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COMO PODE…?
ABrotéria de Março de 2021 inclui um 

artigo de Massimo Faggioli, “Biden e 
o Catolicismo”, que faz a apologia do novo 
Presidente dos Estados-Unidos e uma enal-
tecedora defesa do catolicismo de Biden, 
mencionando as posições pró-aborto do 
mesmo. Uma das primeiras medidas de Bi-
den, a 28 de Janeiro, foi revogar uma dispo-
sição do seu antecessor, Donald Trump, que 
proibia a ajuda financeira norte-americana 
a organizações sanitárias que se dedicassem 
a praticar ou promover abortos no mundo. 

O arcebispo Joseph Naumann, de Kan-
sas City, presidente da Comissão Pró-Vida 
da Conferência Episcopal norte-americana 
(USCCB), considerou esta atitude “um 
grave pecado moral”. Em Junho, na reu-
nião da USCCB, será discutida a atitude a 
tomar em relação a Biden, que prevê que 
lhe possa ser recusada a comunhão, subli-
nhando o Arcebispo “como pode dizer que 
é um católico devoto se diz e faz coisas que 
são contrárias ao ensinamento da Igreja?”.

E nós perguntamos: como pode uma 
revista católica, de referência e prestígio, 
trazer artigos destes? ■

AINDA NÃO  
É OBRIGATÓRIO…
A s embaixadas norte-americanas no 

mundo poderão, no dia 17 de Maio, 
dia do “Orgulho Gay” e Dia Internacio-
nal contra a Homofobia, a Transfobia e a 
Bifobia, arvorar a bandeira da LGBTQI+. 

Trump e o seu Secretário de Estado 
Mike Pompeo tinham proibido qualquer 
outra bandeira, nas embaixadas, que não 
fosse a bandeira nacional, e expressamente 
banido a insígnia LGBTI+. 

Agora trata-se de uma medida ordena-
da pela Secretaria de Estado; ao mesmo 
tempo foi instituído no Departamento de 
Estado um enviado especial para a defesa 
dos “direitos humanos de pessoas LGBTI+, 
que sejam perseguidas nos seus países”. 

Entretanto, por enquanto, ainda não 
é obrigatório arvorar as insígnias do “Gay 
Pride”, cabendo aos responsáveis de cada 
Embaixada decidir. 

Blinken também garantiu que os Esta-
dos Unidos não vão entrar em campanhas 
a favor do casamento homossexual no es-
trangeiro. Que também, por enquanto, não 
é obrigatório… ■

O DIABO LE PEN
Em França, uma recente sondagem do 

IFOP (Institut Français d’Opinion Pu-
blique) mostra que nenhum candidato 
de esquerda passa à segunda volta. Mas 
se passassem, nem Jean-Luc Mélenchon, 
nem Yannick Jadot, nem Anne Hidalgo 
conseguiria bater Marine le Pen, candidata 
do Rassemblement National. O Presidente 
Macron estaria ainda à frente de Marine, 
mas a diferença seria 54% contra 46%. 

Esta e outras notícias, têm enfrenesiado 
a esquerda radical por toda a Europa. Mas 
talvez, se raciocinarem com calma, descu-
bram que eles - esquerda radical e os seus 
programas e projectos paranóicos - são a 
principal causa da radicalização do “povo 
da Direita”. ■

 A ESPANHA  
É DIFERENTE
Em Espanha, Isabel Ayuso declarou 

claramente que não terá nenhuma di-
ficuldade ou reserva em fazer uma aliança 

com o Vox para governar Madrid. Apesar 
da demonização do Vox, o partido de San-
tiago Abascal fez uma campanha aberta 
e vigorosa nas ruas da capital espanhola, 
e nos bairros de periferia, onde bandos 
de esquerdistas apedrejaram os seus co-
mícios, perante relativa indiferença da 
Polícia. 

Apesar da persistência da Pandemia 
Covid 19, houve grande afluência elei-
toral, subindo a participação em relação 
a 2019. 

Espera-se uma maioria do Centro-Direi-
ta do Partido Popular que, com a Direita 
nacionalista do Vox, não terá dificuldade 
em ter a maioria de lugares na Assembleia 
de Madrid. Os socialistas do PSOE e os 
centristas do CIUDADANOS são os grandes 
derrotados do dia. ■

A BAZOOKA  
MEDIÁTICA
O Parlamento Europeu numa das mais 

unanimes resoluções da sua História 
manifestou “profunda preocupação” peran-
te as informações deturpadas do Governo 
português, ao Conselho Europeu no caso 
do Procurador José Guerra. A moção foi 
aprovada por 633 votos a favor, 39 contra e 
18 abstenções. Isto, em qualquer país nor-
mal era notícia de primeira página. Aqui, 
quem deu?? 

Quinze milhões, mesmo rateados calam 
muita consciência… E muita Agência… ■
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Sete Dias

I sabel Díaz Ayuso, a chefe do Governo 
da Comunidade Autónoma de Madrid 

que esta semana se recandidatou, venceu 
a eleição de terça-feira com larguíssima 
maioria, pulverizando os socialistas e a 
extrema-esquerda.

A lista do Partido Popular encabeça-
da por Isabel duplicou a votação desde 
a última eleição em Madrid, em 2019, 
passando de 30 deputados para 65 no par-
lamento comunitário da região. Os social-
-democratas-ecologistas do movimento 
Más Madrid (MM) obtiveram o segundo 
lugar, com 24 deputados. Com o mesmo 
número de assentos, mas menor número 
de votos, ficaram os socialistas do PSOE. O 
Vox (direita) subiu de 12 para 13 assentos, 
o Podemos (extrema-esquerda) ficou-se 
pelos 10 e o Ciudadanos (liberal) perdeu 
os anteriores 26 deputados, ficando sem 
representação parlamentar. 

Com quase 45% dos votos na eleição 
para a Assembleia da Comunidade de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso é agora a per-
sonalidade mais destacada do PP a nível 
nacional, e o seu discurso de vitória re-
flectiu a intenção de alargar o resultado 
em Madrid a todo o país: “Hoje começa 
um novo capítulo na história de Espanha, 
porque vamos recuperar a convivência, a 
liberdade e a harmonia de que precisa-
mos”, disse Ayuso, discursando ao lado 
de um feliz mas apagado Pablo Casado, 
líder do PP. “A liberdade voltou a triunfar 
em Madrid”.

Os 65 deputados, embora assegurando 
uma posição confortável no parlamento, 
não garantem a governabilidade, pelo 
que Ayuso terá de contar com o apoio 
(já garantido) do Vox para obter uma 
maioria. Assim, a reconfiguração política 
na região de Madrid está traçada com re-
lativa simplicidade: conservadores (PP) e 
direita nacionalista (Vox) no poder, social-
-ecologistas (MM) a liderar a oposição, 
socialistas reduzidos à insignificância prá-

tica e extrema-esquerda acantonada num 
grupo parlamentar residual. Do mapa 
desapareceram por completo os liberais 
do Ciudadanos.

Para a esquerda, os resultados são de-
sastrosos. O PSOE do primeiro-ministro 
Pedro Sánchez terá agora de rever toda 
a sua estratégia, enquanto o esquerdis-
ta Podemos se prepara para regressar à 
política de terra queimada que sempre 
caracterizou a sua actuação. 

Uma primeira baixa: o líder deste pe-
queno partido da esquerda radical, Pablo 
Iglesias, que tinha deixado o cargo de vice-
-primeiro-ministro no Governo nacional 
para disputar esta eleição na região de 
Madrid, assumiu a derrota com mau hu-

mor. “Os resultados, o sucesso eleitoral da 
direita trumpista representada por Ayuso 
e da extrema-direita são uma tragédia”, 
disse Iglesias. “Deixo todos os meus cargos, 
deixo a política”.

Caso típico de esquerdista deslum-
brado pelos confortos burgueses, Pablo 
Iglesias Turrión causou escândalo, mesmo 
entre os seus camaradas, ao alterar o seu 
estilo de vida logo que chegou ao Governo 
pela mão do PSOE, numa “geringonça” à 
espanhola. Ele e sua mulher, Irene María 
Montero Gil, igualmente dirigente do 
Podemos e também membro do Governo 
com a pasta da Igualdade, passaram a viver 
numa mansão de luxo e a deslocar-se em 
viaturas de gama alta. Mas sempre com o 
proletariado na boca… ■

Parlamento 
Europeu 
censura Costa
O Parlamento Europeu criticou as-

peramente o Governo socialista 
de António Costa pela sua actuação no 
caso do Procurador europeu. Os eu-
rodeputados manifestaram “profunda 
preocupação” com as “informações 
erróneas” enviadas pelo Ministério da 
Justiça português “sobre as qualifica-
ções e a experiência” do procurador 
José Guerra, que apesar de ter ficado 
apenas em “segundo lugar no comité 
de selecção europeu”, acabou por ser 
nomeado para o cargo por imposição da 
ministra Francisca Van Dunem.

As críticas, constantes de um rela-
tório sobre a execução do orçamento 
geral da União Europeia para o exercício 
de 2019, foram aprovadas por esmaga-
dora maioria, com 633 votos a favor, 39 
contra e 18 abstenções. O grupo par-
lamentar dos Socialistas e Democratas 
(que inclui o PS português) ainda tentou 
“adocicar” os reparos, mas as tentativas 
foram rejeitadas pela maioria, incluindo 
muitos eurodeputados socialistas.

No relatório afirma-se que o Parla-
mento Europeu “manifesta profunda 
preocupação com as revelações dos 
meios de comunicação social segundo 
as quais o Governo português transmi-
tiu ao Conselho informações erróneas 
sobre as qualificações e a experiência 
do candidato classificado em segundo 
lugar pelo comité de selecção euro-
peu, o que conduziu à sua nomeação 
para o cargo de procurador europeu 
português.

O texto sublinha ainda que os “pro-
curadores europeus devem ser indepen-
dentes” e que “qualquer suspeita de 
intervenção de um governo nacional a 
favor de um candidato contra a reco-
mendação do comité de selecção eu-
ropeu teria um impacto extremamente 
negativo na reputação, na integridade 
e na independência da Procuradoria 
Europeia enquanto instituição”.

