternância democrática se 
transforma numa miragem. ■
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um processo que lembra 
aquele que se vive 

em relação ao novo 
banco, que há vários 

anos consome milhões 
sem que se vislumbre 

um fim deste processo 
“doloroso” para  
o contribuinte.

TAP pode fazer 
“borregar” OE

As imparidades poderão ter efeitos orçamentais e na dívida pública

A Unidade Técnica de Apoio 
Orçamental (UTAO) con-
sidera que a incerteza que 

rodeia a pandemia e a retoma eco-
nómica faz do processo de reestru-
turação da TAP uma incógnita que 
pode trazer consequências graves 
em termos orçamentais para as 
finanças públicas.

A informação consta da apre-
ciação do Programa de Estabilida-
de (PE) 2021-2025 (PE/2021-25) 
realizada pela UTAO e divulgado 
em 16 de Abril.

“A incerteza que rodeia a evo-
lução da pandemia de Covid-19 
e a recuperação económica faz 
do processo de reestruturação 
da TAP patrocinado pelo Estado 
um risco orçamental e financeiro 
descendente e considerável para 
as Administrações Públicas”, lê-se 
no documento.

“Sem o conhecimento do con-
teúdo do plano de reestruturação 
da TAP que advirá da negociação 
com a Comissão Europeia, e tendo 
apenas por base as linhas gerais 
fornecidas pelo Governo e a in-
formação reduzida constante do 
PE/2021–25, é possível, desde já, 
afirmar que durante os próximos 
anos se perspectivam injecções 
financeiras públicas na TAP de 
montante avultado”, prossegue a 
UTAO. 

Um processo que lembra aque-
le que se vive em relação ao Novo 
Banco, que há vários anos consome 
milhões do erário público, sem que 
se vislumbre um fim, para breve, 
deste processo “doloroso” para o 
contribuinte.

Ora, ainda segundo aquela uni-
dade especializada, “estes apoios à 
TAP, independentemente de se-
rem efectuados através da emissão 
de garantias, reforço do capital 

Com a grande maioria dos aviões em terra e o mundo 
afectado pela pandemia de Covid-19, surgem sérias dúvidas 

quanto ao cumprimento das metas macroeconómicas.  
A TAP pode mesmo fazer “borregar” as contas públicas.

por Maria coSta

social ou empréstimos, resultarão 
em impactos anuais negativos no 
saldo orçamental”.

Contas públicas
A UTAO refere ainda a possibi-

lidade de a TAP passar a integrar 
o perímetro das Administrações 
Públicas, com graves reflexos a 
nível do Orçamento do Estado.

“Confirmando-se esta eventua- 
lidade, as suas receitas e despesas 
passarão a contar para o saldo or-
çamental e as suas necessidades 
líquidas de financiamento para 
a dívida pública na óptica de  
Maastricht”, pelo que, “e tendo 
em conta a história de resultados 
negativos” da empresa, “a eventua-
lidade de integração no perímetro 
das AP constitui um risco finan-
ceiro adicional, por mais anos”, 
para as Administrações Públicas, 
considera o parecer daquela uni-
dade técnica.

“A estes riscos, acresce a incer-
teza da evolução da pandemia e de 
outros factores aliados à mesma” 
– como o processo de vacinação, 
novas estirpes, entre outros – e 
“dos seus reflexos no volume de 
negócios do grupo TAP”, refere-se.

Estes desenvolvimentos, diz o 
documento, irão também “influen-
ciar a dimensão das necessidades 
de financiamento do grupo e a 
dimensão da intervenção finan-
ceira do accionista maioritário, o 
Estado português”.

Perante isto, “é plausível afir-
mar que o processo de reestrutu-
ração da TAP, nos próximos anos, 
constitui um risco orçamental e 
financeiro descendente não negli-
genciável”, conclui a UTAO.

A Unidade Técnica de Apoio 
Orçamental aponta que “o prazo 
exíguo para realizar” a apreciação 

do programa “inviabilizou a utiliza-
ção de dados adicionais solicitados 
ao Ministério das Finanças”.

Sublinha que “com apenas seis 
dias úteis para o entregar à comis-
são parlamentar de Orçamento e 
Finanças, as respostas chegaram 
quando o manuscrito já se encon-
trava em processo de revisão”.

O conteúdo, prossegue, “ain-
da tem qualidade e mais-valia 
suficientes para merecer ser lido 
e utilizado para fundamentar o 
debate político”. No entanto, “a 
repetição de prazos tão curtos é 
uma séria ameaça à utilidade das 
análises futuras”.

A UTAO refere que os actores 
políticos e a opinião pública em 
geral precisam ter consciência da 
necessidade de equilibrar os traba-
lhos técnico e político, no Gover-
no e na Assembleia da República, 
alertando que “a pressa nunca foi 
boa conselheira”.

Refira-se ainda que com base 
nestes dados a UTAO considera 
que o Programa de Estabilidade 
2021-2025 “parece apontar para a 
antecipação e redução de encargos 
previstos com a TAP”, face às linhas 
gerais do plano de reestruturação 
anteriormente apresentado.

Responsabilidades  
contingentes até 2025
No mesmo parecer, a Unida-

de Técnica de Apoio Orçamental 
alerta que as responsabilidades 
contingentes, onde constam a 
TAP e Novo Banco, serão temas 
sistematicamente presentes nas 
discussões a acontecer durante 
os próximos anos, dado que o 
acumular de obrigações de paga-
mento por parte do Estado vão, ao 
que tudo indica, acumular-se de 
forma sistemática e pôr em causa 
o equilíbrio orçamental.

Trata-se, uma vez mais, da 
análise efectuada sobre o mesmo 
Programa de Estabilidade: “as res-
ponsabilidades contingentes são o 
tema em destaque neste relatório”, 
começa por sublinhar o parecer, 
referindo ainda que o objecto do 
programa de estabilidade previsto 
até 2025 são a estratégia orçamen-
tal e as projecções de médio pra-
zo para a economia e as finanças 
públicas.

“A emergência da pandemia 
levou a que o Estado português ti-
vesse de assumir responsabilidades 
excepcionais muito expressivas, 
em vários domínios que, embora 
contingentes, podem transformar-
-se em responsabilidades futuras 
exigíveis às Administrações Públi-
cas”, salienta.

Entre a diversidade das respon-
sabilidades contingentes estão as 
moratórias públicas e privadas, 
garantias públicas concedidas ao 
abrigo da pandemia de Covid-19, 
as com origem em parcerias pú-
blico-privadas (PPP), o já falado 
futuro da TAP e capitalização do 
Novo Banco.

“As responsabilidades contin-
gentes são obrigações cuja mate-
rialização ou concretização como 
perda efectiva é tida como incerta 
numa determinada data e neste re-
latório apresentam-se as responsa-
bilidades contingentes que pesam 
sobre as Admi-
nistrações Pú-
blicas e que se 
podem tornar 
exigíveis em 
2021 e nos 
anos seguin-
tes”, refere 
a UTAO, sa-
lientando que 
o documento 
do Ministério 
das Finanças 
“é parco em 
informação 
sobre estes 
riscos”.

As responsabilidades contin-
gentes “irão, muito provavelmen-
te, ser um tema incontornável nos 
próximos quatro anos da vida co-
lectiva por causa da acumulação 
muito expressiva de riscos para o 
equilíbrio orçamental ao longo do 
período de projecção”.

A UTAO explica que a impor-
tância deste tema “não decorre 
do espaço nem das qualificações 
encontrados no programa de es-
tabilidade, aliás limitados a um 
pequeno quadro de reporte obri-
gatório à União Europeia, mas 
antes da enorme materialidade 
de novos passivos decorrente das 

medidas de política tomadas para 
proteger a liquidez das famílias e 
das empresas em 2020 e também 
dos compromissos assumidos e 
em perspectiva face aos grupos 
empresariais TAP e Novo Banco”.

Contratos de parceria
“Há ainda um conjunto de res-

ponsabilidades contingentes que 
podem vir a ser exigidas ao sector 
público decorrentes da execução 
de contratos de parceria público-
-privada”, aponta a UTAO.

“Estes passivos resultam de li-
tígios entre as partes e pedidos de 
reequilíbrio financeiro das conces-
sões”, prossegue, salientando que 
o valor global das contingências 
decorrentes de contratos de PPP 
“ascende a cerca de 878 milhões 
de euros”.

Deste montante, 368 milhões 
de euros dizem respeito ao sector 
rodoviário, 192 milhões de euros 
ao sector ferroviário e 48 milhões 
de euros ao sector da saúde.

“Existem ainda outros litígios 
para os quais não existe uma esti-
mativa financeira atribuída”, con-
sidera ainda.

Relativamente às moratórias, a 
UTAO refere que, apesar de não 
serem responsabilidades contin-
gentes, podem vir a originá-las.

“Com efei-
to, os mon-
tantes dos 
empréstimos 
em moratória 
poderão tor-
nar-se respon-
sabilidades 
contingentes 
para o sector 
das Adminis-
trações Públi-
cas no sentido 
em que no 
futuro po-
dem ocorrer 
imparidades 
significativas 

nas instituições financeiras, que 
por sua vez registarão perdas nos 
rácios de capital”, explica.

Nesse sentido, “poderá ser ne-
cessária a intervenção do sector 
público no sentido de assegurar 
a reposição do capital das insti-
tuições financeiras”.

Actualmente, “não é possível 
prever o montante de imparida-
des futuras, mas é necessário re-
conhecer que na eventualidade 
de se concretizar um cenário pes-
simista, as imparidades poderão 
ter efeitos orçamentais e na dívida 
pública”. ■
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Programa de estabilidade ignora o crescimento 

O Governo acabou de apresentar 
na Assembleia da República o 
“Programa de Estabilidade 2021-

2025” e não é por acaso que a palavra “cres-
cimento” caiu e já não consta do título. E 
isto porque a preocupação fundamental 
do “programa” não é assegurar o cresci-
mento e desenvolvimento do país, mas sim 
aquilo que designa por “sustentabilidade 
das finanças públicas”, ou seja, reduzir ra-
pidamente o défice orçamental e a dívida 
pública. São estes os objectivos principais 
do “Programa de estabilidade”. 

No lugar desta sustentabilidade ser con-
seguida por meio do crescimento económi-
co e do desenvolvimento de Portugal, pelo 
contrário, este é sacrificado aos objectivos 
de, até 2025, o défice orçamental que, em 
2020, foi de -5,7 por cento, ser reduzido a 
apenas -1,2 por cento em 2025; e a dívida 
pública que, em 2020, atingiu 133,6 por 
cento do PIB (óptica de Maastricht) ser 
reduzida, também até 2025, a 114,3 por 
cento do PIB (-19,3 pontos percentuais 
em apenas quatro anos). 

Parece que não se aprendeu nada com 
as consequências da política da “troika” e 
a destruição que causou, pois reincide-se. 

É evidente que para atingir tais objecti-
vos, num contexto tão difícil e imprevisível 
como é aquele que enfrenta o país, terá 
de se sacrificar o combate às graves fragi-
lidades que se tornaram extremamente 
visíveis com a pandemia, nomeadamente 
a extrema dependência e vulnerabilidade 
da nossa economia ao exterior, um perfil 
produtivo em que dominam produtos e 
serviços de média-baixa e baixa tecnologia 
(apenas quatro por cento das exportações 
portuguesas são de alta tecnologia), um 
modelo de crescimento económico baseado 
em baixos salários, em trabalho intensivo e 
de baixa produtividade (40 por cento dos 
trabalhadores com emprego tem apenas o 
ensino básico ou menos), um SNS frágil e 
quase dois milhões de portugueses a vive-
rem no limiar da pobreza. 

Mas analisemos alguns aspetos impor-
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tantes desse “Programa” para que isso 
fique claro. 

Previsões irrealistas 
Na página 26 do “Programa” do Go-

verno encontra-se o quadro II.5 com as 
previsões para a economia portuguesa 
de várias instituições para o período de 
2021/2025. E o que surpreende são as 
enormes diferenças que existem entre elas, 
o que mostra bem a imprevisibilidade que 
se enfrenta e a cautela a ter. As diferenças 
nas previsões de crescimento económico 
(PIB) para o nosso país chocam. 

Para o ano de 2021, as previsões de 
crescimento do PIB variam entre 1,7 por 
cento (OCDE); 3,9 por cento do Banco de 
Portugal (BdP); 3,9 por cento (FMI) e 4,1 
por cento da Comissão Europeia (CE). A 
previsão do Governo constante do “Pro-
grama” é quatro por cento de aumento do 
PIB. Para o ano de 2022, as previsões de 
crescimento do PIB variam entre 1,9 por 
cento (OCDE), 4,3 por cento (CE), 4,8 
por cento (FMI) e 5,2 por cento (BdP).

A previsão do Governo constante do 
“Programa” é de um aumento do PIB de 
4,9 por cento para 2022. E, como refere 
o próprio Conselho de Finanças Públicas 
(CFP) para médio prazo (2023/2025), o 
cenário subjacente ao Programa de Estabi-
lidade do Governo prevê uma convergên-
cia gradual nos anos seguintes, mas sempre 
superior à previsão das outras entidades, 
sendo em 2025 o crescimento do PIB de 
2,2 por cento pelo Governo, superior, neste 
ano, à previsão do 1,7 por cento do CFP e 
de 1,8 por cento do FMI. 

Como se vê tem-se previsões de cres-
cimento económico para todos os gostos, 
mas a do Governo está encostada sempre à 
previsão de crescimento mais elevada até 
2022 e, a partir deste ano, é claramente 
superior às das outras entidades. 

O irrealismo das previsões do Governo 
é claro. E como esta variável macroeco-
nómica fundamental está correlacionada 
com muitas outras – emprego, procura 

interna e externa, investimento, etc. – é 
fácil de concluir a falta de consistência das 
outras assim como das previsões de receita 
e despesa pública. Por exemplo, o investi-
mento que é uma variável fundamental, 
o Governo prevê para 2023 um aumento 
de 8,6 por cento, enquanto o BdP e o CFP 
prevêem um crescimento de apenas 3,7 
por cento (menos de metade). O mesmo 
se verifica em 2024 e 2025. 

No que se refere à remuneração média 
por trabalhador, o Governo prevê, em 2021, 
um aumento de 2,3 por cento, enquanto a 
OCDE prevê uma subida de apenas 0,2 por 
cento, ou seja, 11,5 vezes menos. E em 2022, 
Governo prevê aumento da 2,6 por cento 
e OCDE um crescimento de apenas 1,9 
por cento. No aumento da produtividade 
aparente do trabalho, o Governo prevê, para 
o período 2021/2025 taxas de crescimento 
entre de 3,8 por cento em 2021 e 2022; dois 
por cento em 2023; 1,6 por cento em 2024 
e 1,4 por cento em 2025. 

No período anterior à crise do Covid, 
o aumento da produtividade aparente do 

trabalho foi apenas 0,39 por cento em 2015 
e 2016, de 0,2 por cento em 2017, de 0,49 
por cento em 2018 e 1,7 por cento em 2019 
(Eurostat). Em 2020, com a pandemia e 
confinamento, verificou-se uma quebra de 
-5,9 por cento, causando um retrocesso de 
quase 12 anos. 

Investimento público  
e privado 
A recuperação da grave crise econó-

mica e social, a criação de emprego, o 
combate à pobreza, está muito depen-
dente do investimento e, nomeadamente 
do investimento público. E isto porque 
é necessário criar emprego qualificado, 
alterar o perfil produtivo da economia 
portuguesa, abandonar o modelo baseado 
em baixos salários e produtos e serviços de 
média-baixa e baixa tecnologia, tornar a 
economia menos dependente e vulnerável 
ao exterior. E o investimento de qualidade 
é vital para tudo isso. 

Para se poder ter uma ideia da dimen-
são e dos desafios que se colocam ao país 
neste domínio é necessário ter presente 

O “Programa de Estabilidade 2021-2025” 
do Governo não garante nem estabilidade, nem 

crescimento económico e revela incompreensão 
dos desafios e dificuldades que o país  
e a Administração Pública enfrentam. 
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A pandemia e o confinamento causaram um             retrocesso de quase 12 anos na produtividade 

Programa de estabilidade ignora o crescimento 

que estarão simultaneamente em execução 
três grandes programas financiados por 
fundos comunitários, a saber: o Portugal 
2020, que é o Quadro de Financeiro Plu-
rianual 2014/2020, o Programa de Recu-
peração e Resiliência (PRR), e o Quadro 
Financeiro Plurianual 2021/2027. 

Em Dezembro de 2020, dos 25.185 mi-
lhões de euros de fundos comunitários 
do “Portugal 2020”, que terminava em 
2020, apenas tinham sido utilizados 14.670 
milhões (58 por cento). Ao fim de sete 
anos de execução faltavam utilizar 10.515 
milhões. Para poder utilizar a totalidade 
dos fundos atribuídos pela UE a Portugal 
o Governo terá de obter da Comissão Eu-
ropeia o prolongamento do prazo fixado 
inicialmente. Em sobreposição, Portugal 
terá de executar até 2026 o PRR, sob pena 
de perder uma parte desses fundos, pois 
não são permitidos adiamentos. E o impac-
to da execução do PRR no fim de 2025 é 
de 3,5 por cento de PIB (página 3, PE). E 
o PRR são mais 13.944 milhões de euros 
de fundos comunitários e 2.699 milhões 
de empréstimos, que poderão aumentar 

até 10.800 milhões de euros, num total 
inicial de 16.645 milhões de euros. 

Em 2021 iniciou-se também o Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027 em que, 
segundo o Governo, foram atribuídos a 
Portugal 29.800 milhões de euros de fun-
dos comunitários. Portugal terá de utili-
zar, sob pena de perder uma parcela dos 
fundos comunitários, os 10.515 milhões 
do “Portugal 2020”, até 2023; os 13.944 
milhões do Programa de Recuperação e 
Resiliência, mais os 2.699 milhões de em-
préstimos, até 2026; e os 29.800 milhões 
de euros do QFP 2021-2027, até 2030. 

Em 10 anos (2021/2030) Portugal 
terá de executar/utilizar 54.259 milhões 
de euros de fundos comunitários, a que 
se somam pelo menos 2.699 milhões de 
empréstimos. E isto para um país que em 
sete anos do Quadro Financeiro Plurianual 
2014/2020 – o “Portugal 2020” – só con-
seguiu executar 14.670 milhões de euros. 

O desafio é enorme e, é evidente, se o 
país não quiser perder uma parcela signifi-

cativa destes fundos comunitários, que são 
vitais para sair do atraso e pobreza em que 
se encontra, é necessário e urgente realizar 
profundas alterações quer na Administra-
ção Pública, que não está minimamente 
capacitada, quer nas empresas privadas, 
que não estão na sua esmagadora maioria 
minimamente preparadas e estão desca-
pitalizadas, até porque para poderem ser 
utilizados aqueles fundos comunitários 
terão de ser apresentados, a tempo e horas, 
projectos credíveis e de qualidade para 
obter a aprovação da Comissão Europeia, 
a maioria dos quais não existe e têm de 
existir na Administração Pública e nas em-
presas recursos que não existem.

Infelizmente, a análise que fizemos do 
“Programa de Estabilidade 2021-2025” 
mostra que o Governo ainda não compre-
endeu a dimensão e a dificuldade do desa-
fio, já que o “Programa” apresentado não 
vai nesse sentido, de reforçar a Administra-
ção Pública. Mas sim no sentido contrário, 
ao definir como objectivos prioritários para 
a AP e para o país, no período 2021/2025, 
a redução do défice e da dívida pública 
para valores impossíveis de alcançar num 
prazo muito curto, a não ser que continue 
a se destruir a administração. 

E como consta da página 30 do Progra-
ma de Estabilidade, “dos cerca de 16.000 
milhões de euros que constituem o PRR 
português, perto de 10.000 dizem respeito 
a investimento público que estará centra-
do nos três grandes eixos do programa: a 
transição digital, a transição climática e a 
resiliência”, portanto a responsabilidade 
da Administração Pública é enorme 

Estrangulamento  
da Administração Pública 
A questão que se coloca é esta: como é 

que a função pública com a falta de técni-
cos qualificados que tem, mal remunerada 
(a Tabela Única de Remunerações que 
se aplica a todo aquele organismo desde 
2008 apenas teve um aumento de 0,3 por 
cento em 2020 e cerca de 75 por cento 
dos trabalhadores para subirem de nível 
remuneratório só o conseguem ao fim de 
10 anos), e com os obstáculos que o Mi-
nistério das Finanças coloca à contratação 
de pessoal qualificado, poderá responder 
não só às necessidades da prestação de 
serviços públicos essenciais à população 
como também às novas tarefas/exigências 
que resultam da execução simultânea de 
três grandes programas – Portugal 2020, 
PRR e QFP 2021/2027 – financiados por 
fundos comunitários? 

E quando o Governo elege como 
objectivos prioritários do “Programa de 
Estabilidade” a redução significativa do 
défice e da dívida pública num período 
curto, precisamente aquele em que tem 
de fazer a gestão, o controlo e mesmo a 

execução de parte importante dos fundos 
destes programas. 

Para que possa ficar claro e seja com-
preensível este sufoco da Administração 
Pública pelo Ministério da Finanças, va-
mos dar exemplos concretos. Para isso 
utilizaremos a ADSE, que é um Instituto 
Público, com autonomia administrativa e 
financeira, que conheço bem, e que nem 
é financiado pelo OE, mas sim com as con-
tribuições dos trabalhadores e aposentados 
da Função Pública (em 2020 descontaram 
624 milhões de euros). 

Desde 2019 que procura contratar cer-
ca de três dezenas de trabalhadores (técni-
cos superiores, informáticos e assistentes 
técnicos) indispensáveis para responder 
às necessidades de 1,2 milhões de benefi-
ciários (a ADSE tem apenas 179 trabalha-
dores) e à digitalização dos seus serviços. 
Até agora não conseguiu contratar nem 
um único desses trabalhadores devido aos 
obstáculos postos pelas Finanças (nada 
pode ser feito sem a sua autorização) e de-
vido à burocracia que continua a dominar 
toda a Administração Pública portuguesa. 

Para suprir a falta de trabalhadores, a 
ADSE tem sido obrigada a adquirir “paco-
tes de milhares de horas” a empresas de 
trabalho temporário (a 7 euros/hora, os 
trabalhadores recebem 4,5 de euros) mas 
para o fazer necessita de autorização das 
Finanças que leva meses a decidir. Este 
ano, está-se em Maio, e a ADSE ainda não 
conseguiu adquirir “horas”. 

Isso determinou que o número de do-
cumentos para reembolsar aos beneficiá-
rios no Regime Livre, que estava abaixo 
dos 100 mil, tenha duplicado, o que os 
vai lesar com atrasos nos pagamentos. A 
ADSE tem seis projectos na Secretaria de 
Estado de Orçamento parados há vários 
meses (de dois a quatro meses) a aguardar 
despachos que nunca mais chegam. Alguns 
deles de poucos milhares de euros, como 
o da formação de trabalhadores. 

É o sufoco da Administração pelas 
Finanças. Se não fosse a intervenção do 
MMEAP, (Ministra Alexandra Leitão) que 
tutela também a ADSE, o funcionamento e 
gestão desta seria ainda muito mais difícil. 

Não é com uma Administração Pública 
dominada pelas Finanças, que interfere, 
que dificulta e desresponsabiliza, que blo-
queia a gestão diária, que será possível 
pôr a funcionar e gerir simultaneamente 
três grandes programas comunitários – 
Portugal 2020, PRR e QFP 2021/2027 – e 
cumprir os prazos fixados pela CE. Se não 
houver alterações profundas as consequên-
cias para o país serão desastrosas. Disso 
estamos certos e lançamos já o alerta. ■
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É preciso pôr fim a 45 anos 
de gestão socialista

DR

Duarte Pacheco, candidato do PSD a Torres Vedras

“Se o PS voltasse a 
ganhar as eleições 

autárquicas em Torres 
Vedras, estaria no poder 
mais tempo que Salazar 

e Marcelo Caetano 
juntos. E os Torrienses 
não têm a coragem de 

dizer igualmente ‘basta’ 
já no próximo Outono?” 

– questiona o social 
democrata Duarte 

Pacheco, que encabeça 
uma AD a Torres Vedras, 

em resposta a um 
questionário d’O Diabo. 

por Marta brito problemas concretos de cada mu-
nícipe, seja na limpeza atempada 
de caixotes de lixo, dos passeios 
para peões em condições ou da 
manutenção em condições dos 
espaço verdes, desportivos e cul-
turais das diversas freguesias.

É deputado há vários mandatos 
ocupando-se das questões de Fi-
nanças Públicas e economia. É 
uma mais-valia para ir para uma 
autarquia?

Acredito que sim. A experiên-
cia parlamentar deu-me visão de 
mundo, a possibilidade de identifi-
car boas práticas de gestão pública 
em muitos locais e conhecimen-
tos que me vão permitir pegar no 
telefone e procurar desbloquear 
respostas para muitos problemas 
de Torres Vedras. Acresce que, 
como membro da comissão de 
Orçamento, tenho especial sensi-
bilidade para evitar o desperdício 
de cada cêntimo que é pago pelos 
portugueses.

Passar do poder legislativo a um 
executivo é um desafio?

Claro que é… As competências 
dos órgãos são diferentes… Mas 
existe algo em comum – o espírito 
de missão e a vontade de servir a 
causa pública.

Já tem experiência autárquica 
anterior?

Sim, fui vereador oito anos em 
Sobral de Monte Agraço e levo 
24 seguidos como deputado mu-
nicipal.

O que vai fazer em relação a um 
Hospital para Torres Vedras?

É fundamental a construção de 
um Novo Hospital do Oeste. Esta 
necessidade é consensual. Mas os 
municípios nunca se entenderam 
quanto à sua localização… E os 
governos adiam a decisão “sine 
die”, na expectativa de se gerar 
esse consenso.

Sinceramente, já não acredi-
to que o consenso seja possível e 
como não há mais tempo a perder, 
é necessário avançar com quem 
quiser estar no comboio!!!

Quais são as principais riquezas 
do concelho?

Torres Vedras é um concelho 
maravilhoso, com potencialidades 
fabulosas que só precisam de ser 
tratadas e divulgadas… Uma costa 

atlântica pouco explorada; somos 
o maior produtor de vinho do país 
e poucos sabem disso; somos os 
grandes produtores de hortícolas 
do país, mas não projectamos a 
nossa marca. Temos património 
histórico que não é potenciado… 
é mesmo necessário “Afirmar Tor-
res Vedras”.

Preocupa-o um Verão quente em 
matéria de incêndios?

Como a qualquer português… 
Espero que o Governo esteja pre-
parar em condições a campanha 
de combate e peço a Deus que 
não aconteça uma qualquer ca-
lamidade.

Está politicamente activo há mui-
tos anos. Qual foi o seu percurso?

Vivi intensamente a revolução 
e o período pós-revolucionário, 
apesar de ser uma criança. Mas o 
ambiente político da época levou-
-me a ingressar na JSD e depois no 
PSD. Aos 23 anos fui candidato à 
Presidência da Câmara do Sobral 
e, pouco depois, entrei no Parla-
mento. Ao longo dos anos, foram 
muitos os cargos concelhios, dis-
tritais e nacionais que exerci no 
PSD. Na Assembleia da República 
tenho merecido a confiança dos 
meus pares para integrar a Mesa 
da Assembleia e, mais recente-
mente, para concorrer em nome 
de Portugal para presidente da 
União Inter Parlamentar, sendo o 
primeiro português a liderar esta 
organização que tem mais de 130 
anos e envolve parlamentos de 
174 países.

Como está a saúde da nossa De-
mocracia?

Nós, portugueses, somos muito 
pessimistas… Se virmos tudo o que 
fizemos e alcançamos com estes 
anos de democracia, só podíamos 
ficar felizes. Agora, a democracia é 
frágil. Como uma flor, que se não 
for regada pode morrer… Logo, 
temos de trabalhar diariamente 
para lhe dar as vitaminas que ela 
necessita e tratar dos quistos que 
vão aparecendo.

Tem algum animal doméstico?
Sim, dois. A Kira e o Ronaldo… 

felinos que nos acompanham sem-
pre!!!

As férias são passadas em Portugal 
ou no estrangeiro?

Um misto. Procuro fazer sem-
pre uma semana de férias de neve, 
pois adoro o ski, e as melhores 
pistas são no estrangeiro. De igual 
modo procuro fazer uma sema-
na mais “cultural” para conhecer 
uma cidade ou país diferente. O 
restante é mesmo por cá para des-
cansar… Se possível sem pegar 
mesmo no carro. ■

milhões de euros de orçamento, 
estivesse tudo igual em Torres. Aí 
também se poderia dizer “… a 
ditadura também fez obra, uma 
ponte sobre o Tejo, aeroportos, 
escolas, Hospital de Santa Maria 
ou de São João”, por exemplo. 
Logo, o importante é a compara-
ção com outros países ou conce-
lhos… Portugal perdeu terreno 
na esfera económica e social face 
aos nossos parceiros europeus, tal 
como Torres Vedras perdeu terre-
no face a concelhos vizinhos, por 
exemplo Mafra, seja nas acessibi-
lidades, na projecção turística da 
sua costa, ou nos equipamentos 
escolares.

Logo, é mesmo “Tempo de 
mudar”.

Quais as suas prioridades caso 
vença as eleições?

Haverá tanto que fazer…
Mas face ao que já disse a 

prioridade será “Afirmar Torres 
Vedras”, para ganhar a influência 
nacional que permita resolver os 
problemas estruturais já identifi-
cados, nomeadamente na Saúde e 
nas Acessibilidades, sem esquecer 
uma gestão rigorosa dos recursos 
que provêm dos impostos pagos 
pelos Torrienses, para resolver os 

Quer concretizar?
A verdade é que, apesar da 

obra realizada, existem investi-
mentos na área da saúde (Novo 
Hospital Distrital) e das acessibi-
lidades (Estrada da Cidade para 
Santa Cruz, ou IC11), só para dar 
dois exemplos, que apesar de con-
sensuais há várias décadas entre 
todos os Torrenses, nunca saíram 
do papel… E ninguém questiona 
porque tal acontecerá. Quer se 
esteja com governos liderados 
pelo PS ou do PSD? Alguma in-
capacidade da Autarquia deverá 
existir…

O PS lidera Torres Vedras há mais 
de 40 anos. É tempo de mudar?

Esta semana estamos a come-
morar o 47º aniversário que pôs 
fim a uma longa ditadura. No dia 
25 de Abril de 1974, os portugue-
ses disseram “basta” e mudaram o 
regime. Se o PS voltasse a ganhar 
as eleições autárquicas em Torres 
Vedras, estaria no poder mais tem-
po que Salazar e Marcelo Caetano 
juntos. E os Torrienses não têm 
a coragem de dizer igualmente 
“basta” já no próximo Outono?

Por vezes ouço dizer “o PS 
está lá mas fez obra”… Mal seria 
se em 45 anos, e com centenas de 

Vai encabeçar uma coligação 
de PSD, CDS-PP e o PPM 

à Câmara de Torres Vedras nas 
próximas eleições autárquicas. Ter 
uma AD a apoiar a sua candidatura 
é uma experiência enriquecedora?

Para alguém que viveu a expe-
riência da AD de 1979, liderada 
por Sá Carneiro, Freitas do Amaral 
e Gonçalo Ribeiro Telles, a sua 
força, a sua alegria, a sua energia 
e vontade de mudança, é muito 
reconfortante poder encarnar 
esse espírito e ir para uma batalha 
eleitoral com o apoio desses três 
partidos históricos da democracia 
portuguesa.

Está em aberto a hipótese de mais 
partidos se juntarem a esta coli-
gação?

Nesta plataforma eleitoral se-
rão bem-vindos todos os partidos 
e cidadãos que desejem pôr fim 
a 45 anos de gestão socialista nes-
te concelho e se disponibilizem 
para construir um projecto que 
vai “Afirmar Torres Vedras”.

A sua candidatura tem por o 
lema “Afirmar Torres Vedras”, 
“dar mais peso a Torres Vedras 
nas negociações de investimentos 
estruturantes para o concelho”. 
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Sociedade

Teletrabalho não pode 
prejudicar trabalhadores

DR

Todos os partidos vão debater a nova realidade laboral

M uitas unidades de mão-
-de-obra intensiva já se 
aperceberam dos be-

nefícios que retiram do facto de 
não terem um trabalhador a gastar 
consumíveis informáticos e a ocu-
par um posto de trabalho, o que 
implica uma renda de escritório.

Precisamente por isso, o PSD 
entregou um projeto-lei para re-
gular o teletrabalho, que remete o 
pagamento de despesas acrescidas 
para um contrato ou instrumento 
colectivo entre empresa e traba-
lhador e que, para efeitos fiscais, 
sejam consideradas custos das 
empresas.

No diploma agora divulgado, 
os sociais-democratas defendem 
que este “será o momento para re-
fletir, pensar e revisitar o regime de 
teletrabalho previsto no Código do 
Trabalho”, juntando-se a partidos 
como PS, BE, PCP, CDS-PP, PAN, 
Verdes e à deputada não inscrita 
Cristina Rodrigues, que já entre-
garam diplomas sobre a matéria 
e que deverão ser discutidos em 
plenário em 5 de Maio.

No projeto-lei do PSD, define-
-se que o contrato de teletrabalho 
“deve estipular a quem pertence o 
serviço de ‘internet’ e de comuni-
cações necessárias à prestação do 
trabalho e, na falta de estipulação, 
presume-se que pertence ao tra-
balhador”.

“As despesas acrescidas rela-
tivas ao teletrabalho serão pagas 
conforme estabelecido no contra-
to de trabalho ou em instrumento 
de regulamentação colectiva de 
trabalho, podendo ser definidos 
critérios e montantes a pagar, de-
signadamente através de um valor 
certo pecuniário, a entregar ao 
trabalhador em regime de tele-
trabalho”, refere o texto.

Os sociais-democratas esta-
belecem ainda que “as despesas 
pagas pela entidade patronal ao 
trabalhador para custear as des-
pesas inerentes ao teletrabalho 
são consideradas, para efeitos fis-

O recurso ao teletrabalho é uma das muitas marcas deixadas pela pandemia. E, em matéria  
de custos, uma sobrecarga para os trabalhadores é uma poupança para as empresas. 

por Marta brito

cais, custos para as empresas e não 
constituem rendimentos para o 
trabalhador”.

Na exposição de motivos, o 
PSD recorda que o teletrabalho 
está regulado no Código do Tra-
balho desde 2009 e, desde então, 
não sofreu qualquer alteração 
profunda.

“Contudo, a pandemia de Co-
vid-19 veio inverter esta situação; o 
teletrabalho que até aqui era resi-
dual para muitas empresas e para 
muitos trabalhadores, massificou-
-se e foi utilizado como medida de 
saúde pública”, referem.

Nesse período, foram publi-
cados pelo Governo decretos que 
estabelecem regras excepcionais 
e transitórias de organização do 
trabalho, entre elas a de que o te-
letrabalho passaria a ser determi-
nado unilateralmente, por uma 
das partes, pelo empregador ou 
a requerimento do trabalhador, 
sem que houvesse a necessidade de 
acordo das partes, desde que com-
patível com as funções exercidas.

Diálogo em concertação
“Entende o Grupo Parlamen-

tar do PSD que o Governo deve 
prosseguir o diálogo social à mesa 
da concertação social, consolidan-
do as negociações encetadas com 
os parceiros sociais sobre o Livro 
Verde sobre o Futuro do Trabalho, 
designadamente sobre a matéria 
do teletrabalho”, defendem.

No projeto-lei do PSD, que diz 
ter sido construído depois de ou-
vidos parceiros sociais, patronais e 
sindicais, inclui-se um artigo que 
estabelece o dever do empregador 
“respeitar a privacidade do traba-
lhador e do seu agregado familiar”.

“Além disso, sempre que o 
teletrabalho seja realizado no 
domicílio do trabalhador, a visita 
ao local de trabalho só pode ter 
por objecto o controlo da activi-
dade laboral, bem como dos ins-
trumentos de trabalho e apenas 
pode ser efectuada na presença do 

trabalhador e durante o período 
normal de trabalho”, precisam os 
sociais-democratas.

O PSD quer ainda “clarificar e 
acautelar” situações de acidentes 
de trabalho ocorridos em teletra-
balho.

“No caso de teletrabalho ou 
trabalho à distância, considera-se 
local de trabalho qualquer local 
que o trabalhador comunique, 
por escrito, à entidade patronal, 
independentemente do local que 
conste no contrato de trabalho, 
como sendo o local habitual”, 
refere o diploma do PSD, que 
determina a entrada em vigor da 
lei 30 dias após a sua publicação.