Em Lisboa, Costa comeu e calou. ■

Esquerda varrida em Madrid
DR

▶  O número de imigrantes em Portugal continua a aumentar. O 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) registava 661.600 
estrangeiros no final de 2020, mais 71.252 do que em 2019 – 
sendo a grande maioria oriunda da América Latina, da Ásia e 
da África Ocidental. Os números foram revelados a propósito 
da detecção, esta semana, de cerca de 10 mil imigrantes asiáticos 
vivendo em condições deploráveis na região de Odemira. ■

▶  O Novo Banco atribuiu prémios e bónus de quase 1,9 milhões 
aos gestores – soube-se esta semana, pouco depois de o Tribunal 
de Contas ter divulgado uma auditoria em que não se poupam 
críticas ao Governo e ao Banco de Portugal pela forma como 
têm sido feitas injecções de capital na instituição. Até hoje, o 
Novo Banco já recebeu quase 3.000 milhões de euros do Fundo 
de Resolução. ■

▶  A dívida pública portuguesa subiu para o valor recorde de 137,1% 

do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste 
ano, mais 3,5 pontos percentuais face ao final de 2020, revelou 
esta semana o Banco de Portugal. De acordo com o banco cen-
tral, em Março a dívida pública na óptica de Maastricht (a que 
conta para Bruxelas) aumentou 1.200 milhões de euros face a 
Fevereiro para perto de 275.300 milhões de euros. De acordo 
com o BdP, “esta subida reflectiu essencialmente emissões de 
títulos de dívida”. ■

▶  Uma feia troca de acusações de violência doméstica entre Luís 
Monteiro, deputado do Bloco de Esquerda e candidato autárqui-
co da extrema-esquerda em Gaia, e a sua ex-namorada, Catarina 
Alves, tem vindo a ser divulgada nos meios de comunicação e 
nas redes sociais nos últimos dias. “Andei a proteger o meu 
agressor para não perder amigos”, queixa-se ela. “Fui vítima de 
agressões sucessivas, violência verbal e ameaças”, contrapõe ele, 
concluindo amargamente: “Obrigado, camarada!”. ■

Em poucas linhas
DR

Isabel Díaz Ayuso
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O Chega de  
António Costa

Henrique netO

A ntónio Costa e a esquerda em geral 
usam o Chega de André Ventura 
para amedrontar os portugueses 

e tentar encostar os partidos do centro e 
da direita à extrema-direita e ganhar votos 
ao centro, com vista às próximas eleições 
autárquicas. Nesse processo a esquerda, 
e muitos inocentes úteis, não se calam 
com o Chega e com isso só promovem 
esse partido junto de cada vez mais por-
tugueses críticos do regime, entre os quais 
muitos que querem mais e não menos 
democracia. 

Penso frequentemente no que acon-
tecerá se passar pela cabeça de André 
Ventura fazer uma campanha mediática 
a favor da reforma das leis eleitorais, da 
defesa da participação democrática dos 
portugueses na vida política e passar a 
escolher os seus candidatos à Assembleia 
da República através de eleições primárias. 
Ou seja, o que acontecerá se o Chega pas-
sar a defender a democratização do regime 
que o PS tudo tem feito para evitar, ou 
seja, devolver aos eleitores portugueses 
o direito de escolher os seus deputados, 
em vez de isso ser feito pelas oligarquias 
partidárias, como agora acontece. 

O que acontecerá ainda se o Chega fizer 
uma campanha inteligente de combate à 
corrupção e procurar crescer organica-
mente, sem a tentativa de fazer alianças. 
Dir-se-á que, por essa via, o Chega deixaria 
de ser o Chega para passar a ser um partido 
verdadeiramente democrático, ainda que 
com ideias de direita, cuja possibilidade é 
negada pela esquerda. Mas enganam-se, 
porque se o partido de André Ventura é 
tão mau como dizem e tão sem escrúpulos 
como afirmam, não existe qualquer razão 
válida para o Chega não usar a tática política 
à custa das convicções, que é afinal aquilo 
a que o PS já nos habituou.

Por outro lado, António Costa está mais 
próximo do Chega do que muito boa gente 
pensa e tudo fará para se manter no poder 
e ganhar eleições nas condições antide-
mocráticas habituais. António Costa não 
é mais verdadeiro que o Chega, nem é 
menos hipócrita do que André Ventura e 
agora até usa a mesma linguagem, como 
assistimos numa entrevista recente. 

Os ataques feitos a Rui Rio e ao PSD não 
resultam do receio de ligação do PSD e do 
CDS ao Chega, ou de uma frente unida de 
toda a direita, que António Costa sabe não 
ser provável, antes resulta da necessidade 
de manter o PCP e o Bloco de Esquerda 
no carro da grande família socialista e de 
ganhar alguns dos seus votos para o PS. In-
felizmente, muitos portugueses esquecem-se 
de que António Costa é um companheiro 
fiel de José Sócrates, que escolheu para si os 
mesmos ajudantes do ex-Primeiro-ministro, 
que segue as mesmas políticas atrabiliárias e 
tem as mesmas ambições pessoais, mesmo 
que à custa do endividamento crescente do 
país e do progresso e do desenvolvimento 
de Portugal. Porque se António Costa fosse 
o que dizem ser os seus apoiantes, como 
seriam possíveis, num verdadeiro democrata, 
os factos que passo a enumerar:

1.Opor-se à democratização do re-
gime e à participação democrática 

dos portugueses na vida política, através da 
recusa de reforma das leis eleitorais, com 
o resultado da decadência democrática 
do regime;

2.Como seria possível a sua longa e 
eficaz convivência com a corrup-

ção, ou que o partido de Mário Soares tenha 
esquecido a sua tradição de ética democrá-

tica e se esconda por detrás da Justiça, para 
não condenar comportamentos como os 
de José Sócrates, mas também de outras 
centenas de militantes e amigos do PS a 
contas com a Justiça?

3.Como seria possível nunca ter 
explicado os negócios do SIRESP, 

dos Kamov, do Novo Banco e aceite sem 
pestanejar o assalto ao Estado feito atra-
vés de muitas centenas de nomeações dos 
membros da família socialista?

4.Como é possível a defesa dos inte-
resses da EDP, ou aceitar sem pes-

tanejar, ou explicar, os pagamentos anuais 
das escandalosas PPPs de José Sócrates?

5.Como é possível ignorar mais de 
vinte anos de estagnação econó-

mica de Portugal, a bancarrota criada pelos 
governos de José Sócrates e o facto de 
Portugal se continuar a atrasar relativa-
mente a todos os outros países da União 
Europeia e os portugueses a empobrecer 
se comparados aos outros povos e tudo 
isso sem um qualquer estremecimento 
nacional?

6.Como é possível não haver uma 
estratégia coerente de desenvol-

vimento de Portugal, não reconhecer 

que o maior problema do país reside na 
educação e na menor qualificação dos re-
cursos humanos relativamente aos outros 
países europeus e não reconhecer como 
essencial o crescimento de uma indústria 
exportadora que absorva os trabalhadores 
desempregados, ou com empregos des-
qualificados e portanto mal pagos?

7. Como é possível que o dinheiro 
da “bazuca” sirva para fazer mais 

negócios do modelo Sócrates, como o hi-
drogénio ou o lítio, apesar da sua possível 
valia tecnológica, ou conviver com um mo-
delo energético que arruína a economia e 
aceitar sem uma palavra de explicação uma 
via-férrea em bitola ibérica, recusando a 
concorrência através do isolamento do 
nosso sector ferroviário no plano europeu, 
ou entregar as exportações portuguesas 
aos centros logísticos espanhóis?

8.Como é possível a protecção que 
o PS tem dado aos devedores de 

milhares de milhões de euros aos bancos, 
fazendo-o com o dinheiro dos impostos dos 
portugueses, ao ponto de tentar manter 
secretos os nomes desses supostos empre-
sários?

9.Como é possível aceitar que o fu-
turo de Portugal e dos portugueses 

resida na boa vontade da solidariedade 
europeia e no amesquinhamento das nossas 
qualidades como povo?

10.Como é possível que para as 
próximas eleições autárquicas o 

PS desvalorize os candidatos do PSD, mas 
escolha os seus candidatos com processos 
por corrupção?

11.Como é possível que o seu go-
verno seja de uma incompetên-

cia arrepiante demonstrada nos fogos de 
2017, nos milhares de mortes de Covide 
nos lares de idosos, nos acontecimentos 
trágicos do SEF, no tratamento do roubo 
das armas de Tancos, na desorganização 
do Serviço Nacional de Saúde, na ausência 
de reforma da Justiça e na sua crónica falta 
de meios de investigação, como os casos 
recentes dos imigrantes de Odemira, ou 
a marginalização de instituições demo-
cráticas como o CREeSAP e as IPSS, além 
do desconforto com a actividade privada 
e o recurso crescente ao autoritarismo e 
ao secretismo?

12.Como é possível, finalmente, que 
o Governo financie os meios de 

comunicação que lhe são mais favoráveis e 
promova os comentadores amigos à custa 
da liberdade informativa, da inteligência e 
da racionalidade da informação fornecida 
aos portugueses?

Tudo isto e muito mais é possível porque 
António Costa está longe de ser um demo-
crata, ou um caso exemplar de seriedade e 
de ética republicana, ou de ter a dimensão 
do estadista, para ser essencialmente um 
oportunista esperto e sem as qualidades 
necessárias para retirar Portugal do atoleiro 
em que o próprio PS tem, pouco a pouco, 
conduzido os portugueses. ■ 
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Políticos voltam a fintar 
enriquecimento ilícito

 

E m 2019 era manchete dos jornais e 
televisões o Familygate protagoniza-
do pelo Partido Socialista. Comem 

todos à mesma mesa, trocam consanguini-
dade desde os tempos da Jota, arranjos e 
arranjinhos vão sendo feitos. Ah… Grandes 
republicanos estes!

Este não é o Partido Socialista que es-
tudei na escola e na Faculdade, este é o 
partido do Mandante. Esta clivagem do 
PS tem ramificações na Jota: volte-se aos 
tempos de Pedro Nuno Santos e de Pedro 
Delgado Alves e temos as respostas e as 

dinastias criadas.

O caso do novo Director-Geral da Di-
recção-Geral de Segurança Social, então, é 
mais que gritante. Quando consultamos o 
seu currículo no Linkedin, só se encontra 
trabalho dentro do Partido Socialista, nem 
uma única referência a trabalho fora da es-
trutura partidária ou ministerial. Querem a 
definição de um político de carreira? Ei-la!

Isto já para não falar do Provedor 
escolhido pelo Governo, adulterando o 
concurso, ou de leis a gosto. Mas também 
percebemos que, de facto, a Função Pú-
blica é o partido do poder. 