Há cerca de 15 dias o PSD já 
tinha entregado uma apreciação 
parlamentar do decreto-lei do Go-
verno que prolonga o regime do te-
letrabalho obrigatório até final do 
ano, considerando que tal põe em 
causa “grosseiramente” os direitos 
dos trabalhadores e das empresas.

A apreciação parlamentar per-
mite aos deputados discutir, alterar 
e, no limite, anular um decreto-lei, 
diploma que é da responsabilida-
de do Governo e não passa pela vo-
tação na Assembleia da República.

Esta apreciação parlamentar, 
que se junta a iniciativas semelhan-
tes de PCP e IL, ainda não foi agen-
dada para discussão em plenário.

PAN quer 11 euros  
por dia 
Entretanto, o PAN apresen-

tou no Parlamento um projecto 
de lei em que defende que o te-
letrabalho seja alargado a traba-
lhadores com filhos menores de 
12 anos e propõe o pagamento 
de ajudas de custo de cerca de 
11 euros por cada dia de traba-
lho à distância para compensar 
despesas.

Um dos objectivos do diplo-
ma é clarificar alguns direitos 
dos trabalhadores que não fo-
ram respeitados durante a crise 
pandémica, como o direito ao 
subsídio de refeição e o direito 
à privacidade, prevendo-se “uma 
forma de compensação do traba-
lhador pelo acréscimo de custos 
do trabalho à distância”, como 
é o caso da eletricidade ou “in-
ternet”.

“No presente projeto de lei, 
o PAN prevê, por um lado, um 
abono de ajudas de custo, a pagar 
mensalmente, de pelo menos 2,5 
por cento do valor do Indexante 
dos Apoios Sociais (IAS) por cada 
dia de trabalho prestado à distân-
cia, e, por outro lado, um reem-
bolso das despesas de aquisição e 
de instalação dos instrumentos de 
trabalho, mediante compensação 
pecuniária de valor não superior 
a três vezes o valor do Indexan-
te dos Apoios Sociais”, detalha o 
diploma.

Assim, o valor o pagar por 
dia de trabalho à distância não 
poderá ser inferior a 10,97 euros 
e o reembolso de despesas com 
material não poderá ultrapassar 
os 1316,43 euros, uma vez que o 
IAS está fixado nos 438,81 euros.

Outra das propostas do partido 
é que os trabalhadores que morem 
a mais de 50 quilómetros do local 
de trabalho possam, também, ficar 
a laborar à distância. ■

OGoverno pretende abrir até ao final de Junho 
53 espaços de teletrabalho no Interior do 

país, em igual número de municípios, para dina-
mizar estes territórios e facilitar a fixação e atrac-
ção de pessoas e empresas, foi agora anunciado.

Num comunicado conjunto, os ministérios 
da Coesão Territorial e do Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social indicam que, na 
primeira fase da rede nacional de espaços de 
‘coworking’, vão abrir até ao final de Junho deste 
ano 16 espaços na região Norte, 23 no Centro, 
três no Alentejo e 11 no Algarve.

“Os espaços, disponibilizados pelas au-
tarquias, vão estar devidamente equipados 
com computadores, impressoras e acesso à 
‘internet’ e vão ser divididos em áreas de 
diferentes tipologias, de forma a disporem 
de bancadas livres para diferentes períodos 
de ocupação, zonas privadas para videocha-
madas, áreas para reuniões e locais para a 
realização de apresentações ou acções de 
formação. Vão localizar-se em espaços cen-
trais, próximos de serviços, espaços culturais 
ou destinados à prática de desporto”, lê-se 
na mesma nota. ■

Governo cria 53 espaços  
de teletrabalho no Interior 
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Barragens: pilhagens 
socráticas actuais

DR

PeDro caetano

OpiniãoAté a lei da água foi mudada para nos venderem o que era nosso há gerações

A isenção de impostos, os perdões fis-
cais e dinheiros europeus atribuí- 
dos pelos governantes socialistas 

raramente vão para a população ou empre-
sas competitivas, mas quase sempre para a 
meia dúzia de negócios ruinosos ligados ao 
PS, para quem as leis são feitas à medida. 
Os governos socialistas não promovem um 
verdadeiro capitalismo de mérito e livre 
concorrência, mas um capitalismo de e 
para camaradas, grotescamente viciado 
e doentio. Com Sócrates, os portugueses, 
considerando a paridade do poder de com-
pra, pagavam dos preços de electricidade 
mais altos da Europa. Continuam a fazê-lo 
com Costa e assim continuarão por mais 
décadas se votarem nos seus sucessores. 
Os sobrecustos de energia que os portu-
gueses pagam devido aos vários negócios 
de camaradas do PS chegam a ser 700 por 
cento acima do preço livre do mercado 
ibérico. Como é possível? 

Perante a passividade – a parecer cum-
plicidade – do fisco e do ministério das Fi-
nanças do governo PS, a EDP vendeu, no 
final de 2020, seis barragens da região do 
Douro à “Engie” por 2,2 mil milhões de 
euros, sem esta, sequer, pagar imposto de 
selo no valor de 110 milhões, quanto mais 
outras obrigações fiscais, como IRS e IMT, 
que qualquer cidadão ou outra empresa que 
não pertença a negócios de camaradas do 
PS teriam de regularizar. O PS em 2021 está, 
pois, tão ou mais socrático que em 2007. 

Relembremos que o Programa Nacional 
de Barragens, que incluía várias destas barra-

gens de afluentes do Douro, foi iniciado em 
2007 por José Sócrates, que nada percebia 
de energia, mas queria, a conselho de Me-
xia, da EDP, nove barragens novas, mesmo 
em rios com caudal pequeno, logo onde os 
rendimentos energéticos eram baixos mas 
os custos elevados. Isto além dos crimes 
ambientais contra os ecossistemas desses 
rios, a troco de três mil milhões de euros 
para apenas se obter um por cento da ener-
gia que o país consumia. Teria sido muito 
mais rentável para os portugueses, e muito 
mais eficiente energeticamente, reforçar 
a potência das barragens já existentes ou 
promover a eficiência energética, que é a 
capacidade de se alcançar o mesmo resul-
tado consumindo menos energia. 

No entanto, nunca interessa a todos es-
tes camaradas de negócios ligados ao PS o 
melhor interesse dos portugueses, mas sim 
gastarem o mais possível o nosso dinheiro. 
Relembremos que Pinho, ministro de Só-
crates, numa visita às obras da barragem 
do Baixo Sabor em 2009, recebia palmadas 
nas costas de Mexia – como a TV mostrou a 
todos os portugueses – além de várias ofertas, 
menos públicas, de Mexia e Salgado, como 
a cátedra na universidade de Columbia e a 
casa em Nova Iorque, segundo revelaram 
as revistas “Visão” e “Sábado” e o “CM”. 
Sócrates, que também lá estava, ao lado de 
Mexia e Pinho, em tom jocoso, afirmou 
que “só faltava cimento,” como se ninguém 
tivesse de pagar tamanhas infraestruturas.

Segundo a jornalista Sandra Felgueiras, 
com o PS sempre a ajudar nos negócios 
das barragens da EDP, esta evitou pagar 
centenas de milhões de euros ao Estado em 
penalizações por atrasos na construção, em 
2007, e em impostos de transacção, após a 
venda, em 2020, segundo os jornais “Pú-
blico” e “Eco”. Agora já sem Sócrates, mas 
com os seus seguidores incorrigíveis no PS 

a praticarem o que “aprenderam” com ele 
em negócios obscuros, quer em barragens, 
quer em energias renováveis. 

Os preços gigantescos garantidos pelo 
PS aos seus camaradas de negócios na ener-
gia contra os interesses dos consumidores 
e empresas são, como já referimos, até 700 
por cento mais caros (290 euros/MWh pela 
electricidade de origem fotovoltaica; 80 eu-
ros/MWh pela electricidade de origem eóli-
ca) que o valor da compra para as empresas 
de energia no mercado livre da península 
ibérica (40 euros/MWh). Os lucros para a 
meia dúzia de camaradas de negócios do 
PS são assim obtidos à custa de uma sobre-
carga de preços esmagadora, e única em 
toda a Europa, que recai sobre milhões de 
portugueses. De 2006 a 2018, segundo os 
cálculos do Professor Abel Mateus, os por-
tugueses pagaram 22 mil milhões de euros 
a mais e nos próximos 11 anos poderão 
pagar outros 20 mil milhões. Isto em grande 
parte por causa dos negócios da EDP no 
passado e no presente, como as barragens 
ou as energias renováveis. Como pode um 
povo assim parasitado há décadas prosperar 
ou erguer a cabeça e sair da pobreza sem 
ter que emigrar para longe destes preços 
e deste PS? 

Costa, o seu ministro Matos Fernandes 
e o secretário de Estado João Galamba, no 
Conselho de Ministros, aprovaram a reso-
lução 63/2020, com metas obrigatórias das 
mais elevadas do mundo, para a produção de 
um dos mais caros combustíveis mundiais, o 
hidrogénio, num investimento público que, 
como sempre, vai ser extravagante e resultar 
em ainda mais dívida e em preços dos mais 
altos da Europa. Em 2021, no PS, há uma 
cultura socrática incorrigível e insanável de 
incompetência e irresponsabilidade (para 
além de provável falta de ética), exatamente 
igual a 2007. 

Voltemos à questão do desperdício em 
barragens novas de Sócrates, Mexia e Pi-
nho. Foi efectuado o aumento da potên-
cia das barragens existentes desde 1950. O 
reforço da barragem de Venda Nova, no 
rio Cávado/Rabagão, teve mais do dobro 
do custo-benefício que a construção das 
novas barragens. Compare-se, também, o 
custo de construção da barragem nova do 
Baixo Sabor, 625 milhões de euros, com 
os apenas 150 milhões de euros gastos em 
reforçar cada uma das barragens existentes, 
as do Picote e Bemposta. 

Sócrates iludia-nos, pois, ao afirmar que 
eram as barragens novas que nos iriam dar 
a autonomia e a independência energética 
do resto do mundo. Já nessa altura Portugal 
gastava 52203 GW/hora e o total das nove 
barragens apenas daria uns projetados 1672 
GW/hora, ou seja, apenas 3,2 por cento 
de electricidade necessária, equivalentes 
a um por cento da energia gasta no país. 
Por serem tão pouco eficientes, passados 
13 anos sobre o programa nacional de 
barragens, a EDP já se está a livrar das que 
foram construídas. Isto quando, num pas-
sado recente, a EDP afirmava que eram 
estratégicas para justificar o investimento 
e as novas concessões. Foram apenas mais 
um pretexto de negócio entre políticos e 
ex-políticos, sem grandes benefícios para o 
país. O custo inicial foi de 3,5 mil milhões 
de euros, mas a sua concessão, que incluiu 
até os recursos hídricos do rio, foi atribuída 
por um período que vai de 65 a 75 anos! 
Até a lei da água foi mudada para os con-
cessionários poderem ser donos da água 
e nos venderem um bem público que era 
nosso há gerações. 

Os portugueses poderão assim carregar, 
ainda por muito mais décadas, a cruz da 
incompetência, irresponsabilidade e egoís-
mo ganancioso do PS, que já dura há quase 
vinte anos, num total desprezo pelo interesse 
da população; relembremos que mesmo a 
“Troika” veio para cá por causa do PS. 

Não admira, portanto, que segundo um 
inquérito do ISC/ISCTE a propósito do 
25 de Abril de 2021, só 10 por cento dos 
Portugueses – talvez os milhares de boys do 
PS e seus familiares, nomeados para tudo, 
sem saberem nada – achem que vivemos em 
democracia plena. A esmagadora maioria – 
74 por cento – afirma que a nossa classe go-
vernante não os representa. Os portugueses 
vivem, pois, indignados contra meia dúzia 
de negócios de camaradas do PS, numa 
economia e justiça viciadas, com benefícios 
sempre só para eles. 

Tais negócios fazem lembrar a dúzia de 
clubes de futebol ricos que queriam um 
campeonato viciado, com lugares e riqueza 
garantida só para eles, sem terem de pro-
var mérito no campo. Felizmente os fãs do 
futebol pelo mundo inteiro revoltaram-se 
e evitaram tal sistema degenerado e gro-
tescamente não competitivo, do sempre 
mais para os mesmos. É altura dos eleitores 
portugueses fazerem o mesmo e revolta-
rem-se contra o PS, da economia viciada 
a favor dos negócios ruinosos misturados 
com política. ■

Documento exclusivo para autores  - por favor não partilhe



12 •  O DiABO, 30 de Abril de 2021

Porquê “celebrar” o golpe de 25 de Abril de 1974?  
Razões há, a vários níveis, para não ser celebrado. Entre 

1960 e 1973, o crescimento médio anual do nosso PiB foi 
de 6,9 por cento; em 2019, antes da pandemia, lutávamos 

para chegar aos 2 por cento. O “putsch” dos “capitães” foi a 
causa próxima de quase um milhão e meio de mortos em 

África e na Ásia. Espoletou em Angola uma guerra civil que 
durou 30 anos e na qual morreram em combate cerca de 

600 mil pessoas, 100 mil ficaram mutiladas e cerca de 200 
mil morreram de fome e das epidemias que voltaram. Em 

Moçambique e Timor, situação semelhante de guerra civil 
originou números igualmente dramáticos. Na Metrópole, 

um dia depois do golpe de Estado, saíram das cadeias os 
128 presos que tinham sidos julgados e condenados por 

atentarem contra o regime (85 presos em Caxias e 43 
em Peniche); duas semanas depois entravam para essas 

prisões centenas de pessoas sem serem julgadas sequer… 

Opinião  

Comemorar o quê?

  tem sentido que uma data seja considerada 
feriado nacional, e como tal celebrada, se 
na opinião de uma larguíssima maioria de 
cidadãos essa data merecer ser considerada 
como tal. Se o que evoca merecer ser cele-
brado. Se a celebração como feriado nacio-
nal for motivo de união dos portugueses e 
não de desunião. Acontece que nenhuma 
destas circunstâncias ocorre quanto ao 25 
de Abril de 1974.

Não sabemos quantos portugueses en-
tendem que o 25 de Abril de 1974 deve ser 
celebrado. Amiúde ouvimos afirmar que 
“os portugueses não perdoariam…”, “os 
portugueses querem…”, “os portugueses 
acham…”, etc.. Mas a realidade é que quase 
sempre estas afirmações categóricas não se 
baseiam em qualquer estudo ou sondagem 
que lhes dê um mínimo de credibilidade, 
são apenas a convicção do sentir de quem 
as pronuncia e às vezes nem isso, pois são 
apenas o que quem as pronuncia gostaria 
que fosse. Por isso, algumas afirmações deste 
jaez carecem de fundamento. 

O aparente desinteresse da generalidade 
dos cidadãos, que se o dia for soalheiro, 
vão em massa para a praia e deixando as 
bancadas da Assembleia da República com 
acesso ao público quase desertas, se não 

lourenÇo De alMeiDa

permite afirmar categoricamente que os 
portugueses se desinteressam da celebração 
do 25 de Abril de 1974, permite suspeitar, 
fortemente, que assim é. 

Concluindo: não sendo possível presu-
mir sequer que a maioria dos portugueses 
acha que o 25 de Abril de 1974 deve ser 
celebrado dado o desinteresse que manifes-
tam, há pelo contrário uma forte presunção 
que o referido júbilo popular de uma larga 
maioria de cidadãos com tal manifestação 
não encontra sustentação em indício algum.

O 25 de Abril de 1974 teve a sua génese 
em motivo meramente pecuniário e corpo-
rativo, como é sabido pelos “Capitães de 
Abril” sobreviventes e mais algumas pes-
soas, mas é ocultado sistematicamente aos 
cidadãos em geral e, o que é mais grave, 
aos jovens estudantes pelos seus professores 
de História. O estopim foi o Decreto - Lei 
353/73, da autoria do então Ministro da 
Defesa Nacional e do Exército, General Sá 
Viana Rebelo, que permitia aos oficiais mili-
cianos acederem ao Quadro Permanente das 
Forças Armadas, decreto que deu origem 
a protestos de vários oficiais de carreira, 
os quais se organizaram informalmente 
formando o denominado Movimento dos 
Capitães, depois transmudado para Movi-

mento das Forças Armadas (MFA), que, 
inicialmente, não tinha objectivos políticos, 
repito, mas que surgiram rapidamente em 
grande parte por obra de alguns militares 
afectos ao Partido Comunista.

Portugal estava realizando um desígnio 
nacional ímpar ao estruturar um País pluri-
continental com parcelas do seu território 
descontínuas (como acontece ainda hoje 
com muitos outros países), situadas na Ásia, 
em África e na Europa. Assim o estabelecia 
a Constituição da República Portuguesa e 
assim era entendido pela generalidade dos 
portugueses. E aqui é lícita uma forte pre-
sunção deste entender que assenta em cir-
cunstâncias muito concretas, a saber, 97,088 
por cento dos votantes terem votado “sim” 
à Constituição de 1933 que o estabelecia e, 
mais ainda, no facto de se terem empenhado 
profundamente na defesa do Ultramar mui-
tos milhares de jovens europeus e africanos, 
como inequivocamente ficou demonstra-
do por durante 13 anos terem aderido em 
massa à mobilização militar, para defender 
a integridade da Pátria pluricontinental, 
quase sem deserções.

Honra aos militares que cumpriram o 
seu dever, combater quando a Pátria os cha-
mou em sua defesa e maior honra ainda aos 

milicianos, que igualmente responderam 
galhardamente ao mesmo chamamento, 
e a estes ainda mais que àqueles, porque 
quem escolhe a carreira militar assume que 
pode ter que combater, é esse um risco da 
profissão livremente escolhida, ao passo que 
um miliciano não escolheu essa profissão 
mas, ao ser mobilizado, interrompeu a sua 
vida profissional e familiar por uma, duas e 
até três comissões (geralmente de cerca de 
24 meses cada). E Portugal foi o país que, 
de longe, registou uma menor percenta-
gem de deserções comparando com países 
que também se envolveram em guerras de 
contraguerrilha, como a França, o Reino 
Unido, a Bélgica e os EUA.