Somos presenteados com a notícia de 
que vão abrir residências especialmente 
para os filhos de funcionários públicos, os 
mesmos funcionários que ficaram descan-

sados em casa, sem risco de perderem o 
seu trabalho ou negócio, ao contrário da 
“burguesia do teletrabalho”, que teve de se 
amanhar como pôde para não perder o seu 
emprego, ou ainda os “proprietários capi-
talistas magnatas” dos cafés e restaurantes 
que tiveram de fechar portas. Andámos a 
pagar e a descontar todos para garantir os 
salários de alguns, mas ainda vamos pagar 
alojamentos de alguns. Se eu pertenço à 
“burguesia do teletrabalho”, estes perten-
cem à “aristocracia dos trabalhadores”.

Mas já percebemos igualmente que, 
para os socialistas, trabalhar não é sinal 
de mérito, pois percebemos que para o 
Secretário-Geral da Juventude Socialista, 
Miguel Costa Matos, um Presidente da 
Câmara não pode ter dores nas costas. Isto 
a propósito de Carlos Moedas dizer que 
trabalhou e foi a entrevistas como outros, 

alguém que saiu de Beja e que agora quer 
ser o presidente da capital.

Apesar de todas estas questões, as son-
dagens continuam a aumentar a percen-
tagem do PS. Será assim verdade? Ou é 
uma narrativa que nos contam e nós su-
cumbimos a ela? Se tal é verdade, porque 
necessitou O Mandante António Costa 
ser tão ácido para com Rui Rio? Diga-se, 
não é adversário à altura. Sabem porquê? 
Porque, na realidade, a Direita-Fofinha 
não ganha eleições.

Mas ainda assim tenho muita esperança 
no povo português, povo capaz de fazer 
grandes façanhas. E como se costuma di-
zer: “Mesmo na noite mais triste / Em 
tempo de servidão / Há sempre alguém 
que resiste / Há sempre alguém que diz 
não”… ■

CLÁudiO FOnSeCa 

O polvo socialista ataca… outra vez!

M uito palavreado, mui-
tas declarações de in-
tenção, muitas juras 

grandiloquentes. Nisto se resu-
me, até agora, o esforço dos par-
tidos parlamentares para darem 
à luz uma lei que, de uma vez 
por todas, criminalize o enrique-
cimento ilícito dos titulares de 
cargos públicos.

Na semana passada, tirando 
mais um coelho da cartola propa-
gandística, o Governo do Partido 
Socialista anunciou pomposa-
mente uma “Estratégia Nacional 
contra a Corrupção”. Mas, mais 
uma vez, o ‘pacote’ alegadamente 
destinado a punir as figuras públi-
cas corruptas volta a “esquecer” 
um instrumento jurídico funda-
mental: um mecanismo legal que 
permita detectar o enriquecimen-
to ilícito e injustificado. 

Ao longo dos anos, não têm 
faltado tentativas. Mas nenhuma 
passou ainda do papel para rasgar. 
Desde 1976, pressionados pela 
opinião pública, vários partidos 
políticos têm proposto legislação 
sobre o enriquecimento inexpli-
cado dos políticos e outros deten-
tores de cargos públicos. No qua-
se meio século que desde então 

passou, o Parlamento já conheceu 
134 iniciativas legislativas e assistiu 
à constituição de um incontável 
rol de comissões de inquérito. 
Resultado: zero. 

A questão tornou-se particu-
larmente pertinente durante o 
mandato governamental de José 
Sócrates, hoje o principal arguido 
do ‘Processo Marquês’. Com a 
opinião pública e a comunicação 
social a impor o tema na agenda 
política, vários partidos sentiram-
-se obrigados a avançar com pro-
postas mais concretas, para “não 
ficarem mal no retrato”. Desde 
2007, a Assembleia da República 
já “apreciou” 22 projectos de lei 
contra o enriquecimento ilícito. 
Mas (pormenor curioso…) todas 
essas iniciativas legislativas têm 
esbarrado, sistematicamente, na 
oposição do Partido Socialista.

Apesar dos ‘chumbos’ do PS, 
a última dessas iniciativas acabou 
finalmente por passar no Parla-
mento. Mas (já é azar…) foi de 
seguida inutilizada pelo Tribunal 
Constitucional, órgão composto 
por dez juízes eleitos pelos mes-
mos partidos no Parlamento e 
por mais três cooptados pelos dez 
anteriores. 

O ‘chumbo’ do TC deveu-se, 
aparentemente, a uma tecnicali-
dade jurídica: o projecto de lei 
violaria o princípio do direito à 
não auto-incriminação e inverte-
ria o ónus da prova. Por outras 
palavras: teria de ser o suspeito 
a provar a inocência do seu en-

riquecimento, e não a Justiça a 
provar a origem ilícita dos dinhei-
ros ou bens obtidos durante o 
exercício do cargo.

O assunto regressa agora ao 
Parlamento. E, antes que os par-
tidos voltem a usar as complexi-

dades jurídicas para empatar mais 
uma vez a legislação, a Associação 
Sindical dos Juízes Portugueses 
já explicou à respectiva Comis-
são Parlamentar qual a solução: 
uma simples mudança na Lei de 
Obrigações Declarativas que obri-
gue automaticamente deputados, 
ministros, autarcas e magistrados 
a “justificar a aquisição do patri-
mónio e não apenas a declarar a 
aquisição”, sem haver necessaria-
mente “uma ilicitude presumida”. 
Sendo todos obrigados, à partida, 
a fazê-lo, a detecção do enrique-
cimento ilícito estaria facilitada, 
pois quem não o fizesse incorre-
ria imediatamente em “ocultação 
de riqueza adquirida no período 
de exercício”. E assim se evitaria 
alterar o Código de Processo Pe-
nal, que tanto parece incomodar 
os doutos juízes nomeados pelos 
partidos para o Tribunal Consti-
tucional...

Para o simples cidadão pouco 
informado, o anúncio governa-
mental de uma pomposa “Estra-
tégia Nacional contra a Corrup-
ção”, feito na semana passada, 
é altamente mistificador: é que 
o Partido Socialista que a anun-
cia agora aos quatro ventos é o 
mesmo PS que tem boicotado, ao 
longo dos últimos 45 anos, toda e 
qualquer iniciativa de penalização 
do enriquecimento ilícito. Apa-
nhada na contradição, a ministra 
da Justiça, Francisca Van Dunem, 
já admite “discutir uma solução”. 
Veremos. ■
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Os dinheiros da “bazuca” só virão se Portugal fizer, em contrapartida,            reformas estruturais. Mas Costa não quer incomodar os amiguinhos da esquerda…Política

Costa esconde reformas que Bruxelas nos impõe

A s reformas que funcionam como 
contrapartida dos milhões que aí 
vêm com a chamada “bazuca” co-

meçam, finalmente, a ser conhecidas. Mas 
pouco. Ao todo são 1738 páginas em que 
o Governo de Portugal comunica à União 
Europeia aquilo que pretende fazer para 
justificar o dinheiro que vai receber. Mas 
que não quis que fossem divulgadas em 
grande pormenor. Sob pressão da impren-
sa, em especial do semanário “Expresso”, 
o Executivo acabou por disponibilizar 
“online” todos os documentos do PRR 
enviados a Bruxelas – mas na sua grande 
parte são “dossiers” técnicos especiali-
zados, faltando-lhes a usual “tradução” 
propagandística. 

Assim, em termos de informação públi-
ca, o Governo enviou para Bruxelas o plano 
de reformas que se comprometeu a fazer 
até 2026, mas só revelou aos portugueses 
uma síntese dos compromissos assumidos 
com a União Europeia.

A Comissão obrigou Lisboa a entregar 
muitos detalhes e calendários de aplica-
ção. Num dos temas mais sensíveis, a des-
regulamentação das ordens profissionais, 
sabe-se já que os detalhes especializados 
incluem vigilância externa e fim de pri-
vilégios.

Para aguentar a “geringonça”, António Costa fez um 
primeiro mandato sem fazer uma única reforma. Tolhido 

pela esquerda e extrema-esquerda, apenas aguentou 
o poder e satisfez as suas clientelas com lugares e 

benesses. Com a pandemia a devastar a economia do país 
e de todo o Mundo, a “bazuca” europeia chega de bruxelas 

mas obriga Portugal a fazer reformas estruturais. São 
estas que Costa esconde, por saber que mudar o mercado 

de trabalho ou a Segurança Social vai levantar uma onda 
de protestos dos seus “amigos” esquerdistas.

por Marta BritO

Queixas à cautela
O ministro do Planeamento, Nelson 

de Souza, está convicto que até meados de 
Junho, o Plano de Recuperação e Resiliên-
cia português vai ser aprovado pela União 
Europeia. Mas já começa a queixar-se. “É 
inaceitável não receber se falharmos cinco 
por cento de uma meta do PRR” adian-
tou em entrevista ao “JN” e “Antena 1”. 
Souza considera inaceitável a intenção de 
Bruxelas de só libertar dinheiro do fundo 
de retoma uma vez concluída cada meta 
e reforma previstas nos planos nacionais.

Questionado sobre o facto de por vezes 
não aparecerem projectos em determina-
das áreas, o ministro avança que “é o desafio 
de qualquer programa. Os programas têm 
de ser lançados. Não escondemos que, 
muitas vezes, a ambição de determinado 
tipo de medidas choca com a realidade 
que encontramos. Se não tem procura, o 
que temos de fazer é a gestão do programa, 
pegar naquela verba, que está ali, e colocá-la 
noutras medidas. Mas isso é a nossa gestão 
normal que fazemos dos fundos, quer no 
PRR quer nos outros fundos”.

Nelson de Souza avisa que “o que está 
em causa é concretizar e materializar este 
princípio de transferência dos recursos 
em função do grau de realização física e 

não do grau de realização financeira. O 
princípio é claro. E de fácil adesão, mas é 
de difícil execução. É isso que estamos a 
negociar e é isso que a Comissão Europeia 
ainda não definiu”.

Em suma, António Costa já está a pre-
parar o argumentário para o falhanço da 
vinda de verbas do PRR, seguramente a 
pensar que a “geringonça” não o vai deixar 
fazer as reformas que Bruxelas exige. O 
Governo já se começou a vitimizar mesmo 
antes do O.K. da Comissão Europeia.

Greves à vista
A Frente Comum anunciou, entretanto, 

uma greve da função pública para dia 20 de 
Maio, em defesa do aumento dos salários 
e da revogação do sistema de avaliação 
(SIADAP).

Em conferência de imprensa, o coor-
denador da Frente Comum, Sebastião San-
tana, disse que esta “não foi uma decisão 
tomada de ânimo leve”, antes resulta de 
um longo período de falta de resposta aos 
problemas”.

Além de uma greve de 24 horas, o dia 
de luta nacional ficará também marcado 
por uma concentração de trabalhadores em 
frente ao Conselho de Ministros, em Lisboa.

O pré-aviso de greve não abrange o 
sector da saúde devido ao contexto pandé-
mico, mas espera-se que os trabalhadores 
possam participar em acções neste dia.

Relativamente aos restantes sectores 
da administração pública, Sebastião San-
tana antecipa que esta vai ser “uma greve 
com muito impacto”, salientando que este 
dia de luta nacional surge perante a “falta 
de vontade do Governo” em negociar as 
propostas apresentadas por esta estrutura 
sindical afecta à CGTP.

Críticas duras
A opacidade que António Costa tentou 

e tenta manter em torno do PRR não evita 
críticas da oposição e mesmo da sua área 
política.

O eurodeputado socialista Pedro Mar-
ques, ministro de António Costa no seu 
primeiro Governo (com a pasta do Pla-
neamento e Infraestruturas) continua a 
insistir na sua ideia de a UE, no curto prazo, 
passar um cheque de mil euros a cada de-
sempregado, idoso ou cidadão com filhos. 
Pedro Marques insistiu na ideia, dizendo 
que o seu propósito é, justamente, “ter um 
efeito de curto prazo a manter o consumo”, 
conseguindo-se com isso “a retenção do 
emprego” – ou, dito de outra forma, evi-
tar o aumento do desemprego por causa 
das consequências económicas da crise 
pandémica. Para o ex-ministro, este seu 
plano não anula o grande plano estrutural 
já aprovado na UE (e que em Portugal se 
traduzirá no PRR, Plano de Recuperação e 
Resiliência), antes devia antecipá-lo, como 
uma espécie de ajuda de emergência aos 
cidadãos de forma a conseguir manter o 
consumo (e com isso evitando encerramen-
to de empresas e consequente aumento do 
desemprego).

“Há cada vez mais vozes europeias a di-
zer que o Plano precisa de ser aditivado com 
esta perspectiva de curto prazo”, afirma, 
invocando palavras do Presidente francês, 
Emanuel Macron, e da economista alemã 
Isabel Schnabel, que integra a comissão 
executiva do BCE.

Pedro Marques salienta, por exemplo, 
que os EUA já estão a aplicar o seu terceiro 
plano de curto prazo de ajuda à economia 
– dois com Trump e agora um com Biden 
– e que o seu valor somado é de nove por 
cento do PIB americano, enquanto o plano 
europeu, de cariz estrutural, e com mais 
lenta aplicação – o dinheiro está longe de 
ter começado a chegar à economia – terá 
uma dimensão equivalente a 9,2 por cento 
do PIB europeu.

Isolado, o PS destacou os elogios da Co-
missão Europeia “à qualidade” e “reformis-
mo” constantes na proposta portuguesa de 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 
e criticou falácias das oposições assanhadas 
sobre reformas estruturais escondidas ao 
público.

Estas posições foram transmitidas pelo 
secretário-geral adjunto dos socialistas, José 
Luís Carneiro, depois de o vice-presidente 
executivo da Comissão Europeia, Valdis 
Dombrovskis, ter considerado que o PRR 
português, para aceder às verbas pós-crise, 
está “totalmente em linha com as priorida-
des comunitárias, após intensas discussões 
entre Bruxelas e Lisboa”.

CDS contra opacidade
O presidente do CDS-PP acusou o Go-

verno de “falta de transparência” por não 
revelar as contrapartidas assumidas com 
Bruxelas para beneficiar de 16 mil milhões 
de euros a fundo perdido do Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR).

OPresidente da República promulgou no sábado passado 
o diploma do Governo que estabelece o modelo de go-

vernação dos fundos europeus atribuídos a Portugal através 
do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), afirmando 
esperar que “nomeadamente nos níveis de coordenação 
e monitorização, corresponda às expectativas suscitadas”.

Este diploma, aprovado em Conselho de Ministros no 
passado dia 18 de Março, define princípios orientadores 

para a gestão do PRR, prevendo um “processo de descen-
tralização da sua execução”, salientou na altura o ministro 
do Planeamento, Nelson de Souza. Entre os princípios esta-
belecidos pelo diploma está o da transparência e prestação 
de contas, “que determinará o processo de boas práticas de 
informação”, através da criação do Portal da Transparência, 
que vai incluir informações “sobre o ciclo de vida dos pro-
jectos e a sua relação com o PRR, desde a aprovação até à 
sua conclusão”, disse.■

Marcelo promulgou diploma que 
estabelece modelo de governação
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Costa esconde reformas que Bruxelas nos impõe
“Tudo isto é sinal da pouca transparên-

cia com que o Governo quis explicar ao 
país os objectivos propostos no PRR”, disse 
Francisco Rodrigues dos Santos.

“Eu recordo que o CDS propôs que o 
PRR fosse votado e discutido no Parlamen-
to. E o Governo foi obrigado a fazer uma 
consulta pública por Bruxelas, a contragos-
to, porque reservou e fechou na sua gaveta 
a necessidade de explicar ao país quais são 
estes instrumentos e quais são as obrigações 
que Bruxelas impõe a Portugal para libertar 
essas mesmas verbas”, acrescentou.

Para o líder do CDS-PP, o comporta-
mento do Governo nesta matéria revela 
“um esquema de total opacidade, de falta 
de transparência, em que o PS, uma vez 
mais, se julga dono do dinheiro público 
e dono dos destinos colectivos do país”.

“Este PRR, nós já sabemos que tem um 
pecado original, que é ser um guião para a 
estagnação da nossa economia e uma opor-
tunidade perdida do nosso país. Nós vamos 
dizer deste PRR aquilo que dissemos dos 
fundos europeus no tempo de José Sócrates: 
que foram desperdiçados fundos, houve 
fraude e corrupção na sua distribuição e 
que, em vez de se investir na economia, nas 
empresas e nas famílias, atirou-se dinheiro 
para cima do Estado, mais betão e mais 
controlo do Governo sobre a economia e 
sobre as suas próprias clientelas”.

“Isso, só por si, já era grave. Mas, pelos 
vistos, há cláusulas escondidas na gaveta do 
Governo, que não são explicadas ao país, 
mas todos nós vamos ter que pagar e de 
nos sujeitar a essas mesmas condições que 
foram impostas por Bruxelas”, acrescentou 
Francisco Rodrigues dos Santos, conside-
rando que o Governo PS tem uma cultura 
do “eu quero, posso e mando”.

PSD exige plano
Também o PSD pediu ao Primeiro-

-ministro que divulgasse a versão final do 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 
depois de notícias sobre “duas versões” do 
documento, “uma para consumo interno 
e outra para consumo externo”.

“Esta atitude revela que o Governo 
esconde, para proveito próprio ou para 
manobras oportunistas, a verdade sobre as 
questões essenciais”, lê-se num comunicado 
do grupo parlamentar do PSD.

A bancada social-democrata enviou uma 
pergunta e um requerimento dirigido, atra-
vés do Parlamento, a António Costa, nos 
quais pede o envio do documento à Assem-
bleia da República, mas também questiona 
o Primeiro-ministro por que motivo ocultou 
a versão final do PRR.

Na pergunta enviada ao chefe do Go-
verno, o PSD quer saber “como justifica a 

ocultação aos portugueses e à Assembleia 
da República da versão final do PRR en-
tregue à Comissão Europeia” e quais as 
“reformas estruturais e com que calendá-
rios e com que metas o Governo socialista 
comprometeu Portugal e os portugueses 
junto da Comissão Europeia”.

O “Expresso” noticiou que a versão 
pública do PRR não contém detalhes das 
reformas com que o Primeiro-ministro se 
comprometeu com Bruxelas até 2026. Logo 
nesse dia, o gabinete do Primeiro-ministro 
afirmou que toda a informação consta do 
documento divulgado.

O PSD refere-se a essa notícia que 
dá “conta da existência de duas versões, 
ou melhor, dois Planos de Recuperação 
e Resiliência efectuados pelo Governo”, 
um “para consumo interno e outro para 
consumo externo”.

E considera que está em causa uma 
questão de transparência e que “é essencial 
que, quer os portugueses, quer os partidos 
políticos, quer as demais instituições, co-
nheçam os compromissos que o Governo 
assume em nome de todos”.

Já o Chega considera que “o Programa 
de Estabilidade 2021-2025, levado pelo 
Governo à Assembleia da República, não 
só é extraordinariamente irrealista como 
é também notoriamente incompetente 
em prever as metas dos próximos ciclos 
económicos e financeiros. A par disso, o 
Programa de Estabilidade revela-se ain-
da incapaz, na definição de instrumentos 
de acção, de apresentar soluções para os 
números crescentes de desemprego em 
Portugal, sobretudo o desemprego jovem 
e o desemprego de longa duração”.

Finalmente, este plano assume o fa-
lhanço do Governo em matéria de dívida 
pública, uma vez que a meta estabelecida 
previa baixar dos cem por cento do PIB 
e ainda estamos bem acima dos 120 por 
cento. Este Programa de Estabilidade não 
serve, portanto, o país nem a economia 
portuguesa”.

Face à onda de críticas, o Ministério 
do Planeamento anunciou que divulgou 
informação técnica adicional sobre o Pla-
no de Recuperação e Resiliência (PRR) 
sublinhando que o Governo “pautou-se 
pela máxima transparência” ao longo do 
processo.

Segundo refere agora o Ministério do 
Planeamento, a documentação submetida 
à Comissão Europeia “é composta pelo 
corpo principal do PRR, bem como por 
um vasto conjunto de ficheiros anexos, com 
‘templates’ e ‘layouts’ padronizados, de ele-
vado pendor técnico”. “Todas as reformas 
que constam da documentação submetida 
à Comissão Europeia encontram-se bem 

identificadas no PRR, que foi oportuna-
mente divulgado no Portal do Governo”, 
realça o gabinete de Nelson de Souza.

O gabinete indica, no entanto, que não 
foram divulgados os ficheiros que, “ao de-
monstrar as evidências da razoabilidade e 
plausibilidade dos custos, contêm informa-
ção sujeita a sigilo, não sendo legalmente 

possível a sua publicação”.

“Os documentos estão disponíveis no 
portal Mais Transparência e constituem a 
versão submetida por Portugal à Comissão 
Europeia em 22 de Abril, pelo que podem 
ainda sofrer ajustes de conteúdo até à sua 
aprovação formal”, diz o Ministério do 
Planeamento. ■

O Fórum para a Competitividade 
considera que o Governo con-

fessa implicitamente no Programa de 
Estabilidade 2021-2025 que o Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) “não 
servirá para praticamente nenhuma me-
lhoria” no potencial de crescimento da 
economia portuguesa.