O que Portugal fez  
foi extraordinário
Portugal estava vivendo uma gesta ímpar 

ao vencer a guerrilha, quando se dizia que 
nenhuma podia ser vencida por forças ar-
madas convencionais. Com três frentes de 
batalha muito distantes da Metrópole – a 
Guiné a cerca de 4.000 km, Angola a cer-
ca de 8.500 km e Moçambique a cerca de 
11.000 km –, sem experiência recente de 
guerra em África, modestamente armado e 
modestamente dotado de recursos financei-
ros, o que Portugal fez foi extraordinário, 
ímpar, como o reconheceu, entre outros, 
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Opinião 

Comemorar o quê?
Peço desculpa se já leram isto (ainda 

têm a liberdade de não ler), mas 
também eu, todos os anos, por esta al-
tura, tenho de aturar as patacoadas dos 
“abrileiros”. Tento não os ouvir, mas por 
este andar ainda fico orgulhosamente 
só. Um senhor muito entendido dizia 
que “a pátria não se discute” e outros 
menos entendidos dizem “Abril não se 
discute” e já lá vai quase meio século.

Neste século, Abril continua a ser 
uma grande operação de “marketing” 
(dantes chamava-se propaganda) do 
género “o que rende é ficarmos só com 
o Continente”. Tal como qualquer de-
tergente que lava mais branco, também 
Abril prometia ser um três em um, três 
“dês” (Democratizar, Descolonizar, De-
senvolver) para um objectivo – cumprir 
Portugal. Afinal só ficou um em três – 
Descolonizar – e tão “exemplar” que a 
guerra está mais assanhada que nunca, 
pelo menos em Moçambique.

Democratizar? A propaganda ven-
deu que democracia era o voto universal 
e bastava. Quase todos acreditaram, 
mas agora já nem metade convence ou, 
de outro modo, ainda quase metade 
acredita no produto. Foi adulterado, 
a democracia transformou-se em par-
tidocracia. Não ensinaram que o voto 
tem de ser livre e esclarecido, apoiado 
em instituições e regras, os tais freios 
e contrapesos, que nos protejam do 
“Poder” e não o contrário. E se não 
fosse o 25 de Novembro já tínhamos 
uma ditadura “à maneira”.

Desenvolver? É o que se vê: nem ven-
dendo a nossa soberania conseguimos 
aproximarmo-nos da Europa. Avança-
mos antes a passos largos para a cauda 
da dita, onde nunca antes estivemos. 
Tanto dinheiro, tantos impostos e o má-
ximo que conseguimos é “tanta dívida”.

Em Abril chega a romaria de descer 
a Avenida da Liberdade (antigamente 
já se chamava assim) usurpada pela 
extrema-esquerda que, com a tralha 
socrática/socialista, vem amordaçando 
e destruindo Portugal. A Mário Soares, 
por exemplo, nunca lhe ocorreu parti-
cipar de cravo na lapela.

Sim, já se desceu a Avenida pela Li-
berdade, no 1º de Dezembro, pela mão 
de uma mulher corajosa – Vera Lagoa.

Quanto tempo temos de esperar 
para aparecer alguém corajoso, carismá-
tico e credível para, em Novembro, des-
cer a Avenida e gritar bem alto “25 de 
Novembro Sim”, “Portugal Sempre”? ■

Abril, o três 
em um?

lino oliVeira

o historiador militar norte-americano John 
P. Cann.

Venceu a guerrilha em Angola, onde 
no dia 24 de Abril de 1974 já reinava a Paz 
em 99 por cento do seu território, havendo 
apenas no leste uma que outra escaramuça 
provocada por elementos do MPLA sediados 
no vizinho Congo, os quais, assim que as for-
ças regulares contra-atacavam, fugiam para 
esse “santuário”. A UNITA estava reduzida 
a pouquíssimos combatentes e tinha feito 
um acordo de Paz com a PIDE, tendo como 
inimigo não as forças regulares, mas o MPLA.

Estava na iminência de a vencer em Mo-
çambique, onde só em Cabo Delgado os 
guerrilheiros tinham ainda alguma activida-
de, valendo-se do “santuário” que para eles 
era a Tanzânia para, varando o rio Rovuma, 
penetrarem em Moçambique, actividade que 
terminaria com a conclusão da estrada asfalta-
da que estava a ser construída ao longo desse 
rio. Não falo de cor, a minha mulher e eu 
fomos, em 1973, a Moçambique e rumámos 
a Porto Amélia (hoje rebaptizada Pemba), 
onde o senhor Governador de Cabo Delga-
do, sensibilizado pelo nosso interesse em 
avaliar “in loco” a situação, teve a gentileza 
de promover para nós um “briefing” onde 
os oficiais responsáveis das forças armadas 

a nível local, do Exército, da Aviação e da 
Marinha, com mapas, gráficos e números, nos 
elucidaram sobre o que estava a acontecer e 
provavelmente aconteceria. E mais, quando 
eu lhe disse que gostaria de alugar um avião 
do Aéreo Clube para observar, sobrevoando, 
as obras da estrada acima mencionada, teve 
o senhor Governador a gentileza de destacar 
um oficial para nos acompanhar. E assim 
foi feito.

Na Guiné, se é certo que a guerra não es-
tava ganha, a verdade é que tampouco estava 
perdida. Nunca a guerrilha tomou uma só 
tabanca, vila ou cidade, uma só, repito, pois 
os guerrilheiros apenas actuavam na mata.

E, segundo me confidenciou o dr. Luís 
Cabral, 1º Presidente da República da Gui-
né, em longa e muito cordial conversa que 
mantivemos em casa de amigo comum, o em-
baixador António Pinto da França, o PAIGC 
em 1974 estava exaurido, à beira do colapso, 
apenas com cerca de quatro mil guerrilhei-
ros, sendo a maioria rapazes “mobilizados” 
à força na mata e, sobretudo, estava com as 
chefias muito abaladas pela determinação das 
forças governamentais, começando por isso 
a duvidar se valeria a pena persistirem, uma 
vez que ao final de 13 anos essa determina-
ção se mantinha como no primeiro ano e, 
provavelmente, receavam, assim continuaria.

Na Metrópole o progresso  
também era visível
E sempre preocupados por serem total-

mente dependentes da ajuda e protecção de 
Sekou Touré, Presidente da Guiné-Conacri, 
pelo que se este morresse, fosse afastado ou, 
instável como era, deixasse de os apoiar, o 
PAIGC não duraria mais que um ou dois anos. 
Isto me contou, repito, o dr. Luís Cabral, 
que antes de ser Presidente da República foi 
guerrilheiro com funções de alto comando 
– era irmão de Amílcar Cabral –, pelo que 
sabia bem do que estava a falar. E definiu 
o que para o PAIGC foi o 25 de Abril: um 
milagre que o salvou da morte anunciada. 
Estas foram as suas palavras descrevendo o 
que se passava na Guiné.

Visitei várias vezes Angola e também, 
como referi, Moçambique e ainda a Guiné, 
São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, sendo 
que nestas duas últimas Províncias Ultra-
marinas nunca houve qualquer actividade 
guerrilheira. O mesmo acontecia em Timor, 
onde não cheguei a ir antes do 25 de Abril de 
1974, mas apenas depois, aliás várias vezes. E 
pude observar que em todas elas o progresso 
era manifesto. 

Em Angola era mesmo empolgante ve-
rificar que de ano para ano se inauguravam 
novas fábricas, se rompiam novas estradas e 
asfaltavam as existentes, se construíam postos 
de saúde, se melhoravam hospitais e até se 
construíam alguns de raiz, se inauguravam 
novas escolas, se fundou uma Universidade 
(aliás como em Moçambique). O entusiasmo 
da gente nova da Metrópole era tanto que 
lá investiam e, por isso, amiúde a visitavam 
e até muitos foram para lá viver.

Era empolgante, sim, e a nível nacional 
convém lembrar que também na Metrópole 

o progresso era visível. Recordemos a pro-
pósito que entre 1960 e 1973 a média do 
crescimento anual do nosso PIB foi de 6,9 
por cento, tendo mesmo nesse último ano 
ultrapassado ligeiramente os 7 por cento. 
E agora, antes da pandemia, lutamos para 
chegar aos 2 por cento …

Mas uma tragédia aconteceu: o 25 de 
Abril de 1974, que foi a causa próxima de 
quase 1.500.000 mortos além dos milhares 
de mutilados em África e na Ásia, pois espo-
letou em Angola uma guerra civil que du-
rou 30 anos e na qual, estima-se, morreram 
em combate cerca de 600 mil pessoas, 100 
mil ficaram mutilados e cerca de 200 mil 
morreram de fome e das epidemias que vol-
taram com a total desorganização que esta 
guerra provocou, levando a que as pessoas 
fugissem da mata para Luanda, que de 400 
mil habitantes em 1974 passou a ter cerca 
de 4.000.000 dez anos depois, originando 
o caos total, sem trabalho, sem casas, sem 
água, sem electricidade, sem alimentos. 
Em Moçambique situação semelhante de 
guerra civil originou números igualmente 
dramáticos mas ligeiramente menores, um 
total de cerca de 600 mil mortos. Em Timor 
cerca de 200 mil.

Mais de vinte anos de recuo
Em resumo, cerca de milhão e meio de 

mortos e muitos mais mutilados e três terri-
tórios totalmente desorganizados e aos quais 
voltaram as já extintas epidemias, a fome e 
a guerra.

Na Metrópole, segundo um estudo re-
alizado por uma equipa liderada pelo dr. 
António Barreto, só 22 anos depois a eco-
nomia igualou os números do dia 24 de 
Abril de 1974. Mais de vinte anos a andar 
para trás… Um dia depois do golpe de Es-
tado saíram das cadeias os 128 presos que 
tinham sidos julgados e condenados por 
atentarem contra o regime (85 presos em 
Caxias e 43 em Peniche); duas semanas de-
pois entravam para essas prisões centenas de 
pessoas sem serem julgadas sequer. Nos 19 
meses seguintes, muitas mais se seguiriam, 
a maior parte por obra do Copcon, cujo 
comandante, Otelo Saraiva de Carvalho, 
assinava mandatos de captura em branco, 
a serem preenchidos e utilizados pelos seus 
subordinados. Não me alongo sobre as na-
cionalizações selvagens, as perseguições 
a empresários grandes e pequenos e ao 
caos que se instalou e que não é referido 
aos jovens nas escolas. E ainda as sinistras 
FP 25 de Abril, que assassinaram cerca de 
20 pessoas, uma organização terrorista a 
que pertenceu Otelo Saraiva de Carvalho, 
que foi julgado, condenado a 15 anos por 
associação terrorista, é certo, mas depois 
amnistiado…

Tendo sido o 25 de Abril de 1974 a causa 
próxima desta inenarrável tragédia, no Ultra-
mar e na Metrópole, sendo certo que a sua 
celebração ofende uma parte talvez grande 
da população portuguesa, sendo por isso um 
motivo de desunião e amargura, declarar 
esse dia feriado nacional para comemorar 
o quê? Porque não seguir o exemplo do 
Estado Novo, que não considerava o 28 de 
Maio feriado Nacional? ■

DR
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Opinião É vital extinguir a linha vermelha existente

os tempos actuais 
revelam-se pela sua 
natureza ideológica, 
vincada em sectores 

que procuram o 
deturpar da memória.

DR

A liberdade encarcerada: 
para o triunfo da Direita
N um momento único deste século 

XXI em que, no quadro global, 
se vive em ambiente pandémico 

sem fim à vista em termos de recuperação 
económico-social, assistimos à ressurreição 
de valores perdidos pelo túnel do tempo 
da ex-União Soviética, concretamente no 
contínuo negacionismo dos crimes come-
tidos de 1917 até ao processo que levou à 
sua derrocada, revelando, no desconforto 
de alguns apoiantes espalhado por este 
mundo, a miséria humana e a decadência 
de um sistema sob a bandeira vermelha 
manchada de sangue.

Estes novos tempos que, aparentemen-
te, geram um pouco por toda a Europa, a 
América Latina e alguns países africanos, 
um renascer do marxismo-leninismo como 
luta contra o sistema neoliberal do sistema 
internacional. Isto deve-se, em parte, à cres-
cente manipulação informativa e à recusa 
em aceitar a imagem real de um mundo 
do passado no seu presente. Na verdade, as 
redes sociais que, apesar de representarem 
uma oportunidade única de comunicação, 
de conhecimento, de acesso de um lar 
para o mundo, terminam por constituir 
precisamente o seu oposto. Por outras pa-
lavras, a emergência de uma esquizofrenia 
aproveitada por sectores vincadamente de 
esquerda, ao evidenciar, inclusive, o apagão 
de valores democráticos, de liberdade e de 
respeito pela diferença de opinião. 

Deturpar  
a memória
Neste último ponto, caso tenhamos 

opinião oposta ao politicamente correcto 
desta nova mas velha esquerda negacionista 
e retrógrada, que facilmente alcança no 
seu discurso um sector populacional da 
sociedade civil de maior ignorância, em 
manipulação cristalina ao estilo soviético. 
Ou da actual República Popular da China, 
em que Xi Jinping assumiu frontalmente o 
reforço do Partido Comunista, em nome 
do sonho chinês, e uma espécie de regresso 
de Mao Zedong no seu estilo governativo, 
na extensão da sua esfera de influência 
enquanto Império do Meio, reprimindo 
os opositores por reeducação da cartilha 
vermelha, exportando-a para a arena inter-
nacional em conjugação com políticas que 
colocam em causa o comércio internacio-
nal. Por conseguinte, atingindo e dificul-
tando a recuperação económica pela via da 
atracção de investimentos para ultrapassar 

Marco antÓnio baPtiSta MartinS
Professor de relações internacionais

a crise, cujo epicentro se circunscreve em 
Wuhan, com uma população superior a 11 
milhões de habitantes.

Os tempos actuais revelam-se pela sua 
natureza ideológica, vincada em sectores 
que procuram o deturpar da memória 
como, por exemplo, o clima obsessivo anti-
-Trump vivido aquando da sua administra-
ção, representando o oposto referente ao 
estilo de Joe Biden, na sua hipocrisia nos 
ambientes quer doméstico, quer externo 
que, ao contrário do anterior, tem vindo a 
optar por uma posição política autoritária, 
mas levando consigo a sensação de que 
tudo vai bem no seu esplendor mundial, 
sem crise aparente, como o messias em 
regresso da sua viagem intemporal.

Precisamente, a liberdade encarcerada 
neste regresso de velho sistema ideológico 
requer o reequilíbrio da balança de poderes 
internamente. No reforço da direita para 
travar a ascensão do controlo autoritário 
do aparelho administrativo do Estado pelo 
posicionamento e nomeações à esquerda, 
para que os seus súbditos sejam devida-
mente controlados sob a égide do medo, 
como em tempos de outrora a sol nascen-
te. É a patologia do poder por parte de 
quem governa que se manifesta, sobretudo, 
junto de uma sociedade civil mergulhada 
em discussões acesas, insultuosas, onde 

qualquer um revela um determinante e 
profundo conhecimento das mais diversas 
áreas científicas com direito de antena, em 
comentadores cujas frases flutuam pela 
espuma da onda memorizadas, servindo 
para qualquer comentário iluminado na 
defesa do povo oprimido pela direita e da 
imposição opinativa isenta de erudição, 
conhecimento de causa e, sobretudo, da 
perceção real deste país e do mundo.

Esquizofrenia  
neurótica da esquerda
Com efeito, Portugal inicia o ciclo do 

processo eleitoral, tendo a direita a opor-
tunidade de reforçar a sua intervenção 
política contra a ascensão de partidos de 
esquerda não moderados que pretendem, 
rigorosamente, o oposto daquilo que pro-
clamam em nome da liberdade na defesa de 
regimes, conforme o chinês, a venezuelano, 
o cubano, o norte-coreano, entre outros, 
desde que detenham a simbologia de novas 
velhas linhas de actuação autoritária e de 
imposição da censura como meio de elevar 
um muro de Berlim e afastar os opositores 
que apelidam de reacionários. Nunca o 
regresso da direita se constituiu de elevado 
valor para evitar o descalabro nos diver-
sos sectores do Estado, para não perder a 
identidade nacional, dado, aparentemente, 
ser uma palavra cujo pronunciamento se 
revela interditada ao considerar-se fascista. 

Daí o brotar da esquizofrenia neurótica 
em tudo aquilo que se oponha ao sistema 
de esquerda instalado, que os esquerdistas 
“papagueiam” de viva voz a demolição da 
liberdade e a imposição de uma nova forma 
com as suas caraterísticas.

De facto, é vital, para extinguir a linha 
vermelha existente, que o PSD e o candi-
dato notável, Carlos Moedas, conquistem a 
Câmara de Lisboa e não só, dando um claro 
sinal de que se encontram em plena força 
para reunir todas as condições de se tor-
nar no próximo governo de Portugal. Por 
fim, importa recordar Margaret Thatcher 
quando se refere a que “os socialistas gritam 
‘Poder ao Povo’ e erguem o punho cerrado 
enquanto o dizem. Todos nós sabemos que 
o que realmente querem dizer é ‘Poder 
sobre as pessoas, Poder ao Estado’”. ■
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Autores Luso-Brasileiros 2020

O reino da juristocracia cresce 

tocar a rebate
eDuarDo brito coelho
coronel engº (ref.)

ariStÓteleS 
DruMMonD
Jornalista brasileiro
comendador da ordem do Mérito 
da república Portuguesa

Omundo vive um momento curioso 
com a implantação da juristocra-
cia, que é o regime em que o Justi-

ça interfere na política, acima do Executivo 
e do Legislativo, e assume a posição de dono 
da verdade e da moral. E, pior, protege 
corruptos por mera afinidade ideológica.

No Brasil, o caso mais gritante no mo-
mento é o que envolve as sentenças do juiz 
Sergio Moro na operação Lava-Jacto, que 
investigou os múltiplos casos de corrupção 
envolvendo o presidente Lula da Silva e a 
Petrobras, com empresas e seus executivos. 
A Suprema Corte resolveu, passados anos, 
considerar que o juiz foi parcial e anular 
as sentenças, que devem ser revistas por 
outro magistrado, este da Justiça Federal de 
Brasília. Caso as anule, Lula da Silva pode 
ser candidato no ano que vem, o que, na 
verdade, serve mais para encher páginas de 
comentários do que qualquer outra coisa. 

D a cooperação entre o Instituto 
Cultural Português de Porto Ale-
gre – Rio Grande do Sul (RS) e a 

Sala Açoriana de Triunfo – RS, nasceu o 
livro “Autores Luso-Brasileiros 2020”, das 
Edições Caravela, em que participaram 54 
autores, sete dos quais portugueses e os 
restantes brasileiros.