Comparando as estimativas de cresci-
mento do Produto Interno Bruto (PIB) 
inscritas no Programa de Estabilidade 
2021-2025 com as constantes dos pro-
gramas de estabilidade apresentados em 
Abril de 2018 e Abril de 2019, o Fórum 
constata que estes últimos “terminam 
ambos em 2,1 por cento”, sendo o novo 
valor apresentado este ano pelo Governo 
“de 2,2 por cento, apenas uma décima 
acima daqueles”.

“Daqui podem-se extrair duas con-
clusões”, sustenta: “o próprio Governo 
considera que o PRR não vai ter qualquer 
impacto visível no potencial de cresci-
mento da economia portuguesa, uma 
clara confissão antecipada de fracasso”, 
e “persiste a falta de ambição”, já que o 
país precisa “de crescer a três por cento”.

Também criticado pelo Fórum é o 
“foco no curto prazo” da estratégia do 
Governo, “uma vez que só aí é que a evo-
lução da economia depende da procura, 
já que no médio e longo prazo, o que é 
importante é a oferta”.

“O Programa de Estabilidade tam-
bém ajuda a perceber alguns dos erros 
estratégicos do PRR. Se, na perspectiva 
– errada – do Governo, basta estimular 
a procura para expandir o PIB, então 
tanto faz que a procura seja pública ou 
privada, como tanto faz que a procura 
tenha qualidade ou não”, lê-se na nota 
de conjuntura do Abril do Fórum para 
a Competitividade.

Para o organismo, “isto ajuda a expli-
car o enfoque brutal na despesa pública” 
existente no PRR, assim como “a falta 
de foco na promoção do investimento 
produtivo, a desvalorização do capital 
humano e da produtividade, ignorando, 
assim, as componentes da oferta que era 
essencial desenvolver”.

“Prevendo-se uma redução da taxa de 
desemprego para níveis inclusive abaixo 
da chamada taxa natural de desemprego 
(no caso português, entre 6 por cento e 
7 por cento), é evidente que haverá uma 
competição pelo emprego e recursos em 
geral entre sectores público e privado 
(‘crowding out’)”, prevê.

Conforme alerta, “os trabalhadores 
que engrossarem as fileiras do emprego 
público deixarão de estar disponíveis 
para o sector privado, que voltará a ter 
dificuldade em conseguir pessoal espe-
cializado, como já acontecia antes da 
pandemia”.

“Ou seja, não teremos maior cres-
cimento, mas apenas alteração da sua 
localização”, constata o organismo lide-
rado por Pedro Ferraz da Costa.

Neste contexto, o Fórum para a Com-
petitividade considera que “quer o PRR, 
quer o Programa de Estabilidade 2021-
2025 são programas de curto prazo, de 
mera gestão da conjuntura, sem uma 
verdadeira visão de desenvolvimento”, o 
que fará do PRR “uma ‘bazuca’ europeia 
desperdiçada”.

O Fórum para a Competitividade é 
uma associação que reúne empresas e só-
cios individuais e que se apresenta como 
“uma instituição activa na promoção do 
aumento da competitividade de Portugal, 
através de estímulos ao desenvolvimento 
da produtividade nas empresas”. ■

Fórum para a 
Competitividade vê 
“bazuca” desperdiçada
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Economia

Redução de fitofármacos 
pode matar Agricultura

DR

Política agrícola comunitária provoca perdas de mais de 300 milhões/ano

PUb

A redução do uso de fitofármacos, 
prevista no âmbito da estratégia 
“Farm to Fork”, da União Europeia, 

pode levar a uma quebra mínima anual 
de 330 milhões de euros no rendimento 
agrícola em Portugal, segundo um estudo 
da Associação Nacional da Indústria para a 
Protecção das Plantas (ANIPLA).

No âmbito do “Green Deal” e da es-
tratégia “Farm to Fork”, a União Europeia 
quer reduzir a utilização de fitofármacos 
em 50 por cento até 2030. “Considerando 
apenas a receita perdida nestas cinco fileiras 
– vinha para vinho, olival para azeite, pera 
rocha, milho grão e tomate para indústria 
–, as estimativas apontam para uma perda 
anual de cerca de 332 milhões de euros”, 
lê-se no “Estudo o Impacto da Redução da 
Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos 
na Produção Vegetal”, desenvolvido pela 
ANIPLA com a AGRO.GES.

No entanto, conforme explicou António 
Lopes Dias, engenheiro agrónomo e direc-
tor executivo da ANIPLA, este valor pode 
ser muito mais elevado, tendo em conta 
que a análise abrangeu apenas um terço da 
produção vegetal nacional e o rendimento 
ligado à produtividade. “Este é um valor 
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base de produção. Não tem em conta todas 
as consequências a jusante. Por exemplo, o 
vinho é um produto transformado, o azeite, 
o tomate de indústria também. Há várias 
fábricas, vários postos de trabalho, toda uma 
componente que não está contabilizada”, 
frisou.

No cerne desta medida da UE está o cha-
mado Pacto Ecológico Europeu, a Estratégia 
do Prado ao Prato que visa desenvolver um 
sistema alimentar justo, saudável e amigo 
do ambiente na União Europeia. Entre os 
objectivos da estratégia estão estimular a 
produção e transformação sustentáveis, ga-
rantir a segurança alimentar, promover o 
consumo sustentável, reduzir o desperdício 
alimentar e combater a fraude alimentar.

No sentido de avaliar o conhecimento 
público do sistema actual e o apetite dos 
cidadãos europeus pela mudança, no fi-
nal de 2020 a União Europeia promoveu a 
realização de um inquérito para perceber 
quais os factores que influenciam as compras 
e hábitos alimentares, descobrir o que os 
consumidores acreditam constituir “susten-
tabilidade” e saber quem identificam como 
agentes da mudança (entre outros aspectos).

E o que disseram os mais de mil por-
tugueses, quando questionados? António 
Lopes Dias refere que estes afirmaram que, 
quando compram alimentos, os três aspectos 
que ponderam como mais importantes para 
a sua decisão são o custo (referido 70 por 
cento das vezes, contra a média europeia 
de 40 por cento), o sabor (59 por cento) 
e a segurança alimentar (42 por cento). 
Disseram também que as três características 
que consideram mais importantes para uma 
alimentação saudável da população são ser 
economicamente acessível a todos (47%), 
ser nutritiva e saudável (46%) e fazer um uso 
reduzido ou nenhum de pesticidas (45%).

E, finalmente, quando questionados so-
bre quem são os agentes que consideram 
mais relevantes para o desenvolvimento de 
um sistema alimentar sustentável, afirmaram 
que são os produtores (referido 86 por cento 
das vezes), a indústria agroalimentar (69%) 

e o Governo (53%).

Da leitura destes resultados facilmente 
se compreende que os portugueses são al-
tamente sensíveis ao custo da alimentação, 
ainda que não queiram abdicar dos aspectos 
qualitativos e nutricionais.

Se, em paralelo, considerarmos que, de 
acordo com informação recente da Rede 
Rural Nacional, a balança comercial do com-
plexo agroalimentar de 2019 apresentou 
um défice de quatro mil milhões de euros e 
que, segundo estudos feitos por especialistas 
portugueses, a conversão de 25 por cento da 
área agrícola da União Europeia para modo 
de produção biológico, até 2030, proposta 
pela Comissão no âmbito da Estratégia do 
Prado para o Prato, provocará, em Portugal, 
um aumento significativo das importações 
(e, consequentemente, do custo e pegada 
ecológica dos produtos), percebemos que o 
risco do aumento do custo da alimentação, 
em Portugal, é enorme.

Segundo António Lopes Dias, é absolu-
tamente urgente que os portugueses com-
preendam que é pela criação de medidas 
que incentivem a adopção de boas práticas 
e novas tecnologias que se consegue dar 
resposta aos desafios que a Europa enfren-
ta para a construção de uma alimentação 
sustentável, saudável, de qualidade, respei-
tadora do ambiente e capaz de alimentar 
uma população em crescimento. É, sim, 
através da compreensão das especificida-
des e realidade de cada país, procurando 
ponderar as suas diferentes idiossincrasias, 
apoiando os agricultores para que possam 
ser mais eficazes e eficientes nos seus mode-
los, para que consigam, com a mesma área 
de produção agrícola disponível, fazer mais 
e melhores alimentos, saborosos, seguros e 
com menor pegada ecológica. Tudo isto, a 
um custo aceitável. 

Algarve teme  
escassez de água
A União Empresarial do Algarve (Al-

gfuturo) apelou esta semana à igualdade 
entre sectores de actividade em matéria de 
insuficiência de água na região e criticou 
a rejeição de plantações de abacates pelas 
autoridades ambientais, fazendo da agricul-
tura um “bode expiatório”.

A associação algarvia, que representa 
vários sectores económicos do distrito de 
Faro, tomou esta posição na sequência de 
uma Declaração de Impacto Ambiental 
(DIA) desfavorável a um projeto agrícola 
de produção de abacates com 128 hecta-
res, em Lagos, emitida pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) do Algarve.

“O abacateiro não é cultura intensiva”, 
considerou, em comunicado, a AlgFuturo, 
que congrega cerca de 30 associações. A 
associação defende que se devem cumprir 
“os limites estabelecidos nos instrumentos 
de ordenamento territorial”, mas reiterou 
a necessidade de a cultura do abacate não 
ser responsabilizada pela falta de água no 
Algarve, que tem origem num clima cada 
vez mais seco e numa escassa precipitação. ■
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Europa, U.S.A. e China
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OChile deixou de ser uma 
potência sul-americana 
para passar a ser um Es-

tado em crise social, política e eco-
nómica. O presidente Sebastian 
Piñera bem tenta transformá-lo 
num exemplo de crescimento e 
de afirmação internacional, po-
rém as suas políticas encontram-
-se ultrapassadas e inadequadas à 
sociedade actual.

O vermelho representa o 
patriotismo, algo que deixou de 

existir na última década; o branco 
representa os Andes, uma cadeia 
montanhosa esquecida pelo povo; 
o azul representa o céu, este deixa-
do para trás; e a estrela a unidade 
republicana, tudo aquilo que pas-
sou a ser simbólico e não colocado 
na prática governamental. Esta é a 
bandeira do Chile, uma bandeira 
de perturbação em que o sonho 
de construir um projeto nacional 
é simplesmente o passado.

Os protestos de 2019 confir-
mam com precisão a presente 
situação. O modelo neoliberal 
não tem uma única característi-

ca de neoliberalismo no Chile. 
Corrupção, aumento de impostos, 
desigualdades e incremento do de-
semprego que se tornaram a nova 
marca do século XXI chileno; e a 
partir daí questionamos: como é 
que um Estado considerado de-
senvolvido pode ter problemas 
básicos, ou melhor, como é que 
um Estado pode ter esquecido a 
luta histórica contra a pobreza? 

Recuperando a memória de 
Augusto Pinochet, o qual referia 
que “o patriotismo é tratar de fazer 
do Chile um país de proprietários 
e não de proletários”, agora só nos 

resta interrogar: estará o Chile in-
serido numa crise sem fim? Talvez. 
A real situação revê-se na ausência 
de projeto de preparação para o 
futuro. Para isso não são exigidos 
projectos ideológicos de neolibe-
ralismo ou de socialismo democrá-
tico, apenas de um projecto actual, 
onde se possa afirmar esta nação 
como desenvolvida e potencial na 
América do Sul. 

Para tal é requerido apostar 
numa reforma constitucional, 
priorizando as bases da educa-
ção e da saúde, dois pilares ainda 
pouco apostados nos últimos anos 

e que deviam ter maior atenção 
política, tal que a escritora bra-
sileira Cristiane Neder sublinha 
que o presente é importante não 
só no factor objetivo, sendo que 
deve ser observado como uma 
avaliação de novas tecnologias de 
comunicação, essenciais no pro-
cesso de construir novas atitudes 
democráticas na verdadeira linha 
neoliberal.

Assim, concluímos recordan-
do Simón Bolívar: “a unidade dos 
nossos povos não é uma mera qui-
mera de homens, mas um decreto 
inexorável do destino”. ■

Mas depois veio aquele mini-super-ho-
mem, Deng Xiao Ping, que virou o jogo. 
Para ele tanto fazia a cor do gato, desde que 
apanhasse o rato. E aí foram lançadas as 
bases. Um país com dois sistemas: partido 
único com economia de mercado. 

Chegados ao ano 2.000, o GATT deu 
lugar à OMC, que abriu de uma vez por 
todas as comportas da China ao mundo. 
E passados 20 anos, aqui temos a China a 
poucos passos de se tornar a maior eco-
nomia do mundo, com uma população e 
economia superior à dos Estados Unidos 
e Europa juntos. 

Por este caminho os Estados Unidos 
serão relegados a uma mera potência re-
gional enquanto a China retomará o seu 
lugar de “império do meio”, lugar esse 
que lhe foi roubado pelo Ocidente com o 
advento da revolução industrial e científica 
dos séculos XVIII e XIX.

Vejam na Netflix o documentário “Uma 
fábrica americana” para se darem conta 
de que neste momento já temos empresas 
chinesas a comprar empresas americanas, 
impondo ordenados de 15 dólares/hora, 
quando há meia dúzia de anos essa mão-de-
-obra americana ganhava 28 dólares/hora.

Este braço de ferro vai começar a doer, 
se na proposta “Cimeira Mundial da Demo-
cracia”, anunciada por Joe Biden, Taiwan 
for convidada.

Os Estados Unidos foram donos in-
contestados do século XX, propondo e 
impondo ao mundo o seu “american way 
of life”; não me parece provável que a Chi-
na queira fazer o mesmo, mas não me 
espantaria que daqui a meia-dúzia de anos 
venhamos a ter patrões chineses. Entre 
nós e a China existe um fosso cultural que 
nem as novas tecnologias vão por enquanto 
conseguir vencer. 

No Ocidente vinga o homem, no Orien-
te vinga a comunidade, mas nós sabemos 
que a união faz a força e por isso mesmo 
parece-me urgente chegar a um entendi-
mento com o prolongamento cristão da 
Europa, que é a Rússia, juntando os dois 
pulmões da Europa, conforme afirmava 
o saudoso S. João Paulo II, aquando da 
queda do muro de Berlim em 1989. 

Ficaria assim criado um mercado de 
1.300 milhões capaz de fazer frente à Chi-
na, pois não quero pensar no futuro da 
Europa se a Rússia se juntar antes à China. 
Temos de perceber que a Rússia é uma 
coisa e o comunismo é outra. Os 60 anos 
de comunismo soviético criaram uma es-
pécie de imunidade de grupo contra esta 
“filosofia de morte”, que teima em persistir 
nalguns cantos do planeta.

A Rússia dos czares estava madura para 
a revolução bolchevique, mas hoje a Rússia 
do século XXI está madura para a Europa. 

Há que vencer as compreensíveis reti-
cências e receios dos países limítrofes, pois 
esta é apenas e simplesmente uma questão 
de sobrevivência para a nossa Europa. ■

Chile: crise sem fim?
antÓniO MartinS

OttO CZernin

V ou começar por alguns números 
que me parecem importantes e 
interessantes. No ano 2000 a Eu-

ropa representava 24%, os Estados Unidos 
20% e a China 7% da riqueza mundial. 
Passados apenas 20 anos, estes números 
são bastante diferentes, pois a Europa caiu 
para 18%, os Estados Unidos para 14%, e 
a China triplicou a sua riqueza, passando 
para 19% da riqueza mundial.

Assustador!

E agora, falando do Covid 19, mais 
alguns números igualmente interessantes e 
reveladores. Por cada milhão de habitantes, 
a China teve 3 mortos, a Europa 1.300 e 
os Estados Unidos 1.600. Estes são valores 
absolutos válidos em Março de 2021.

Temos aqui um bom quadro da China.

A China está perto de celebrar os seus 
100 anos de comunismo, o que fará em 
2049, pois foi em 1949 que Mao Tsé Tung 
tomou o poder forçando os nacionalistas 
de Chang Cai Check para a Ilha Formo-
sa (que mais não é do que um gigante 
porta-aviões americano em pleno Pacifico, 
desempenhando um papel idêntico ao de 
Israel no Médio Oriente). Lembremo-nos 
de que a China, em 1949 e nos anos que se 
lhe seguiram, foi um dos países mais pobres 
do mundo. Quem leu esse formidável livro 
“Os Cisnes Selvagens”, escrito em discurso 
directo por uma chinesa de 3ª geração a 
viver em Londres, fará uma boa imagem 
dessa China nos idos de anos 50, 60 e 70.
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SIRESP e outros negócios 
de Costa & Sócrates 

©
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OpiniãoPorque pagaram tanto do nosso dinheiro? Nós não ganhamos nada. E eles?

O Sistema Integrado das Redes 
de Emergência e Segurança 
(SIRESP), além de não ter sido 

servido para quase nada em muitos incên-
dios, incluindo os de 2017 – que resultaram 
na maior área ardida combinada de toda 
a Europa e mais de cem vítimas mortais 
–, foi adjudicado, misteriosa e conjunta-
mente, em 2006, por Sócrates, enquanto 
primeiro-ministro, e Costa, então seu mi-
nistro da Administração Interna, por um 
preço cerca de 500 por cento superior ao 
seu real valor. Isto segundo o que vários 
peritos revelaram à jornalista Ana Leal, 
em reportagens transmitidas pela TVI. 
Como, durante 15 anos, os contribuintes 
perderam 600 milhões de euros em algo 
que lhes serviu para tão pouco? 

O actual ministro da Administração In-
terna, Eduardo Cabrita, “apparatchik” e 
típico cúmplice do aparelho do PS – quer de 
Sócrates & Costa, quer de quem lá vier a se-
guir –, está a negociar prolongar o contrato 
do SIRESP por mais de 18 meses, período de 
transição dos serviços da parceria público-
-privada para o Estado. A 30 de Junho de 
2021 termina o contrato e o Governo está 
a tentar, sem planeamento e em cima do 
joelho, como é seu costume, logo com pou-
ca alavancagem negocial com o parceiro 
privado, cobrir a época dos incêndios e 
adiar a resolução de um problema que já 
nasceu torto e irresolúvel desde o início. 

Tal como Sócrates conseguiu afastar 
Manuela Moura Guedes da TVI, em 2009, 
enquanto era primeiro-ministro – não fosse 
ela então desvendar casos seus só agora 
revelados depois de prescritos –, também 
a jornalista Ana Leal, segundo a própria 
revelou no semanário ‘Sol’, tornou públicas 
as pressões de Costa sobre a direcção da TVI 
para que a despedissem. Isto terá acontecido 
devido às investigações de Ana Leal sobre 
como Costa fez desaparecer no SIRESP 600 
milhões dos contribuintes. 

Sabemos agora, infelizmente só de-
pois da maioria dos crimes de corrupção 
prescritos, o que Sócrates tinha a esconder 
das reportagens na TVI. Tem Costa algo a 
ocultar que não conviesse ser revelado na 
TVI a partir do final de 2020, altura em 
que Anal Leal teve de se demitir daquela 
estação de televisão? 

Ao contrário do que o nome indica, 
o SIRESP, na realidade, não tem servido 
nem para emergências, nem para a nossa 
segurança. Além da já referida ausência de 
resultados nos fogos, segundo o seu contrato 
indica na secção 17, ninguém a quem o Es-
tado tanto paga é responsabilizado em vários 
casos óbvios de emergência e segurança, 
como cataclismos naturais, explosões ou 
tremores de terra. Nem sequer no caso de 
relâmpagos ou inundações graves o SIRESP 
tem de intervir! Ou seja, pagamos centenas 
de milhões de euros por um serviço de emer-
gência que não é obrigado a funcionar em 
várias situações críticas! Claro que, em geral, 
contratos-modelo de prestação de serviços, 
por exemplo no caso de espectáculos, invo-
cam tais motivos de força maior, mas isso 
faz pouco sentido quando de um serviço 
pago especificamente para conseguir agir 
eficazmente em emergências. 

O contrato do SIRESP é, portanto, mais 
ou menos como se fizéssemos um dispen-
dioso seguro de saúde em que, caso ficásse-
mos doentes, a companhia seguradora não 
tinha obrigações connosco. Haverá gente 
tão pouco inteligente que assina e paga – 
caro – contratos assim? Sim: os governantes 
do PS, quando se trata do nosso dinheiro. 
Serão só pouco inteligentes... ou pior? Para 
que serve e tem servido o SIRESP? Se não é 
para assegurar a nossa segurança em tantas 
emergências, porque pagaram Sócrates e 
Costa tanto do nosso dinheiro? Nós não 
ganhamos nada. E eles? 

Da comunicação social censurada atra-
vés de despedimentos por pressão do PS, 
dificilmente ouviremos mais respostas. Ana 

Leal, recorde-se, foi obrigada a demitir-se 
da TVI em Setembro de 2020, depois de no 
dia 10 de Março desse mesmo ano a direc-
ção da estação ter suspendido o programa 
que encabeçava e, quinze dias depois, dis-
solver a equipa de investigação jornalística 
que liderava. Curiosamente, o demasiado 
lisonjeiro Polígrafo/SIC, a 4 de Março de 
2020, ainda insistia em que era “falso” que 
uma verdadeira jornalista como Ana Leal, 
só subserviente à verdade, fosse obrigada 
a demitir-se. 