Os trabalhos incluídos no livro são 
contos, crónicas, ensaios e poesia – textos 
curtos de três a quatro páginas, em média, 
quando se trata de prosa. 

Sendo uma obra que agrega vários géne-
ros literários e autores de méritos e estilos 
diferenciados, constitui, por isso mesmo, 
um manancial de surpresas mas de leitura 
bastante agradável, sobretudo para quem 
se interesse pela cultura luso-brasileira. O 
livro reflecte, na verdade, a resiliência ou, 
melhor dizendo, a vitalidade da cultura de 
raiz portuguesa, em particular do legado 
açoriano, no Estado do Rio Grande do Sul, 
o que não deixa de surpreender atendendo 
às políticas da governação portuguesa nas 
últimas décadas, em que o mundo lusófono 
foi menosprezado. 

Não é um facto relevante, dada a dimensão 
da consciência da sociedade de seus erros 
em relação a vantagens pessoais para si e 
seus filhos.

Ocorre que, nos processos, há provas evi-
dentes de corrupção e já foram encontradas 
grandes quantidades de dinheiro – inclusive 
depositado no exterior –, pois muitos dos 
dirigentes da Petrobras devolveram cente-
nas de milhões de dólares. Um deles, Pedro 
Barusco, que nem era director, repatriou 
quase cem milhões de dólares. Empresários 
confessaram desvios de dinheiro, foram 
presos ou fizeram acordos milionários. Terá 
isso tudo sido uma ficção? Este dinheiro 
não teria existido? 

No caso da quinta usada pelo presidente 
Lula, o proprietário oficial mora no Rio de 
Janeiro, o local de lazer está nas margens 
de uma represa a 600 quilómetros, e ele 
declarou em tribunal que fez a aquisição 
“como investimento” e o cedeu ao presi-
dente. Este passou longas temporadas no 
local, onde promoveu festas milionárias 
pagas por fornecedores do governo, a sua 
mulher comprou jogos de jardim e aquáti-
cos para os netos e ali festejou um de seus 

aniversários. Até uma torre não oficial de 
telemóvel foi ali instalada. Mas não é dele. O 
apartamento no Guarujá, no litoral paulista, 
também não é do ex-presidente, mas não 
aparece quem seja o dono, e as obras do 
imóvel, um tríplex com elevador e tudo, 
foram feitas sob a orientação da falecida 
D. Letícia, mulher de Lula. Também não 
era dele.

Tudo forma um quadro digno do livro 
“O Processo”, de Kafka. E o filho conheci-
do por Lulinha, que era nutricionista do 
Jardim Zoológico, tornou-se num génio 
da informática e vende por sete milhões 
de dólares uma empresa para a Oi, que 
foi o centro de uma polémica envolven-
do, inclusive, a PT Telecom de Portugal, o 
então Primeiro-ministro, José Sócrates, e o 
número dois de Lula, José Dirceu. Depois 
deste sucesso, o filho do presidente voltou 
à vida no anonimato, mas morando em 
casa de “um amigo”. 

Lula tem um apartamento, em que re-
side, em São Caetano, na região de São 
Paulo. Outro “amigo”, que mora entre o Rio 
e suas propriedade rurais em Mato Grosso, 
comprou o apartamento ao lado “para in-

vestimento” e cedeu-o ao presidente. 

Diversos preciosismos jurídicos fazem 
com que muitos dos condenados estejam 
livres, leves e soltos. O juiz escolheu o ex-
-governador do Rio, Sérgio Cabral, para 
ficar na prisão, apesar de ter recorrido de 
muitas condenações. Está lá há mais de 
cinco anos. 

O Supremo Tribunal tem chocado a so-
ciedade com actos inadmissíveis. O decano 
da Corte, por exemplo, concedeu “habeas 
corpus” a um poderoso traficante, preso 
e que detinha propriedades, helicóptero, 
avião e mais, por um atraso do juiz em pedir 
a prorrogação de sua prisão preventiva. 
Concedido o benéficio legal, o traficante 
desapareceu, embora o Supremo tenha 
votado o seu retorno à prisão. 

O juri é composto por 11 magistrados, 
sendo que oito foram nomeados nos anos 
PT. Dois deles foram advogados do partido 
ou participaram abertamente das campa-
nhas eleitorais. 

Tudo isso seria cómico, não fosse trá-
gico. ■ 

Constata-se, ao analisar o livro, que 
muitos dos autores brasileiros participantes 
são membros (ou acompanham as acti-
vidades) das associações seguintes, que 
integram, na sua maioria, o Conselho da 
Comunidade Luso-Brasileira – RS, Brasil: 
Casa Açoriana de Viamão/Sala Açoriana 
Antero de Quental; Casa de Portugal de 
Porto Alegre; Casa dos Açores de Gravataí; 
Casa Portuguesa de Gramado; Instituto 
Cultural Português de Porto Alegre; Nú-
cleo Luso-Açoriano de Mostardas; Núcleo 
Luso-Açoriano de Osório; Núcleo Luso-
-Açoriano de Santo António da Patrulha; 
Núcleo Luso-Açoriano de Taquari; Nú-
cleo Luso-Açoriano de Tramandaí; Núcleo 
Luso-Açoriano de Triunfo/Sala Açoriana 
de Triunfo; Sala Açoriana de Capão da 
Canoa; Sala Açoriana de Venâncio Aires.

Dos trabalhos que constam do livro 
permito-me destacar os títulos e os auto-
res de alguns, por serem elucidativos do 
que acabei de dizer: “Eça de Queiroz”, 
de Adriano Luís Turelli Spezia; “A Casa 
do Bento” e “A Janela Lateral” (ambos 
sobre Bento Gonçalves da Silva e a Revo-
lução Farrapa), de Cecília C. de Almeida; 
“Herança Açoriana na Cultura Popular 
Viva em Osório/RS”, de Cristina Maria de 
Oliveira; “Lusas Origens”, de João Batis-
ta; “Taquari, Um Predicado Singular”, de 
João Paulo de Fontoura; “Mar Português” 
(poema), de Jussara Maria Nodari Lucena; 
“História de Venâncio Aires contada pe-

los Luso-Brasileiros”, de Maria Zulmira 
Portella de Moura; “Natal em Fátima”, 
de Nina Tubino; “Museu Açoriano Sul-
-Rio-Grandense”, de Santa Inèze Soares; 
“5 Vidas e um Destino”, de Viviane Pro-
caska Bilo. 

Pela sua inspiração, deixem-me des-
tacar, ainda, “Teratologia” e “Inércia”, 
poemas do Doutor em Física Nuclear 
Rafael Bán Jacobsen.

Resta-me referir os sete autores por-
tugueses que participaram no livro e 
os títulos dos seus trabalhos: António 
Soares, Presidente do Instituto Cultural 
Português de Porto Alegre, que muito 
se tem empenhado na promoção das 
actividades que visam estreitar as re-
lações culturais Portugal-Brasil, com 
“Horóscopos ou o Paulo Coelho da…”; 
José Francisco Costa, que reside nos 
EUA, com o bonito texto “A cartei-
ra”; Maria João Ruivo, com “Minha 
casa, minha brasa”, em que revela grande 
sensibilidade; Onésimo de Almeida, com 
“Lusobrasilês”, em que evidencia a sua 
bem conhecida mestria na escrita; Roberto 
Pereira Rodrigues, natural de São Miguel, 
com “Calôs discarrolá um home” e “Nha-
mã, o quié pragas?”, em que patenteia o 
seu ouvido apurado, explorando o falar 
cerrado dos micaelenses em comunidades 
desfavorecidas; Vasco Callixto, com “Há 42 
anos no Rio Grande do Sul”, um testemu-

nho precioso, com a escrita elegante que 
o caracteriza, duma viagem que efectuou 
há 42 anos; e, finalmente, o autor destas 
linhas, com “IST Ilha” …

A fechar: “Autores Luso-Brasileiros 
2020” é, na minha opinião, um livro des-
pretensioso e heterodoxo mas valioso para 
o reforço da ligação entre o Brasil e Por-
tugal, países unidos pelo sangue, cultura 
e fala materna da língua portuguesa. ■
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Bandeiras pretas

Como recuperar a  
normalidade democrática?

antÓnio João SoareS
coronel

OChega, com os votos adquiri-
dos nas eleições presidenciais, 
assustou o PS que estava a agir 

contra a normalidade democrática, com 
o esbanjamento do dinheiro público em 
benefício dos muitos ocupantes de cargos 
públicos desde o governo megalómano, 
aos observatórios e outras invenções, ca-
mufladas apenas com vantagem para os 
“boys” e as “girls” sem capacidade para 
obter emprego normal, e o “deixa andar” 
da lavagem de dinheiro e da corrupção e 
outras irregularidades toleradas por juízes 
das simpatias dos notáveis afeiçoados ao PS.

Esse susto agravou as dificuldades da 
democracia e, agora, com a numerosa 
manifestação nacional, em Lisboa em 18 
de Abril, contra a pretendida ilegalização 
do partido do deputado André Ventura, 
o sobressalto tornou-se mais desagradável 

T enho, desde ontem à noite, um 
pano preto na varanda. Um em 
cada varanda, para ser mais exac-

to, que a democracia funciona em pleno 
lá por casa.

Hoje de manhã, telefonema de um dos 
vizinhos, em tom compungido, claramente 
embaraçado pela pergunta que se seguiria:

– Nuno, desculpa, morreu alguém?

Fez-se um silêncio natural de quem evi-
tava o óbvio: a decorrência da questão pela 
remodelação operada na fachada do prédio.

Confesso que não me surpreendeu o 
telefonema. Surpreender-me-ia muito mais 
a sua ausência. Nós, por cá, somos assim. 
Amigos, próximos, preocupados, disponí-
veis e solidários mesmo com quem não nos 

para o PS. Realmente tal partido, com 
o seu índice de engrandecimento, pode 
alterar de sobremaneira o actual regime, 
pressioná-lo a combater a corrupção e 
evitar o esbanjamento do dinheiro pú-
blico, saído dos bolsos dos cidadãos mais 
desfavorecidos.

Mas que solução menos má pode ser 
aplicada pelo actual poder para garantia 
de melhor segurança da população, nos 
seus direitos, liberdades e garantias?

À falta de melhor, será preferível deixar 
o povo decidir sobre a continuação do 
Chega. Já chega de tanto esbanjamento 
do dinheiro sacado aos cidadãos com a 
vida mais difícil e mais desprotegidos das 
“amizades” dos donos do poder, que o 
aplicam em benefício de novos-ricos e do 
maior enriquecimento daqueles que já o 
eram e viviam principescamente.

Não é por acaso que o PR considera 
que “já se esperou tempo demais para cri-
minalizar o enriquecimento injustificado”.

Já há quem compare o regime de Costa 

à actual anormalidade da Venezuela. Mas 
se a intenção de ilegalizar o partido de 
Ventura for para a frente, há que temer 
a reacção popular que pode ser violenta. 
Nada dura sempre e a sonolência tolerante 
e o despertar forçado podem produzir 
demasiados estragos.

A prudência aconselha ao cumprimen-
to das boas regras de ética, da moral, do 
civismo, traduzidas no devido respeito 
pelas pessoas que constituem a nação 
multissecular.

A manifestação em apoio do Chega 
foi mantida em bom recato o que mostra 
a qualidade de educação dos seus simpa-
tizantes. Mas, se o partido for ilegalizado, 
depois de terem sido permitidos pequenos 
partidos que não se apoiam em perfeita 
organização, nem conseguiram suficiente 
apoio popular, nem líderes eleitos por 
significativa quantidade de votos, então, 
será de recear uma reacção violenta, pro-
porcional ao vasto apoio popular de dia 18.

Como observador independente e neu-
tro, tenho verificado que o líder do Chega 

tem dado provas suficientes do seu valor 
como representante dos cidadãos, bom 
analista de várias situações preocupantes, 
sem promessas, nem fantasias exageradas, 
evidenciando valor para defender e liderar 
muitos portugueses.

Os votos obtidos nas eleições presiden-
ciais e a quantidade de pessoas de todo o 
país que participaram na manifestação 
constituíram uma expressão muito sig-
nificativa.  

As diferenças de ideologias e mesmo 
de simples opiniões devem ser convenien-
temente conduzidas por argumentação 
civilizada, de forma educada, orientada 
para o interesse nacional, em vez de vio-
lências, mesmo que apenas verbais. Do 
diálogo podem ser aproveitadas ideias 
positivas que contribuam para um futuro 
mais agradável para os cidadãos poderem 
beneficiar de segurança, progresso e justiça 
social. Em suma, para o desenvolvimento 
do país dos pontos de vista económico, 
cultural, social e outros.

Cada português tem o sublime dever 
de contribuir para um Portugal melhor 
e este texto, como muitos outros que já 
publiquei, procura contribuir para tal ob-
jectivo. O somatório de opiniões dos bons 
portugueses, se bem aproveitadas são um 
manancial inesgotável para a definição da 
rota estratégica para uma boa recuperação 
da nova imagem do país que, em tempos 
idos, “deu novos mundos ao Mundo”. ■

é tão próximo. E conscientes que o Covid 
não se transmite por chamadas telefónicas.

Invectivei:

– Sim. O jornalismo. Pelo menos, o jor-
nalismo sério. O jornalismo livre.

Do outro lado, o estertor deu lugar a 
uma respiração de alívio, que não tardou 
em fazer saltar a língua num rosário de 
impropérios. Porque, por cá, também so-
mos assim. Frontais, directos, reactivos, 
probos e afoitos. Revoltamo-nos contra a 
injustiça, convivemos mal a maledicência 
e repudiamos a desonestidade travestida 
de liberdade. 

Celebramos Abril, de cravos à lapela, 
postando fotos nas redes sociais para que 
ninguém duvide da nossa costela revolucio-
nária e, num qualquer futuro, se e quando 
necessário, possamos esgrimir o instantâneo 
na “tromba” do opressor. Se colocarmos na 
moldura umas quantas palavras de ordem 
ou um “frame” de abrilada, tanto melhor, 
que aí eleva o avatar para um grau superior. 
Mas por aí ficamos, achando que Abril se 

esgota nos cravos ou no vermelho dos lábios 
da Marisa.

Demoramos a perceber que todos os 
dias nos (so)negam a liberdade e que 
convivemos bem com isso. Que Abril tem 
donos: uns só para as festas; outros o ano 
inteiro! Os primeiros são o puto ranhoso 
que levava a bola para o campo, fazia as 
equipas, jogava sempre apesar de não saber 
dar um pontapé, marcava as faltas sempre 
em seu benefício e acabava o jogo quando o 
resultado lhe era desfavorável; os segundos 
são aquele vizinho que ninguém sabe quem 
é e que marca todas as horas do “court” 
de ténis, antes de os demais terem sequer 
acesso ao papel…

Impedir a IL de participar numa marcha 
(que acham que é sua e não do povo!) é 
um ultraje, mas tem caras. Podemos optar 
por nada fazer, por calar silentes, seja pelo 
conforto da inacção, seja por perversidade 
moral. Mas há responsáveis. Sabemos quem 
é o dono da bola!

Não dar cobertura jornalística a uma 
manifestação de um partido que junta 

milhares de pessoas ou optar, em “prime 
time” por começar uma entrevista ao edil 
da capital com uma justificação débil para 
não o questionar relativamente a buscas da 
Polícia Judiciária feitas na véspera, é uma 
manifesta e inaceitável instrumentalização 
da liberdade de imprensa, também ela filha 
de Abril.

Neste caso, calamos silentes, porque 
não sabemos quem é o vizinho, nem por-
que meios ele se conseguiu antecipar. E, 
no fim de contas, o “court” de ténis está 
lá e é nosso! 

A bandeira preta mais não simboliza do 
que um lamento, um pesar e uma condes-
cendência sobranceira sobre a ignorância, 
ponteada pela modorra intelectual que os 
cravos disfarçam. 

Quando saí, mirei de relance a minha 
varanda. A par, repousava uma outra ban-
deira preta, quase inerte, ao sabor do vento. 
Tão só, num simbolismo silente!

Por cá somos assim: solidários, crentes 
num Abril que dura todo o ano… ■

nuno Da coSta nata
advogado
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OpiniãoReorganização das Forças Armadas: que intenções? (2)

Das boas intenções 
à realidade asfixiante
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oficial Piloto aviador (ref.)

A partir da “Reforma de Fontes” de 
1884 conseguiu-se adquirir algum 
armamento e equipamento mo-

derno. Porém, usou-se de um expedien-
te, em vigor desde uma outra reforma de 
1869/70, e que foi este: sendo o serviço 
militar uma obrigação que abrangia todos 
os portugueses, quem se quisesse isentar a 
tal, podia “remir” esse serviço a dinheiro, 
mediante o pagamento de um montante. 
O resultado disto – para além da flagrante 
injustiça e imoralidade – foi que a maioria 
de quem tinha posses pagava para não ir 
à “tropa”, o que teve como consequência 
que só passassem a ser recrutados os mais 
pobres, indigentes e menos ilustrados de 
entre a população. 

O Governo arranjou assim uma maneira 
de cobrar mais um imposto indirecto – “as 
remissões” –, mas ganhou a malquerença 
dos militares do quadro, que tomaram a 
medida por anti-ética e uma indignidade 
para a Instituição Militar. E, estamos em 
crer, que tal muito contribuiu para que o 
Exército tenha deixado cair a Monarquia, 
em 5 de Outubro de 1910. Aliás, não foi por 
acaso, que o novo regime republicano, logo 
pôs fim à medida…

Mas, independentemente da discrição 
sumária, de como as coisas se passaram, 
houve sempre a intenção de tentar melhorar 
o modo de funcionamento, prontidão e 
dignidade da Armada e Exército nacionais 
e o bom nome da Instituição Militar (IM). 
Acresce ainda o esforço que foi feito, sobre-
tudo a partir de 1849, em despartidarizar 
a condição militar, fruto dos lamentáveis 
eventos anteriores, e voltar a colocar os mi-
litares a tratar exclusivamente da defesa do 
país, que deve ser o fulcro da sua actividade 
(a não ser que a “unidade do Estado” esteja 
comprometida).

O mesmo ocorreu durante a I República. 
Apesar das boas intenções da reorganização 
de 1911 (baseado no conceito de exército 
miliciano), a instabilidade política e social, 
o desregramento financeiro e geopolítico e 
a inoperância económica, frustraram qual-
quer hipótese de reorganização séria e lá 
voltámos à mudança de uniformes; denomi-
nação de regimentos e mudanças de poiso 
dos quartéis-generais, e… às quarteladas. 
Com a agravante de se ter tentado republi-

canizar a IM – que era, como a maioria do 
país, monárquica – chegando-se ao ponto 
de tentar colocar oficiais e sargentos de 
confiança dos Partidos Republicanos (tipo 
comissários políticos), que interferiam na 
cadeia hierárquica, com resultados nefastos, 
sobretudo durante a participação portugue-
sa na I Grande Guerra, que na maioria das 
vezes se saldou em desastres.

Tentaram ainda reforçar a Guarda 
Republicana (que não era mais do que a 
Guarda Municipal, criada em 1834, e com 
antecedentes na Guarda Real de Polícia, 
de 1801), reconvertida, de modo a ser uma 
força pretoriana do regime (como agora…), 
em contrapeso ao Exército. O que também 
correu muito mal…

Em súmula, chegou-se a 1926, em termos 
de “zero naval”,“ zero terrestre” e “zero 
aéreo”.

Mas, mais uma vez, sempre houve a 
intenção de retirar a força armada da vil 
miséria em que vivia e já vinha de trás.

Quem conseguiu, finalmente, recuperar 
as Forças Armadas, foram os sucessivos go-
vernos do “Estado Novo”, mas levou algum 
tempo. Foi necessário levar novamente os 
militares para os quartéis e transformá-los 
numa força que, não só defendesse as fron-
teiras, protegesse as populações e se tornasse 
um elemento fundamental do poder nacio-
nal, como também garantissem a unidade do 
Estado e a integridade da Nação. Teve que 
haver grande habilidade política para que 
este desiderato se tornasse uma realidade.

Havendo autoridade (sem o que nada 
se pode realizar); ordem nas ruas; finan-
ças equilibradas e saudáveis e a economia 
a recuperar, além de amplas ameaças no 

horizonte (Ultramar; Guerra civil de Es-
panha e II Guerra Mundial), deu-se início 
finalmente a reformas de substância: a de 
1931, na Armada – foi dada prioridade a esta 
pois não havia um navio que navegasse e era 
fundamental para fazer a ligação e defesa 
dos territórios ultramarinos; a de 1937, que 
pretendia levantar um Exército (incluindo 
a Arma Aérea) com valor operacional; e a 
de 1958 (que não se chegou a implementar 
totalmente), que visava a reconversão dos 
três Ramos no sentido da sua projecção nos 
territórios ultramarinos e a ficarem aptos a 
combater numa guerra do tipo subversivo, 
guerrilha e operações irregulares. 

Todas estas reorganizações foram ainda 
acompanhadas por uma grande mudança, 
ocorrida em 1950, na estrutura superior, que 
decorria da operada no próprio governo e 
a criação da Força Aérea como ramo inde-
pendente, em 1952, tudo acompanhando os 
ensinamentos decorrentes do fim da IIGM 
e da nossa entrada para a OTAN, em 1949.

A acompanhar tudo isto deram-se gran-
des actualizações em termos de legislação 
(que era ponderada e para durar); instrução 
e treino permanente; melhoria das indús-
trias de defesa e das infra-estruturas e pre-
paração da Nação para a guerra.

Foi um período áureo da dignificação da 
condição militar, dos militares e da IM, no 
seu todo. Começava na escola primária…

Nisto residiram os actos, que consubstan-
ciaram as intenções expostas publicamente.

Foram 30 anos de consolidação e avalia-
ção de reformas ponderadas e executadas e 
foi por isso que as FA combateram e aguenta-
ram vitoriosamente, 13 anos de uma guerra 
subversiva e de guerrilha, em África, e 10 

anos de ameaças da União Indiana, sobre 
o Estado da Índia, como não faziam desde 
que o “Grande” Afonso de Albuquerque es-
tabeleceu a presença portuguesa no Oriente. 
Período em que o aparelho militar nacional 
se tornou no mais capaz e poderoso desde 
que o Patrono do Exército, o Rei, Senhor 
D. Afonso Henriques, individualizou o Con-
dado Portucalense. Um feito sem paralelo 
no mundo contemporâneo.

Pedimos ainda Mouzinho emprestado 
“todos sabem os apuros financeiros do país 
e sabem por igual que, para segurar o po-
der por mais dois ou três anos, V.Exª e o 
gabinete a que preside não hesitarão em 
sacrificar o futuro”.

Ora o que passou a ocorrer a partir de 
1982 – data da extinção do Conselho da 
Revolução e da entrada em vigor da Lei de 
Defesa Nacional e das Forças Armadas, não 
tem nada a ver com tudo o que está para 
trás. Justamente por causa das intenções, que 
sendo sempre apregoadas como óptimas, 
são quase sempre concretizadas pessima-
mente. O que gera uma conclusão: tudo 
não tem passado de um ludíbrio mentiroso!

Até essa data (1982), não foi possível 
fazer quase nada com vista ao futuro, pois 
as FA tinham saído do “PREC” e da “Des-
colonização de pé descalço”, perfeitamente 
destroçadas a todos os níveis, sobretudo a 
nível ético e moral. Mas conseguiu-se sanear 
as fileiras – apesar de se não ter julgado 
ninguém – pôr ordem nos quartéis (que 
estavam a saque) e começar a reconverter 
toda a instrução e treino para as missões 
no âmbito da OTAN. O que não foi coisa 
de somenos. E tendo como pano de fundo 
os problemas derivados da reconversão de 
umas FA espalhadas por quatro continentes 
e quatro oceanos, com cerca de 230.000 mil 
homens (felizmente só havia duas dezenas 
de enfermeiras paraquedistas, de saudosa 
memória), para 70.000 efectivos, logo con-
finados ao que restou da Pátria Portuguesa.

As medidas políticas começaram com 
os condicionamentos financeiros, mas a 
partir do primeiro Governo presidido pelo 
Professor Cavaco Silva, já com Fernando 
Nogueira como Ministro da Defesa, o poder 
político sentiu-se finalmente com “força” 
para começar a mexer na IM (na tropa, como 
eufemisticamente, lhe chamam) e começa-
ram a implementar a fórmula dos três “Rs”: 
reorganizar, redimensionar e racionalizar.

O que, como toda a gente sabe se pas-
sou a ler – pois foi isso que passou a ser a 
prática – “reduzir, reduzir e reduzir”, e que 
abrangeu basicamente três grandes áreas de 
“asfixiamento”: o financeiro; o administrati-
vo/estrutural/competências; e do pessoal.

Ocorreu ainda uma decisão que conside-
ro uma baliza no relacionamento político-
-militar, a não recondução no cargo de Chefe 
do Estado-Maior da Armada, do Almirante 
Andrade e Silva. Tal marca o fim do que 
se pode considerar o “temor reverencial” 
pela IM. Ninguém, na altura, reparou nesse 
“pormenor”. ■

[conclui na próxima edição]
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Cultura

JoSÉ alMeiDa

liVro

Linhas Geopolíticas da 
República Popular da China

Ciências Auxiliares (brochado, 220 páginas, 
15 euros), introduz-nos à realidade chinesa, 
explicando as suas áreas de acção e influên-
cia no mundo contemporâneo. João Franco, 
que tem vindo a estudar as diferentes reali-
dades geopolíticas asiáticas, conseguiu neste 
trabalho responder a algumas das questões 
mais pertinentes do ponto de vista da geo-
estratégia e da geopolítica. Perguntas cujas 
respostas se tornam indispensáveis para a 
compreensão de uma potência aparente-
mente desconhecida pelo Ocidente. 

Entre outros particularismos, esta inves-
tigação procurou interpretar a República 
Popular da China à luz de diferentes esco-
las e teorias geopolíticas, analisado as suas 

relações e interdependências com outras 
potências, tanto na região asiática como 
no resto do mundo. Um exercício que de-
monstra um profundo conhecimento do 
autor face às actuais políticas, estratégias e 
orientações do governo chinês, aliado a um 
enorme poder de síntese. Não ficou de fora 
destas “Linhas Geopolíticas da República 
Popular da China” uma atenção particular à 
guerra cultural chinesa, assim como à ofensi-

va étnica e racial 
que subsidia a 
força geopolítica 
daquele regime.  

Licenciado 
em Relações In-
ternacionais pelo 
Instituto Supe-
rior de Ciências 
Sociais e Políticas, 
pós-graduado em 
Estratégia, João 
Franco tem vindo 
a publicar diversas 
obras e artigos no 
campo da Ciência 

Política, Geopolítica e Relações Internacio-
nais, não só em Portugal como no estran-
geiro, destacando-se sempre pela qualidade 
das suas análises. Claro, preciso, sensível a 
questões estruturais do foro histórico-cultu-
ral, proporciona-nos uma leitura realista da 
actualidade política em questão, mostrando 
pelos olhos da Ciência Política o motor da 
História tornado acto e acção. “Linhas Ge-
opolíticas da República Popular da China” 
é, não só, um livro actual e necessário à 
compreensão do mundo contemporâneo, 
como se revela uma obra precursora entre 
um povo que desde cedo estabeleceu con-
tactos e relações com a China. Um título 
obrigatório para todos os que se interessam 
sobre a temática em questão, em particular, 
àqueles que trabalham em jornalismo, co-
mércio e relações internacionais. ■

ca global e as dificuldades sentidas pelas 
principais economias mundiais, a China 
continuou em alta, com uma economia 
forte que lhe permitia, entre outras coisas, 
desenvolver material militar de última gera-
ção e construir dispendiosos navios de guer-
ra, incluindo porta-aviões. Como puderam 
as potências mundiais ignorar o despertar 
deste monstro? Falta de fé nas competências 
de Pequim, ou mera cegueira geopolítica? 
Terá o Ocidente perdido as rédeas sobre os 
destinos do mundo ao ceder às tentações 
do Oriente? 

“Linhas Geopolíticas da República Popu-
lar da China”, obra publicada pelo IAEGCA 
– Instituto de Altos Estudos em Geopolítica e 

A China de hoje já pouco tem a ver com 
as “chinesices” de que nos falava Eça 
de Queiroz. Alheia à auto-mutilação de 
um Ocidente doente saído da Guerra 
Fria, a República Popular da China foi 
conquistando de forma impiedosa o 
seu lugar na história. Conciliando os 
crimes do comunismo com os crimes 
do capitalismo, transformou-se numa 
das mais poderosas e hegemónicas 
potências contemporâneas. Capaz 
de anular a questão dos “direitos 
humanos” e driblar o “politicamente 
correcto”, o gigante chinês parece 
derrubar todos os obstáculos ao seu 
crescimento e fortalecimento.  

H á poucos anos atrás, alguns ana-
listas políticos alertaram para o 
super-crescimento da China a ní-

vel económico e militar. Muitos pareciam 
desatentos ou até indiferentes aos dados 
fornecidos sobre o desenvolvimento daquele 
titã asiático. Não obstante a crise económi-

F undada em 2006, a editora Guerra e Paz completou, 
no passado dia 10 de Abril, 16 anos de activida-
de livreira. Uma efeméride que ficará assinalada 

através da publicação de, pelo menos, 80 novos títulos ao 
longo do corrente ano. Uma dessas obras, entretanto já 
editada, intitula-se “Memórias de um Maestro” (brocha-
do, 250 páginas, 15 euros), da autoria de Álvaro Cassuto. 
Figura de proa da cena musical nacional, igualmente 
conhecido pelo seu meritório trabalho de divulgação da 
música erudita portuguesa.   

Aos 82 anos de vida, Álvaro Cassuto é um dos mais 
galardoados maestros da História da Música Portuguesa 
e o nosso chefe de orquestra de maior projecção inter-
nacional. Ilustre portuense, nascido na Invicta em 1938, 
provém do seio de uma família alemã com antepassados 
portugueses. Apesar de ter cursado Direito, foi a música 
que despertou a sua alma, atribuindo-lhe um desígnio 
maior. Estreou-se primeiramente como compositor de 
vanguarda, em 1959, e só mais tarde como maestro. Fez 

parte da sua formação em Viena, 
estudando com Pedro de Freitas 
Branco e Herbert von Karajan, an-
tes de se tornar maestro assistente 
da Orquestra Gulbenkian, em 1966. 

Ao longo de uma passagem de 
18 anos pelos Estados Unidos, foi 
director musical de três orquestras, 
nomeadamente, a National Orchestra 
of New York. Entre nós, para além 
da Orquestra Gulbenkian, dirigiu a 
Orquestra Sinfónica da Radiodifusão 
Portuguesa e a Orquestra Metropoli-
tana de Lisboa. Fundou a Nova Filarmónica Portuguesa, 
a Orquestra Sinfónica Portuguesa e ainda a Orquestra 
do Algarve. No decurso da sua carreira, Álvaro Cassuto 
demonstrou não só uma inegável qualidade artística, 
na qualidade de maestro e de compositor, como uma 
extraordinária capacidade de gestão e organização, pro-

curando dar resposta a alguns dos velhos proble-
mas estruturais associadas ao universo da música 
erudita em Portugal. 

As memórias de Álvaro Cassuto misturam-se com a 
própria História da Música Portuguesa. Uma vida fasci-
nante, dada a conhecer na primeira pessoa nestas recém-
-publicadas “Memórias de um Maestro”. Não percam. ■

J. A.

Memórias de um maestro

André von Mattoni, Álvaro Cassuto, 
Eliette e Herbert von Karajan numa casa 

de fados, em Lisboa, nos anos 60

DR

DR
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OpiniãoUm outro sistema de ensino, dinâmico e não estático

Aliar a meritocracia ao 
ensino inclusivo. É possível?

DR

G rassa pelo cidadão comum a ideia 
de um enorme facilitismo paten-
te actualmente no sistema de 

ensino português, em que o aluno, sem 
grande esforço ou trabalho, é “levado ao 
colo”, tem a sua positiva assegurada, e 
segue em frente na sua progressão para 
a obtenção de um diploma. E a percep-
ção está totalmente correcta: ao abrigo 
dos decretos-lei 54/2018 e 55/2018, a 
retenção é um fenómeno “excepcional” 
e, a acontecer, pede-se ao professor um 
sem-número de documentos e explica-
ções que justifique esse “insucesso”. E 
são tantos que este, a dada altura, desiste 
de tentar dar alguma seriedade a um 
sistema que não está montado para o 
ser. A necessidade de manter estatísticas 
alia-se à necessidade de não reter alunos 
(porque reter sai mais caro ao Estado 
do que aprovar), a que se alia ainda 
uma imposição ideológica igualitarista, 
e simplifica-se todo o processo: dá-se a 
positiva, e todos os agentes educativos 
ficam satisfeitos! 

rui aMiGuinho
Professor e editor livreiro

Mas qual será a solução? A verdade é 
que boa parte dos jovens de hoje, bem 
ou mal, têm as suas expectativas e motiva-
ções, e nem sempre a escola e o percurso 
formativo fazem parte das mesmas. Não 
podemos, certamente, no mundo actual, 
aplicar soluções que se aplicavam há 50 
anos atrás, colocando um nível de exigên-
cia e rigidez tais que lançariam para fora 
do sistema de ensino boa parte dos jovens, 
principalmente aqueles oriundos de fa-
mílias mais carenciadas e com menores 
expectativas no que respeita à valorização 
formativa e académica. No mundo actual, 
e na nossa nação em particular, todos são 
necessários, todos têm de ter uma forma-
ção na sua área de saber ou componente 
de especialidade, por forma a garantirmos 
quadros formados nas mais diversas áre-
as para que o desenvolvimento do país 
não seja comprometido pela carência de 
recursos humanos – e o Estado tem de 
fazer todos os possíveis por recuperar esses 
jovens, de forma séria.

Defendo, desde há vários anos, uma 
ideia-base que seria um ponto de partida 
do qual poderíamos responder ao desafio 
acima enunciado: a supressão dos concei-

tos de retenção/aprovação. Neste sistema, 
o Estado não reprovaria nem aprovaria 
ninguém, mas disponibilizaria um con-
junto de percursos formativos que o aluno 
poderia trilhar e, consoante os resultados 
obtidos nos mesmos, o aluno (ou o seu 
representante legal, claro está) decidiria 
se pretende continuar nesse percurso, ou 
se opta por um outro, mais adequado ao 
seu perfil, e para que consiga melhores 
resultados. O Estado não retém o aluno: 
ORIENTA-O sim ACTIVAMENTE no seu 
percurso, de acordo com o seu perfil.

Exemplo: O Zé está no 8º ano do en-
sino regular e tem nível “1” a boa parte 
das disciplinas. Quererá o Zé ir para o 9º 
ano do ensino regular, ou optará por uma 
outra via formativa? De que lhe servirá 
continuar pelo 9º ano adiante com um 
currículo repleto de nível “1”? E a Maria, 
que escolheu no 10º ano o curso de Gestão 
de Empresas, mas vai acumulando notas 
modestas nas disciplinas técnicas deste 
curso? Terá a Maria interesse em continuar 
neste curso ou, por iniciativa própria e 
obviamente com orientação das estruturas 
educativas, não quererá mudar para outro 
curso para o qual tenha mais perfil? No 

ensino actual, o Zé, muito provavelmente, 
não teria “1”, mesmo que as suas avaliações 
correspondessem a esse nível, mas sim 2 
ou 3, pois os professores inflacionariam as 
notas para o aluno “passar”. E o Zé ficaria 
com a mesma nota do Chico, que real-
mente tinha notas para ter um nível “3”: 
ficariam ambos com “3” a várias disciplinas, 
apesar de serem alunos tão diferentes… 
E o mesmo aconteceria com a Maria… e 
desta forma estão a enganar os próprios 
alunos, criando uma ilusão de que eles 
fazem parte de um nível no qual não estão 
realmente e impedindo-os assim de pro-
curar uma alternativa onde de facto eles 
pudessem encontrar a sua vocação. Enfim, 
acabamos por ter um (in)feliz “sistema de 
igualitarismos”, que adultera por completo 
o valor dos alunos: desmotiva os melhores 
e não proporciona a devida ajuda aos que 
têm mais carências. 

As notas no básico não podem ser de 
3 a 5 como o são actualmente, mas sim 
de 1 a 5 – cinco níveis de diferenciação; e 
no secundário não podem ser de 10 a 20, 
mas sim de 0 a 20! Não havendo o conceito 
de retenções, os professores já poderiam 
atribuir as notas “reais”, diferenciando o 
que de facto é desigual!