A jornalista descobriu que, no início, o 
SIRESP foi adjudicado por Costa & Sócrates 
por 485 milhões de euros, mas na realidade 
só deveria ter custado 80 milhões de euros, 
valor pelo qual os peritos o avaliaram. Se-
gundo o autor do primeiro estudo sobre 
o SIRESP, Almiro de Oliveira, o dinheiro 
pago por Costa representou por isso “um 
múltiplo que não se consegue justificar”. O 
presidente do Instituto de Telecomunica-
ções, Carlos Salema, também afirmou que 
tal valor “não é nada normal”. Curiosamen-
te, a procuradora Cândida Almeida, claro, 
arquivou o processo, sem que o DCIAP se 
tenha dignado ouvir estas duas importantes 
testemunhas reveladas por Leal. 

Portanto, da Justiça igualmente controla-
da, com a cúpula nomeada pelo PS, também 
não obtivemos – nem obteremos a curto 
prazo – nenhuma resposta sobre o SIRESP. 
Isto, como se viu de novo com Sócrates, livre 
de tantos crimes de corrupção, entretanto 
prescritos, mágica e subitamente, por um 
acórdão do Tribunal Constitucional, com 
o envolvimento de um ex-presidente e um 
actual presidente desse tribunal, ambos no-

meados pelo PS, como ficamos a saber pela 
jornalista Sandra Felgueiras, da RTP. Esta 
é uma das poucas verdadeiras jornalistas 
que ainda não foi “dispensada”, apesar de 
repetidamente impedida de investigar, de-
vidamente, quer os negócios de Sócrates no 
passado, quer os actuais de Costa. 

Não nos parece que tenha sido por 
acaso que Sandra Felgueiras fosse silen-
ciada no “Sexta às 9”, em Setembro de 
2019, pela directora da RTP, Maria Flor 
Pedroso, uma prima de Costa. Flor Pedroso 
adiou para depois das eleições legislativas, 
de Outubro de 2019, um programa com 
revelações gravíssimas sobre a concessão do 
nosso lítio em Montalegre pelo secretário 
de Estado João Galamba. Um negócio de 
500 milhões de euros com uma empresa 
então com dois dias, a Lusorecursos, per-
tença de Jorge Costa Oliveira, um amigo 
de António Costa. Segundo o ministro do 
Ambiente, Matos Fernandes, afirmou na 
RTP a 30 de Abril de 2021, este contrato 
agora vai ser revogado em Agosto, por 
“falta de profissionalismo” da Lusorecur-
sos. Sê-lo-ia se não fosse a investigação da 
jornalista Felgueiras? Se a empresa não 
tinha profissionalismo como foi, então, o 
Governo tão rápido a conceder a um amigo 
de Costa tamanho negócio? Significativa-
mente, outro amigo de Costa, Lacerda de 
Machado, também esteve envolvido nas 
negociações do SIRESP e da TAP.

Os jornalistas que Sócrates, Costa e os 
ministros vindos da JS valorizam, tal como 
Orban o faz, não são profissionais corajosos 
como Felgueiras ou Leal, mas gente como o 
Nicolau “do Laço” Santos, que agora vai para 
presidente do conselho de administração da 
RTP. Este, segundo o jornal ‘Observador’, 
já tem contra ele uma providência cautelar 
interposta por Coelho da Silva, em Abril 
de 2021, que alega, claro, que sempre que 
este PS está envolvido, há irregularidades 
no recrutamento.

Relembremos que já anteriormente o 
mesmo Nicolau, depois de uma “brilhan-
te” carreira no ‘Expresso’ a elogiar Costa 
& Sócrates, convidando até falsos peritos 
da ONU para defender teses mirabolantes 
que os beneficiavam, foi recompensado 
e nomeado por Costa para presidente do 
conselho da administração da agência Lusa. 
Aí, sempre que no jornal ‘Financial Times’ 
havia a mínima notícia favorável ao governo, 
a Lusa fazia logo grandes “press releases”. No 
entanto, quando o mesmo jornal expunha 
contra-argumentos demolidores sobre o 
governo, impunha a lei da rolha. 

É de gente assim que este governo Costa 
gosta. Será que com Nicolau Santos à frente 
da RTP Sandra Felgueiras poderá pretender 
fazer reportagens que minem outros negó-
cios de amigos de Costa – e que envolvam 
os nossos milhões? ■
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Ensaio As utopias mal concebidas, quando se realizam, levam às tiranias

Em frente, marche! Esquerda! Direita! Um! Dois!

H oje a reflexão que proponho é 
sobre a esquerda e sobre a direita. 
O que é isso? O que é ser de direita 

ou de esquerda? Quando dizemos que fulano 
é de esquerda (ou de direita) criamos no 
nosso espírito uma imagem dessa pessoa 
pelo que acreditamos que ela é nas convic-
ções que possui e nos valores que defende. 
Mesmo sendo algo de vago, ser de direita 
ou de esquerda corresponde, de facto, a um 
arquétipo. Outra constatação que podemos 
fazer é que a esquerda e a direita, por muitos 
esforços que façam, são irreconciliáveis. Mais 
do que um conflito de convicções e de valo-
res o confronto que existe entre estas duas 
maneiras de ser e estar na vida, de conceber 
e de criar um contexto existencial comum 
torna, ainda hoje, visceralmente impossível 
qualquer síntese para a caracterização de 
uma meta comum para Portugal.

Duas formas de ver a vida
Em 1967, no fermentar do tristemente 

célebre Maio de 1968, em que uma greve 
geral de um mês atrasou a França cerca de 
trinta anos, vivia-se questionando esta duali-
dade do ser de direita ou de esquerda. Um 
grupo multidisciplinar que tentou identificar 
a origem deste fenómeno social acabou por 
encontrar as suas raízes no relato bíblico 
sobre Caim e Abel (cf. curso policopiado 
“Nomades et Agriculteurs de l’Ère Athomi-
que”, de J. Heckenroth e J. Bavouzet). 

Neste relato, que se situa depois da expul-
são de Adão e Eva do Paraíso, os primeiros 
dois filhos que eles geraram, um, Caim, tor-
nou-se agricultor e o outro, Abel, dedicou-se 
à pastorícia. Assim, no início da história da 
humanidade apresentam-se por este relato 
duas formas de vida, duas maneiras de estar 
e de viver que, ao longo da história da huma-
nidade se defrontaram sempre porque, pelo 
menos até agora, têm sido incompatíveis, 
uma em relação à outra. Vamos procurar 
descrever sucintamente algumas das dife-
renças mais salientes entre elas.

No que diz respeito à maneira de estar 
na vida o nómada necessita de um espaço 
sem limites onde possa levar o rebanho a 

arMandO tOSCanO riCO

Todos nos lembramos desta ordem dada na formatura, 
no tempo em que havia formatura e ordem. Hoje a 

formatura já não existe, todos estão formatados, e a 
desordem é total… mas a esquerda e a direita continuam 

a existir e a querer mandar em todos nós, mas sem  
rumo e sem uma direcção que seja reconhecida como  

para a frente e, pior, cada qual marcha para si.  
Por isso, há décadas Portugal fica na mesma.

pastar seguindo a estação das chuvas que 
proporcionam as pastagens. Sempre em 
movimento, o nómada luta contra tudo o 
que interpreta como uma limitação ou um 
constrangimento, seja do lado imanente do 
homem, no espaço ou no tempo, seja perante 
os valores morais e espirituais do meio em 
que se encontra, os quais põe sempre em 
causa salvo quando a religião que professa 
os não defenda. 

A organização social e política de um 
nómada orienta-se em torno de um chefe 
que dita as leis, arbitra os conflitos e distribui 
os favores e as benesses. A força do nómada 
é o número dos que fazem parte da tribo 
a que pertence e a sua riqueza consiste no 
número das cabeças de gado que em co-
mum partilha. No desejo de uma liberdade 
sem limites, vive o presente sem pensar no 
amanhã. Não sendo capaz de poupar é, no 
entanto, generoso para com os da sua tri-
bo com quem partilha favores e benefícios 
e, sendo incapaz de criar riqueza, quando 
necessita de a aumentar vai adquiri-la pela 
força ou pelo roubo (legalizado ou não), 
pelo esbulho ou por empréstimos que nunca 
pensa em retribuir.

A filosofia do nómada com a sua rejeição 
do que é fixo imóvel ou lento, torna-o mais 
apto a adaptar-se à evolução dos tempos e, 
por isso, ao idealizar permanentemente as 
suas utopias consegue ser o suporte e o motor 
de revoluções sociais e de místicas autên-
ticas, as quais, no entanto, possuem uma 
instabilidade intrínseca pois a cada minuto 
o nómada deixa atrás de si o seu passado na 
antecipação de um futuro sempre mudável 
e sempre perseguido.

Por seu lado o agricultor necessita de 
um quinhão de terra onde possa, pelo seu 
trabalho e sacrifício, obter o alimento para 
si e para o seu agregado familiar, enquanto 
vê passar a sucessão das estações que lhe 
indicam a época do amanho da terra, da 
sementeira, dos cuidados com a plantação 
e, finalmente, da colheita. Por isso o agri-
cultor necessita de um quadro de leis claras 
e estáveis, que lhe assegurem a posse e a 

protecção da propriedade privada de que 
necessita para a sua subsistência e o protejam 
dos abusos de poder dos mais fortes e, por 
isso, baseia a sua organização social e política 
em torno de instituições que mantenham 
com estabilidade os valores em que acredita 
e os direitos que adquiriu.

Um conflito permanente
Face à riqueza, o agricultor, que arranca 

da terra o seu sustento, cada boca a alimen-
tar representa um acréscimo de trabalho e 
de sacrifício e, como a riqueza que cria com 
o seu trabalho está limitada pela dimensão 
do terreno que é capaz de explorar e pelas 
intempéries e pragas que afectam o resultado 
dos seus esforços, o espectro da fome está 
sempre presente. Por isso esforça-se por criar 
uma poupança pois sabe que necessitará dela 
para fazer frente aos anos maus de colheita 
ou, no limite, para aumentar o seu património 
com vista a proporcionar melhores condições 
de vida para os seus descendentes. 

Podíamos continuar esta comparação, 
mas estes traços gerais chegam para carac-
terizar as duas atitudes perante a vida que 
distinguem os nómadas dos agricultores e, 
pelas características que apontámos acima, 
identificamos os nómadas da actualidade 
com os que se filiam à esquerda e os agricul-
tores de hoje com os que perfilham as ideias 

mais conservadoras e mais liberais, a direita.