Este modelo é dinâmico e não estático: 
em qualquer momento do percurso esco-
lar do aluno este poderá transitar de um 
para outro tipo de ensino, de disciplinas, 
ou de curso, se for esse o entendimento 
de pais e professores na análise efectuada. 
É o próprio aluno que, em liberdade, 
constrói o seu percurso formativo sem 
necessidade de artifícios e cosméticas 
nas avaliações, o que permitiria saber 
exactamente quais as potencialidades de 
cada aluno e em que área ele poderia ter 
mais utilidade e ser mais valorizado pro-
fissionalmente. Nenhum aluno é retido, 
e nenhum é colocado fora do sistema: 
haverá sim uma diferenciação natural 
e, no final do percurso, cada um teria 
diferentes avaliações nas vias escolhidas. 
Desta forma, alunos, pais, professores e 
empresas, todos teriam uma noção exacta 
do perfil de cada estudante.

E agora podemos então responder à 
questão que deu título a este artigo: sim, 
é possível assegurar um sistema de ensino 
em que se aposte na diferenciação pelo 
mérito, e ao mesmo tempo não deixando 
ninguém de fora. 

Não é dando esmolas que se criam Ho-
mens, mas sim ensinando-lhes a construir 
o seu próprio caminho. ■
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ESFINGE N.536 - CRuZADAS E CHARADAS
PALAvRAS CRuZADAS DEZ CHARADAS

Horizontais
1. Derrubas; Chupa. 
2. Atinjas; Caprichos.
3. Terra maninha reduzida 

a cultura; Vacinação.
4. Aposento;  

Estremeceram.
5. Azar; Debaixo.
6. Donos.
7. �Sim�; Reservar um recur-

so na memória ou disco 
para atribuir recursos 
para o sistema poder 
funcionar.

8. Azinhaga; Rebocar.
9. Cessar; Fervor.
10. Cor vermelha muito 

pronunciada (pl.); 
Margens.

11. Causas; Aliara.

verticais
1. Voos; Pilara.
2. Salgam; Capelo.
3. Atroam;  

Bêbedo.
4. Cacete; Realizais.
5. Aquelas;  

Lavouras.
6. hesitar.
7. Apaixonado;  

Nota musical.
8. Lucra; Escavaras.
9. Casar; Alface.
10. Flautas; Molestar.
11. Guarnecmos de asas; 

Alqueire.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aferéticas
1 –   O CASAMENTO não é 

NUBiANO. 4, 3
2 –   A ViRGEM não CONCEBE. 3, 2
3 –   O VALENTE, embora não 

precise, ROUBA. 3, 2
4 –   O MACACO não usa o 

LAVATÓRiO. 3, 2
5 –   Era hUMiLDE e gostava de 

“CARAMELO”. 3, 2

Metamorfoseadas por letras
6 –   O AJUSTAMENTO  

fez-se para assistir ao 
CONCERTO. 8(4)

7 –   O RODETE deu-lhe cabo do 
JOELhO. 7(5)

8 –   No COMPARTiMENTO  
era onde tomavam BANhO. 
6(4)   

9 –   O NEGRO era um bom 
GUARDA. 7(6) 

10 –   Fez uma FiGA com  
o DEDO. 6 (6)

PALAvRAS CRuZADAS
Horizontais
1. Focal; Amiga.     2. icor; Acedem.     3. Fim; Aparato.
4. imos; Oba; Al.    5. Ao; Ousa; A; A.    6. Suam; Doca.
7. F; T; Boal; Pa.    8. Os; Sim; Apar.  9. Folego; Uru.
10. Oragos; Eram.      11. Seres; Prosa.

CHARADAS
1. Módico / Sá     2. Lógica / Má     3. Mercado / Vel
4. Mamilo / Nha    5. Bobice / Na    6. impiedade
7. Picaço    8. Pífio   9. Piara   10.  Mofarras

SOLuÇõES Esfinge n. 535

DR

A “descarbonização dos transportes” 
através do uso de “energia renová-
vel”, que pode ou não ter origem 

em “hidrogénio verde”, são expressões cada 
vez mais utilizadas, sem que a maioria dos 
cidadãos entenda a sua origem: o “Green 
Deal”, um pacto ecológico europeu, que 
encerra um compromisso de transição ener-
gética dos Estados para uma “economia 
verde”, alicerçado em dois pontos funda-
mentais: mais produção de energia “limpa” 
proveniente de fontes renováveis e uso mais 
eficiente e racional dessa mesma energia.

Contudo, além do propósito nobre de 
assegurar o futuro do Planeta, existem mo-
tivos geopolíticos e económicos que preten-
dem revitalizar o papel da Europa na cena 
política internacional. É que, ao reduzir a 
importação de combustíveis fósseis (e, em 
simultâneo, a dependência energética do 
exterior), isso está a obrigar toda a estrutura 
económica e social europeia a modernizar-
-se e a evoluir tecnologicamente, reconver-
tendo indústria e serviços, incluindo dos 

transportes, mas também os da educação 
ou da formação profissional, já que haverá 
uma maior necessidade de mão-de-obra 
altamente especializada.

Prevista está também uma alteração gra-
dual dos hábitos de circulação e de uso 
do automóvel, de resto já em marcha em 
várias cidades europeias. E é para estimu-
lar e apoiar este movimento de transição 
para automóveis livres de emissões ou para 
outras formas de locomoção (bicicletas 
eléctricas, trotinetes, transportes partilha-
dos…) que os Estados criaram instrumen-
tos fiscais dirigidos a entidades públicas 
ou privadas – ou mesmo cidadãos –, que 
pretendam adquirir ou utilizar formas de 
transporte mais eficientes. Exemplo disso 
são o conjunto de incentivos financeiros ou 
fiscais destinados à aquisição e utilização 
de veículos eléctricos (os únicos supostos 
a circular a partir de 2050) ou com motor 
plug-in, essenciais numa fase de mudança 
de práticas e de alastramento de infra es-
truturas de carregamento.

No caso das empresas e organismos pú-
blicos, estes benefícios são fundamentais 
para conseguirem acompanhar e respeitar 
regulamentação cada vez mais exigente, 
que as obriga a reduzir as emissões de que 
são responsáveis, desde a aquisição da ma-
téria-prima à comercialização do produto 
ou serviço. Mas os cidadãos são também 
convocados a fazê-lo, penalizando-os de 
alguma forma pelo uso menos eficiente de 
recursos ou pela utilização de equipamento 
responsável por emissões de carbono; veja-
-se a obrigação dos certificados energéticos 
dos imóveis ou a tributação automóvel em 
função do CO2 emitido pelo veículo.

Neste processo, a indústria dos transpor-
tes é uma das mais expostas. Nomeadamen-
te os construtores automóveis, intimados a 
produzirem veículos com emissões de CO2 
cada vez mais reduzidas sob pena de pesadas 
coimas, mas também de os produzirem de 
forma mais “sustentável”. Daí a urgência de 
acelerar o desenvolvimento e produção de 
veículos eléctricos ou de electrificar transi-

toriamente os motores atuais, como forma 
de satisfazer uma legislação cada vez mais 
exigente. Porém, não basta: há que os ven-
der e, para isso, estão muito dependentes 
dos incentivos facultados por cada Estado.

Sabendo que já nem a concentração de 
marcas ou a produção conjunta e partilha 
de componentes serão suficientes para a 
sobrevivência de um negócio com custos 
cada vez maiores, os fabricantes de veículos 
estão a assumir a cadeia completa do ne-
gócio. Isso significa a venda directa (com 
soluções próprias de financiamento, logo, 
a entrada no sistema bancário), a oferta de 
soluções de aluguer ou partilha da viatura 
(para quem não queira ou possa comprá-
-los), o comércio de tecnologia de produção 
de energia ou até operando directamente 
como fornecedor de electricidade. Fecha-se 
assim, dentro do grupo, um ciclo que vai 
da produção do automóvel e sua utilização, 
até à reciclagem final dos seus diversos com-
ponentes no final de um ciclo de vida. ■

www.cockpitautomovel.com

Por que razão está a acontecer uma “corrida” aos carros 
eléctricos? Ou as empresas a adoptar esta solução?  
e porque está a mudar a circulação na cidades?

Mobilidade verde
cocKPit

SuGESTÃO DE FIM-DE-SEMANA

Filarmónica
O Centro Cultural de Belém, em Lis-

boa, recebe este Domingo, 2 de 
Maio, pelas 11 horas, mais um concerto 
da Orquestra Filarmónica Portuguesa, 
sob o tema “O Oceano que Nos Liga”. 
Serão interpretadas obras de grandes 
compositores nacionais dos séculos XX 
(Joly Braga Santos e Fernando Lopes-
-Graça) e XXI (Luís Tinoco) e ainda 
a obra “Farol da Última Esperança”, 
do compositor chileno Rafael Díaz. O 
concerto integra-se no programa das 
celebrações do Dia Mundial da Língua 
Portuguesa (5 de Maio) e dos festejos 
dos 500 anos da viagem de circum-na-
vegação. Apoio da Estrutura de Missão 
para a Comemoração do V Centenário 
da Viagem de Fernão de Magalhães e 
da Presidência Portuguesa do Conselho 
da União Europeia. ■
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Sem os Descobrimentos, Joacine e Mamadu nunca estariam aqui Opinião

Ódio à nação portuguesa
Não é segredo para ninguém que a es-

querda tomou o freio nos dentes con-
tra os símbolos nacionais. Agudizou-se 

com o resultado das eleições presidenciais e 
com a polémica surgida com o falecimento do 
tenente-coronel comando Marcelino da Mata. 

Eles, principalmente elas, não gostam de 
reconhecer. Mas o facto é que ficaram frustrados 
com o resultado das eleições presidenciais. E 
não encaixaram o facto dum negro da Guiné 
ter sido o soldado português mais condecorado. 

Têm-se sucedido as manifestações contra 
os símbolos do passado, ou seja, os símbolos 
nacionais. Não apenas àqueles que contenham 
uma qualquer referência ao Estado Novo. Mas 
o ódio vai atingir os emblemas mais básicos da 
nossa nacionalidade. 

Desde 2016 que vem a CML a tratar de retirar 
os brasões da Praça do Império. Mas tornou-se 
óbvio que tal determinação acelerou após estas 
duas situações referidas. 

Os brasões da Praça do Império datam da 
altura da Exposição do Mundo Português. São 
da autoria de Cottinelli Telmo, modernista, ar-
quitecto polifacetado que ficou conhecido pela 
realização do eterno “Canção de Lisboa”. 

Não são conjuntos escultóricos. Na realidade, 
trata-se de brasões florais, representando as que 
eram, à data, colónias portuguesas. Não apenas 
as africanas, mas também a “longínqua bandeira 
de Macau”, o mártir Timor e a esquecida Goa, 
a “Roma do Oriente”. 

Em defesa da manutenção desses brasões 
florais, foi efectuada uma petição “online”. En-
cabeçada, entre outros, por D. Duarte Pio de 
Bragança, Bagão Félix e a aguerrida deputada 
municipal PPM, Aline de Beuvink. Parece ter 
sido entregue a petição, com 9914 assinaturas 
(entre elas, a do autor destas linhas e de vários 
dos amáveis leitores).

Ao momento em que este trabalho é con-
cluído, estará a questão em suspenso. Vamos 
manter optimismo prudente.

A iniciativa antinacional seguinte partiu de 
Inês Sousa Real. Em Fevereiro, a deputada do 
PAN vem defender a retirada dos quadros alusi-
vos às Descobertas do Salão Nobre da Assembleia 
da República. A razão de ser desta animalada 
é que tais quadros já “em nada espelham os 
valores da actualidade”.

Datam, também esses painéis, da Exposição 
do Mundo Português. Os quadros parietais repre-
sentam, entre outros temas, a tomada de Ceuta, 
Diogo Cão na foz do Zaire e Pedro Álvares Cabral 
em Terras de Vera Cruz. Os nomes dos autores, 
lamentavelmente, são quase desconhecidos do 
comum: Adriano Sousa Lopes que começou o 
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retrato do Infante, o açoriano Domingos Rebelo 
e o oposicionista, Joaquim Rebocho. 

Os quadros, como poderemos ver digital-
mente, são um exemplo de Modernismo do 
Estado Novo. A mistura de passado idealizado 
com um futuro que também se quer heróico. 

“A Arte será heróica e será nacional”. Frase 
que poderia bem descrever as opções estéticas da 
época. “Realmente”, nestes tempos mesquinhos, 
de acusação e agachamento que vivemos, os qua-
dros representam valores totalmente desfasados.

Poderemos “realmente” concordar que 
ocultar obras de arte de teor histórico é uma 
atitude de irracionais. Aqui, a defensora oficial 
dos animais realmente defende burros, asnos, 
cavalgaduras e camelos. Mas bípedes verticais. 

A esse propósito, teve oportunidade de se 
manifestar o insuspeito socialista António Barre-
to. Em entrevista dada ao “DN”, de 06/2/2021, 
ironizou “Porque não se faz demolir o Padrão 
dos Descobrimentos? Por ser mais pesado?”

O que foi lembrar! O deputado PS por Vila-
-Real, Ascenso Simões, manifestou-se em artigo 
do “Público” em 20 do mesmo mês. Reclamou, 
exactamente, não uma retirada como a deputa-
da animalista. Mas a destruição do Padrão dos 
Descobrimentos. 

Declarou que o monumento é um “ma-
marracho”, que num país respeitável teria sido 
“destruído”. Devia tratar-se da respeitabilidade 
da China do Mao, nomeadamente da Revolução 
Cultural. 

O esclarecido deputado, que se absteve no 
voto de pesar pelo falecimento de Marcelino 
da Mata, declarou também que, afinal, o 25-A 
deveria ter tido sangue. Tal como o Mamadu 
Baila, veio depois corrigir que era “em sentido 
figurado”. 

O monumento foi também concebido pelo 
referido Cottinelli Telmo para a “Exposição do 

Mundo Português”. Construído em materiais 
perecíveis, a estrutura actual é de betão e pedra. 
Foi inaugurada em 1960, com figuras da autoria 
do grande Leopoldo de Almeida. 

Representados estão marinheiros, guerrei-
ros, mas também cartógrafos, missionários, ho-
mens de cultura e até uma mulher. Uma grande 
senhora: Dª Filipa de Lencastre, esposa de D. 
João I e mãe da Ínclita Geração. 

O deputado socialista não é um proletário 
revoltado. Nem um jovem que teve oportunidade 
de estudar, indignado com as condições míseras 
dos pais operários. Provém duma acomodada 
família de classe média e passou por ser do “Gru-
po de Católicos” ligados a Guterres.

A demasiado conhecida Joacine Katar não 
perdeu tempo. Em “tweet” datado de 10 de 
Março, representa o Padrão dos Descobrimentos 
a ser levantado ao ar, como foguetão.

Já sabemos que tais “portugueses” detestam 
essa fase da História de Portugal. Aliás, da His-
tória da Europa: nunca foram “descobertos”, 
declaram. 

Pois se não tivessem sido “descobertos”, es-
tariam em regime tribal. Com os caçadores de 
escravos árabes a capturá-los. Se não fossem essas 
Descobertas, esse colonialismo, as antigas coló-
nias africanas e Timor, como entidades nacionais 
não existiriam. Como não existiria o Brasil. (E 
falamos só dos Descobrimentos Portugueses).

De qualquer modo, ela, Joacine, nunca es-
taria aqui. A ser paga pelos portugueses que faz 
questão de detestar. 

Mas o ódio esquerdizante não se fica pelos 
símbolos históricos, retratados em épocas de 
Estado Novo. A raiva vai na direcção dos mais 
básicos símbolos nacionais de qualquer país: o 
Hino Nacional e a Bandeira Nacional. 

Logo a seguir às eleições presidenciais, 
destacou-se uma mensagem antinacional no 

“Tweeter”. Autora: uma desconhecida Elisabete 
Fernandes. Declarou que um hino denomina-
do “Heróis do Mar”, em vez de “Heroínas do 
Mar”, indica que o país tem muito a aprender 
na igualdade de géneros. 

Ignoramos se a Elisabete Fernandes é al-
guém. Mas uma coisa é certa: os descobridores 
portugueses foram homens. 

“Heroínas do mar” pode fazer lembrar aque-
las mulheres-piratas, mais ou menos lendárias, 
que por vezes apareciam em filmes dos anos 
1940/50. (Quiçá na “Corsária Negra”, banda 
desenhada erótica dos anos 80!).

Já sabemos que muito boa gente entendeu 
que o centenário do Partido Comunista deveria 
ter sido celebrado a nível nacional. Oficialmente, 
as instituições deveriam cantar. “Pró menino 
PCP, uma salva de palmas!”. A oposição mani-
festa do comum dos portugueses veio, ainda 
mais, enfurecê-los.

Pelo que as bandeiras do PCP nos Aliados, 
no Porto, levantaram outra discussão. No “FB”, 
alguém rejeitando os adornos, declarou que a 
sua bandeira é a de Portugal. O que originou 
que vários comunistas se manifestassem contra 
o estandarte nacional.

Entre diversas expressões de ódio, desta-
camos a dum Sérgio, pelos vistos comunista. 
Afirmou que o estandarte nacional é a “bandeira 
de um país que escravizou e traficou milhões de 
seres humanos, que colonizou barbaramente ter-
ritórios por todo o globo, que matou e torturou 
numa guerra colonial sangrenta...”.

O que estas escreve teve ocasião de respon-
der ao desvairado, que tais injúrias à bandeira 
nacional vão contra as tomadas de posição ofi-
ciais do PCP. O discurso de Jerónimo de Sousa 
está cheio de referências ao “patriotismo”.

Não teve o raivoso melhor contra-argumento 
que declarar: “Viva o PCP, viva Stalin!” Mais 
explícito do que isto….

Ou seja, os brasões da Praça do Império, os 
painéis na AR, o Padrão dos Descobrimentos, 
incomodam. São evocativos dum passado que 
foi glorioso!

Da parte das esquerdas, poderia ter um pre-
texto, não uma justificação: terem sido algumas 
das inúmeras obras do Estado Novo. 

Mas o resto não faz qualquer sentido. Pois 
são ofensas aos símbolos mais básicos duma 
nacionalidade: neste caso, a nossa. Nacionali-
dade que é tão má, que figurões como Joacine 
e Mamadu quiseram obtê-la. 

São crimes públicos. Qualquer cidadão tem 
o direito de os denunciar criminalmente. E 
qualquer Digníssimo Delegado do Procurador 
da República, tem o dever de agir criminalmente 
contra os infractores. Vamos ver! ■

FranciSco Serrano Socorro
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Marcelo e o revisionismo
O Presidente da República en-

tendeu intervir no debate 
cultural da década, o qual consiste 
em saber se as pessoas que vivem 
hoje podem “rever” e “emendar” 
a história das pessoas que viveram 
ontem. Em boa hora o fez, pois 
demonstrou grande lucidez e bom 
senso, algo que falta a muitos dos 
intervenientes nesse debate.

Temos visto, desde há alguns 
anos, desenvolver-se em Portugal 
uma tendência inquisitorial, inspi-
rada pela extrema-esquerda e pelo 
marxismo cultural, que pretende 
tratar o passado, isto é, a História, 
como se do presente se tratasse. 
Estes novos inquisidores querem 
que as partes da História de que 
eles não gostam (aquelas que eles 
acham que deviam ter aconteci-
do doutra maneira) sejam pura e 
simplesmente apagadas, ou então 
“alteradas”, para que fiquem mais 
de acordo com a maneira de pen-
sar da extrema-esquerda de hoje.

A este exercício totalmente ma-
nipulador da História chamariam 
eles “fascista”, se não se desse o 
caso de serem eles, precisamente, 
que querem levá-lo a cabo.

Insere-se nesta tendência a 
“moda” macabra de mudar os 
nomes às ruas, destruir estátuas e 

monumentos, “corrigir” os livros 
de História, proibir a divulgação 
de pontos de vista diferentes e mol-
dar, em geral, o pensamento dos 
povos segundo a cartilha marxista 
do “bem” e do “mal”.

As polémicas em torno dos 
brasões da Praça do Império e do 
Monumento-Padrão dos Descobri-
mentos, ambos na zona ribeirinha 
da capital, de onde outrora parti-
ram as naus das Descobertas, são 
exemplos recentes da demência 
que atacou muitas cabeças. Essa 
gente confunde a Expansão com 
o esclavagismo (que por sinal era 
praticado em África muitos sécu-
los antes de os europeus lá chega-
rem), por isso quer “apagar” da 
História tudo o que diga respeito 
ao antigo Ultramar.

Foi neste ponto do debate que 
o Presidente da República deci-
diu intervir, usando para isso a 
autoridade moral que tem como 
filho de um antigo governante do 
Estado Novo e do Império (Bal-
tazar Rebelo de Sousa, Ministro 
de Oliveira Salazar e de Marcello 
Caetano e Governador-Geral de 
Moçambique).

“É prioritário estudar o pas-
sado e nele dissecar tudo, o que 
houve de bom e o que houve de 

mau”, lembrou Marcelo. “É prio-
ritário assumir tudo, todo esse 
passado, sem auto-justificações ou 
auto-contemplações globais inde-
vidas, nem auto-flagelações globais 
excessivas”. Isto porque “não há, 
nunca houve, um Portugal perfei-
to”: há apenas o Portugal possível, 
feito pelos Portugueses das várias 
épocas, com as suas qualidades e 
os seus defeitos, os seus claros e 
escuros, os seus actos grandes e os 
seus actos menos grandes. Como, 
aliás, acontece com todos os povos, 
em todas as latitudes.

Com grande lucidez, o Presi-
dente chamou a atenção para o 
facto de aquilo que hoje considera-
mos “qualidades” ter sido, noutros 
tempos, considerado “defeitos”, 
e vice-versa. É, pois, necessário, 
respeitar na integridade os factos 
que aconteceram, observando-os 
tendo em conta as circunstâncias 
do momento em que acontece-

ram, e não “torcendo-os” para eles 
ficarem a gosto daquilo que hoje 
é “bem” pensar.

Não sei se a mensagem presi-
dencial contribuiu para fazer luz 
na cabecinha dos extremistas da 
“moda”. Duvido, pois eles têm 
o hábito de teimar no erro só 
porque é assim que está no cate-
cismo pelo qual pautam as suas 
ideias. Mas as palavras de Marcelo 
contribuíram, pelo menos, para 
assegurar à grande maioria dos 
portugueses que na Chefia do 
Estado está alguém que não segue 
a loucura extremista das minorias 
falsamente “iluminadas”. Foi um 
contributo altamente valioso para 
o debate, pois sublinhou um prin-
cípio de análise que todo o inte-
lectual rigoroso reconhece como 
essencial, e ainda mais quando 
se trata do estudo da História. 
Bem haja! ■

Tiago Santos Soares
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NOvA ÁGuIA nº 27

A NOVA ÁGUIA levan-
tou o seu voo já na 
fase final da vida de 

António Telmo, mas ainda a 
tempo de podermos contar 
com a sua sempre luminosa 
colaboração. Isso aconteceu 
logo no primeiro número 
da Revista, com o texto “À 
tarde e a boas horas” e com a 
pré-publicação de um excer-
to da sua obra A Verdade do 
Amor (Zéfiro, 2008), um dos 
primeiros títulos da Colecção NOVA ÁGUIA. Nos números 
seguintes, essa colaboração manteve-se: “Coincidências” 
(nº 2): “Comentário a uma Carta de Natália a Leonardo” 
(nº 3); “O passeio que ficou por contar” (nº 4); “Acordo 
e Desacordo na Língua de Portugal” (nº 5). Em Agosto 
de 2010, António Telmo partiu, mas houve ainda tempo 
para, no sexto número da Revista, no segundo semestre 
desse ano, lhe dedicar uma secção em sua expressa Ho-
menagem, ainda com um texto do próprio: “O Estilo da 
Renascença Portuguesa”.

Uma década após a sua partida, pareceu-nos o tempo 
próprio para darmos, de novo, destaque a António Telmo. 
Por isso, inicia-se este número da NOVA ÁGUIA com mais 
de uma dezena de ensaios sobre ele – seguidos de outros 
tantos sobre outra figura singular da cultura portuguesa que 
nos deixou muito recentemente: Eduardo Lourenço. Não 
tendo colaborado tanto na NOVA ÁGUIA quanto António 
Telmo, a sua presença não deixou de ser marcante. Assim, 
no nº 15, em que assinalámos o centenário da Revista “Or-
pheu”, foi dele o ensaio de abertura – “Orfeu ou a Poesia 
como Realidade” –, evocação que se estendeu ao número 
seguinte, com a transcrição da sua Conferência de Encer-
ramento do “Congresso 100 – Orpheu”, em que a NOVA 
ÁGUIA esteve igualmente envolvida. Nos números 18º e 
20º, destacamos ainda dois ensaios seus – sobre Agostinho 
da Silva e António Vieira, sendo que o texto mais marcante 
foi, decerto, uma extensa entrevista concedida a Luís de 
Barreiros Tavares (publicada no nº 16), depois editada 
em livro (Eduardo Lourenço em roda livre, Ed. MIL, 2016).

Se este número da NOVA ÁGUIA se ficasse por esta dupla 
evocação, isso já seria decerto suficiente. Como sempre, 
porém, há “Outros Vultos” da cultura lusófona igualmente 
aqui evocados, alguns dos quais também falecidos neste 
último ano – falamos de Celina Pereira, Cruzeiro Seixas, 
Gonçalo Ribeiro Telles, Veríssimo Serrão e Waldemar Bastos. 
Há “Outros Vultos” e “Outros Voos” – começando por um 
ensaio sobre Italo Calvino, da autoria de Brunello Natale De 
Cusatis, decerto um dos italianos que mais e melhor conhece 
e ama a cultura lusófona. E há ainda – para além de duas 
séries de “Cartas para António Telmo”, de Dalila Pereira da 
Costa e Luís Amaro –, um conjunto de recensões, no nosso 
“Bibliáguio”, começando pela obra As Literaturas de Língua 
Portuguesa (das origens aos nossos dias), de José Carlos Seabra 
Pereira (que já havíamos destacado no número anterior), e 
prosseguindo com quatro livros editados pelo MIL em 2020: 
A Vida Imaginada: Textos sobre Teatro e Literatura, de António 
Braz Teixeira, Teoria da Luz e da Palavra, de Luís Furtado, 
João pela vida dentro, de João Reis Gomes, e Lusasalém V, 
de Delmar Domingos de Carvalho, outro Amigo da NOVA 
ÁGUIA que nos deixou neste fatídico ano. ■

Para encomendar: info@movimentolusofono.org 

O esPeCtaDOr POrtUgUeZManuel reZenDe

P assou mais um 25 de Abril com o habitual desfile de 
máscaras e cortesias balofas. O circo de variedades 
trouxe espécimes de todas as qualidades às ruas 

da capital, pretos, trans, brancos, arrumadores, ciganos, 
unidos num abraço constrangedor a cantar aquele fim 
de borrasca que é a “Grândola Vila Morena”.

De todas as canções frouxas, esta é a que melhor se 
aplica ao regime actual. Não me admiraria nada que certas 
maleitas como a disfunção eréctil ou o prolapso rectal 
tivessem por causa principal aquela aborrecida estopada 
vomitada pelo Zeca Afonso, a música de resistência menos 
censurada da história de todas as resistências. Aliás, de 
todas as músicas de Zeca Afonso, esta foi das que nunca 
foi censurada. Aliás, de todas as músicas de Zeca Afonso, 
esta aqui merece-lhe todas as censuras e ainda mais um 
par de bofetadas. Por menos do que isso enviou-se o Ma-
nuel Alegre para Argel, o Soares para Paris e o bispo do 
Porto para a fantasia hippie em que habitava a maioria 
da hierarquia católica naquela altura.

Eu não sei quantas das histórias da tortura da PIDE 
são reais ou invenções (mas imagino), mas para deixa-
rem passar algo tão aborrecido como a “Grândola Vila 
Morena”, a PIDE, ou a censura, sentenciaram-nos todos 
à maior das torturas.

Só existe uma tortura maior do que a “Grândola Vila 
Morena” e é ouvir gente a cantar a “Grândola Vila Morena”. 
“À sombra de uma azinheira/que já não sabia a idade” 
é mais do que a última estrofe deste garrote musical, é o 
efeito real da música sobre outros seres vivos! A azinheira 
esqueceu-se da idade que tinha quando ouviu Zeca Afonso 
cantar a “Grândola Vila Morena”. Em mim é igual, ouço 

aquilo e esqueço-me onde estou e os palhaços da esquerda 
esquecem-se da figura de parvo que fazem ao cantar aquele 
demorado empalamento alentejano ao vivo.

Não tive a hipótese de ver o desfile da Iniciativa Liberal 
porque estive muito ocupado no 25 de Abril a empilhar 
latas de atum na minha despensa de acordo com a ordem 
alfabética e as cores de cada uma, ou a furar os olhinhos 
com agulhas a ferver, ou qualquer outra coisa parida pelo 
demo que ainda assim seria melhor que assistir aos desfiles 
do 25 de Abril, mas ainda assim espero que não tenham 
cantado a “Grândola Vila Morena”. Sendo liberais, aquilo 
dá-lhes mais para a cocaína, e o cante alentejano, mesmo 
assim esquartejado, não bate. Sei lá, devem ter descido a 
Avenina da Liberdade a cantar a “Purple Rain”.

Para mim é isto. Podem ficar com os vossos cravos e 
enfiá-los nos “amanhãs que cantam”.

O meu Capitão de Abril favorito
O grande herói do 25 de Abril é José Sócrates. Foi por 

homens como ele e para tipos como ele que se fez o 25 
de Abril. Eu fazia-lhe o puto de uma estátua que fizesse 
sombra à do Marquês de Pombal. Eu mudava o nome ao 
Palácio de São Bento e chamava-lhe Palácio Sócrates. Ou o 
Palácio da Pena, que ficava Palácio Novas Oportunidades.

Grão a grão enche a galinha o Paço,  
digo, o César do dito
Querem ilegalizar o Chega e isso está a irritar muita 

gente. Por mim, podem contar com o meu apoio e com as 
minhas extraordinárias competências de gestão. Ilegalizar 
o Chega é o primeiro passo, ilegalizar os restantes partidos 
é a meta. Vamos a isso, camaradas! Valete, morcões! ■

A morte saiu à rua e  
matou-nos a todos de tédio 

Documento exclusivo para autores  - por favor não partilhe



24 •  O DiABO, 30 de Abril de 2021

“Dizem-se defensores da liberdade mas querem cortar a liberdade alheia.  
São os novos extremistas que alimentam o populismo dizendo que o combatem,  

que se afirmam guardas da democracia quando a ameaçam”
Helena Garrido, in ‘Observador’

A história acima das ideologias e dos fana-
tismos, a verdade no lugar do revisionismo: 
o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa 

está de parabéns pelo seu magnífico discurso 
no dia 25 de Abril.

A Frase

Instantâneo

O socialista Paulo Pedroso atacou Sér-
gio Sousa Pinto, uma voz moderada 
dentro do PS, por este participar na 

convenção do Movimento Europa e Liberdade. 
A caça às “bruxas” não conhece limites.

Céu
&Inferno

Lugares
António “do pântano” Guterres, 
secretário-geral da ONU, presidiu a 
uma reunião informal do Conselho de 
Segurança (China, França, Rússia, Reino 
Unido, EUA e Alemanha) para resolver 
o velho conflito entre turcos e gregos 
na ilha de Chipre. Do encontro, como 
de costume, nada saiu de concreto – 
mas, pelo menos, desta vez as senhoras 
tiveram direito a lugares sentados… ■

• Desgraça
À medida que se enraíza a convic-
ção de que António Costa se pre-
para para ‘dar o salto’, aumentam 
as escaramuças entre apaniguados 
das várias facções do PS, tentando 
todas posicionar-se em vantagem 
com vista à sucessão. O insosso 
Fernando Medina, que acalentava 
esperanças de ser “o herdeiro”, tem 
agora a tarefa dificultada pelos es-
cândalos de corrupção que abalam 
a Câmara de Lisboa, a que preside. 
A imprensa do sistema, que clara-
mente protege o seu rival na corri-
da à liderança, Pedro Nuno Santos, 
começou já a hostilizar claramente 
Medina: quando não é por causa 
das buscas da PJ nos Paços do Con-
celho, é por continuar a perorar no 
seu espaço de comentário na TVI, 
espaço que os “amigos” de ontem 
dizem hoje ser um mero palanque 
de propaganda eleitoral. Quando 
se cai em desgraça… ■

• Colisão
Mas o estrambólico e desproposita-
do Pedro Nuno Santos não facilita 
a tarefa aos seus admiradores nas 
redacções dos órgãos de comu-
nicação. O seu feitio conflituoso 
incompatibiliza-o frequentemente 
com os próprios camaradas, criando 
situações embaraçosas que ninguém 
se atreve a recomendar. Esta semana 
veio a público a guerra aberta que 
Santos mantém com, pelo menos, 
um colega de Governo – Pedro 
Siza Vieira, ministro da Economia, 
geralmente identificado com a ala 
mais moderada do PS. Um jornal 
chegou mesmo a dizer que “os dois 
estão em rota de colisão e quase nem 
se falam”. António Costa, ao estilo 
dos marajás, deixa o conflito correr 
entre o auto-proclamado chefe de 
fila esquerdista do PS e o discreto 
Siza, que com a partida de Cen-
teno se tornou o ‘número dois’ 
do Executivo. ■ 

• Miserável
António Costa, que já mostrou de-
sagrado pela precipitação caótica em 
que vive Pedro Nuno Santos, não 
pode dar-se ao luxo de afastá-lo. 
Como aconselhava Don Corleone, 
importa “manter os amigos por per-
to e os inimigos mais perto ainda”. 
Curiosamente, o mesmo Costa não 
seguiu este conselho quando acusou 
o dirigente socialista Manuel dos 
Santos de ter “preconceitos racistas” 
e “anti-ciganos” e pediu à Comissão 
de Jurisdição que o expulsasse do 
partido. Neste caso, contudo, teve 
azar: o “tribunal” do PS recusou 
fazer a vontade ao líder, “conde-
nando” o ex-deputado rebelde a 
uma simples suspensão por dois 
anos. Mas este, não se conforman-
do, recorreu para o Tribunal Cons-
titucional e ameaça agora manter 
na praça pública uma campanha 
contra o “ataque miserável” de que 
acusa Costa. ■

• Peixeirada
O mais recente caso de “peixeirada” 
entre socialistas foi protagonizado 
pelo controverso Paulo Pedroso, 
que se atirou como gato a bofe ao 
camarada Sérgio Sousa Pinto por 
este ter anunciado que participa-
rá na convenção do Movimento 
Europa e Liberdade, a realizar em 
Maio, ao lado de personalidades 
do centro, do centro-direita e da 
direita, como João Miguel Tava-
res, Helena Matos, Francisco José 
Viegas, Pedro Boucherie Mendes, 
Paulo Portas, Jaime Nogueira Pinto, 
Rui Ramos, João Cotrim Figueire-
do e… André Ventura, do Chega. 
Escapulindo-se a mais uma zaragata 
fratricida, Costa rumou a Viana do 
Castelo a fazer aquilo que melhor 
sabe: “inaugurar” uma obra ferro-
viária que ainda não estava acabada 
e perorar sobre os grandes planos 
dos socialistas para melhorar o meio 
ambiente… ■

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

31 de Outubro de 2017 • Ano  XLI • Nº 2131 • Preço 2,00 € (IVA incluído) • Fundadora: Vera Lagoa • Directora: Cecília Alexandre

 41
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MARCELO EM CHOQUE FRONTAL COM O PS

Nada voltará a ser como era
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Carris
O recente e inopinado “in-
teresse” do Governo pela 
ferrovia despertou, com-
preensivelmente, as maio-
res suspeitas. Os socialistas, 
que desde há décadas se 
revelam indiferentes ao 
transporte ferroviário (o 
qual, pelo contrário, é pri-
vilegiado e acarinhado nos 
países desenvolvidos da Eu-
ropa), têm sido os melhores 
amigos das petrolíferas, da 
indústria automóvel e do 
‘lobby’ do asfalto. A actual 
III República é, graças a eles, 
o pior exemplo no que res-
peita à poluição nas vias de 
comunicação. A prova está 
nesta evidência demolidora: 
a ferrovia em Portugal conta 
hoje com o mesmo número 
de quilómetros de carris que 
contava em 1893. Há quase 
130 anos não se abre uma 
linha nova. Em contrapar-
tida, os Governos socialistas 
têm sido pródigos em qui-
lómetros de auto-estrada. 
É, pois, legítimo perguntar: 
que estará por detrás deste 
suspeito “amor repentino” 
de Costa pelos comboios? ■

Fra Diavolo

5ª Coluna
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