Ao longo dos tempos o conflito entre estas 
formas de estar e de viver completamente 
opostas, ainda que em cenários diferentes, 
foi sempre permanente: desde a invasão 
dos bárbaros ao Império Romano, a invasão 
muçulmana que, atravessando estreito de 
Gibraltar, tentou através dos Pirenéus a in-
vasão de uma Europa cristianizada, tentativa 
que mais tarde os hunos de Átila repetiram 
pelo oriente, a revolta bolchevique contra a 
monarquia na Rússia, o nacional-socialismo 
de Hitler, a guerra civil de Espanha e a revo-
lução do 25 de Abril em Portugal, são alguns 
exemplos deste conflito que perdura desde 
os primórdios da humanidade.

O espírito dos que se reclamam de direita 
proporciona uma visão profunda do homem, 
mas estática e estreita. Os que se dizem de 
esquerda dão-nos uma visão mais dinâmica, 
mais ampla, ainda que menos humana, mais 
incompleta, menos nítida e por vezes quimé-
rica. Mas, quer o queira ou não, homem da 
era atómica está actualmente confrontado, 
para o melhor ou para o pior, com a revolução 
introduzida pela ciência e pela tecnologia que 
criou uma dinâmica de evolução permanente. 

Os novos nómadas, os do Terceiro Mundo 
ou os que vivem acampados nas periferias 
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EnsaioAs utopias mal concebidas, quando se realizam, levam às tiranias

Em frente, marche! Esquerda! Direita! Um! Dois!

das grandes cidades, receiam menos os pro-
cessos desta revolução pois, não tendo nada 
a perder, se alimentam apenas da esperança 
de um futuro melhor. Pelo contrário, pelo 
seu condicionamento ancestral e pela sua 
educação, os descendentes de todos os agri-
cultores, por instinto ou conscientemente, 
são levados a opor-se às transformações sociais 
e políticas impostas pelos desenvolvimentos 
que o mundo, a ciência e a tecnologia lhes 
impõem. É a eles que lançamos um apelo 
especial para que, sem renegar o essencial 
da sua herança moral espiritual e material, 
aceitem entrar no jogo do futuro. Nele ser-
-lhes-ão pedidas a renúncia ao conforto moral 
dos seus preconceitos individualistas, que 
lhes impede o alargamento da sua visão do 
mundo e a aceitação realista de uma solida-
riedade à escala planetária, que não dissocie 
o indivíduo da sociedade e o devir da pessoa 
do da humanidade, numa formulação que, 
estando ainda em elaboração, necessita, hoje, 
da contribuição de todos.

Um “ideal” longe do paraíso
Com efeito, o retorno ao passado é im-

pensável e irrealizável. Perante a heterogénea 
explosão demográfica que está no centro de 
todos os problemas económicos culturais e 
sociais e que os aumentará ainda mais no 
futuro próximo, torna-se indispensável uma 
formação integral do ser humano mais com-

pleta com o recurso às ciências da matéria e 
do homem, a multiplicação e diversificação 
das máquinas com processos de fabrico mais 
ecológicos, e a aceitação consciente e fraternal 
de formas de vida social mais planificadas e 
solidárias.

A resistência dos homens de “direita”, 
que se apoia numa visão limitada e de cur-
to prazo, afirma-se como uma necessidade 
para assegurar a defesa da pessoa humana 
que consideram ameaçada pelas mudanças 
pedidas ou impostas pelos nómadas de hoje. 
Não sendo possível construir sobre oposições 
e recusas, activas ou passivas, esta atitude cria 
tensões e polos de rotura que causando a sua 
rejeição prejudicam as sociedades e os povos.

Por seu lado, a acção dos homens de “es-
querda” que se baseia numa visão esquema-
tizada e parcial do homem e numa convic-
ção, mais utópica que racional, dos poderes 
aparentemente ilimitados da ciência e da 
tecnologia também deve ser corrigida pois 
os actuais nómadas de espírito, tecnocratas e 
planificadores, seguidos por todos os outros 
responsáveis pela criação à pressa de impérios 
efémeros, levados por um optimismo que 
não é senão o contrapeso das suas angústias 
e misérias, arriscam-se na sua insensatez a 
criar uma civilização “ideal” que, longe de 
ser um paraíso, seja, de facto, um inferno. 

Para funcionarem as sociedades por eles 
constituídas, baseadas num mito racial, ideo-
lógico, político ou religioso, têm de suprimir 
o que no homem e na mulher é o funda-
mento da sua dignidade: a liberdade. Uma 
sociedade de tecnocratas construída sobre o 
modelo de um parque industrial rodeando 
um supermercado, um parque de lazeres 
dirigidos e uma cultura imposta, esterilizará 
inevitavelmente os poderes criadores do es-
pírito. Ainda que, provisoriamente, responda 
à necessidade de uma mudança política e 
de uma reorganização económica, um dia 
o homem revoltar-se-á lembrando-se de que 
foi criado para uma aventura que o leva ao 
verdadeiro infinito.

A questão não é mais de aceitar ou recusar 
o progresso, mas de saber de que maneira 
o devemos e queremos utilizar e orientar 
pois as utopias mal concebidas, quando se 
realizam, levam às tiranias, as das ideias e as 
das massas fanatizadas.

Em oposição ao bom senso dos agriculto-
res, que conhecem os limites do seu campo e 
das suas forças e ao realismo da Igreja Católica 
que conhece o homem pecador, o idealismo 
sonhador dos nómadas, pela sua imprecisão 
e talvez pela atracção de uma transcendên-
cia não assumida, não se embaraça com as 
contingências que tecem a trama real do 
quotidiano. Todo o nómada, de raça ou de 
circunstância, possui o sonho de pertencer a 
uma horda onde cada um receberia segundo 
as suas necessidades, ou ainda a uma “su-
percolectividade” onde o Estado assumiria 
não apenas as tarefas pacíficas do patriarca, 
mas também o papel do líder guerreiro que 
parte à conquista do mundo para nele fazer 
reinar, nem que seja pela força, a Justiça e a 
Fraternidade.

Atingir uma visão “binocular”
Não se pretende a homogeneização de 

ambas as visões sobre o Homem pois acre-
ditamos que elas se completam. O que pre-
tendemos é que todos, os de direita e os de 
esquerda, abandonem os casulos cegos e 
passionais dos seus comportamentos, ins-
tintivos ou impostos, e cheguem a uma visão 
“binocular” do homem e da sociedade, do 
mundo e da vida, através de um debate leal, 
franco e cortês e de uma acção concertada 
para o bem comum.

Se cada um de nós ultrapassar a oposição, 
muitas vezes aparente, entre direita e esquer-
da, entre o antigamente e o novo, entre o 
progresso moral e o progresso técnico, entre 
o indivíduo e a sociedade e se abandonarmos 
as justificações de pontos de vista particulares 
e partidários, conseguiremos a abertura a 
uma compreensão superior dos problemas.   

Então, ao conseguirmos situar as nossas 
preferências num quadro de aspirações e 
de opiniões, deixaremos de combater as 
opiniões dos outros para procurarmos com-

pletá-las gerando dialeticamente sínteses 
abertas, e o nosso olhar mergulhará para lá 
das necessidades da acção imediata para se 
interessar num devir alargado ao mundo e 
assim atingiremos uma sabedoria política 
construída na base de compromissos reais 
e de cooperação efectiva. 

Qualquer Humanismo para os nossos 
tempos deverá ter como objectivo a adaptação 
do homem de hoje ao mundo de hoje e a 
civilização de amanhã ao homem de todos 
os tempos. 

Ao apreciarmos o mundo de hoje somos 
levados a examinar os arquétipos existen-
ciais que levaram às duas formas de viver: 
como nómada ou como agricultor, como 
progressista ou como conservador, como ho-
mem de esquerda ou de direita e a apreciar 
as atitudes de ambos esses arquétipos face 
a um desenvolvimento científico e tecnoló-
gico nunca anteriormente experimentado 
na história.

A afirmação da razão, ao afastar o homem 
do humanismo medieval que lhe apontava 
uma ordem cósmica e social no seio de um 
determinado equilíbrio humano, apresen-
tou-lhe o desenvolvimento do pensamento 
racionalista que o levou ao positivismo e lhe 
abriu as portas do mundo da ciência e da tec-
nologia. Deslumbrado pelo conhecimento, o 
homem assumiu-se progressivamente como o 
senhor absoluto de todas as coisas arrogando-
-se em seguida a estabelecer os critérios do 
bem e do mal numa atitude que, claramente, 
ultrapassa a sua condição de criatura, e agora 
vemo-lo enredado na dialéctica diabólica que 
ele próprio criou, refugiando-se num universo 
de futilidade onde a tecnologia e a ciência, 
sendo-lhe apresentadas como a salvação que 
no seu íntimo deseja, não dão respostas sa-
tisfatórias às perguntas mais profundas que 
ele formula. 

Toda a vida é concebida antes de ser ge-
rada. A humanidade encontra-se nesta altura 
tentando conceber o salto cósmico da sua 
vida que a pode levar a um paraíso ou a um 
inferno. E, neste contexto, o próprio homem 
parece ignorante da sua dimensão global, 
ontológica, imanente e transcendente, de ser 
criado, livre, inteligente e racional.

Que há de mais importante e mais digno 
de atenção e de cuidado senão o Homem?

No passado a humanidade experimentou 
todas as reformas políticas e sociais possíveis. 
A ineficácia delas mostra bem que, mais do 
que estruturas, é o Homem que deve estar no 
centro da nossa atenção. E para isso é neces-
sário que a preocupação actual de todos seja 
o Bem Comum que leva a que as ideologias e 
as lógicas partidárias sejam substituídas pela 
instituição de uma democracia não partidária 
e representativa de todos – uma Democracia 
de Proximidade. ■

DR
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Opinião Explorados por gente sem escrúpulos com a complacência de um governo vil…

O caso do Zmar: 
comunismo ou tirania liberal?
Q uando ouço por vezes ilustres da 

nossa praça, a reivindicar a vitória 
do mundo capitalista ocidental, li-

derado pelos Estados Unidos da América, 
e a derrota do comunismo de tipo soviético 
em 89-91, não fico convencido. Também 
não fico convencido, quando vejo outros 
a berrar infantilmente que o comunismo 
voltou. Rejeito as duas teses. Mas das minhas 
antíteses, tenho dificuldade em formular 
uma síntese. E aí reflicto, reflicto bastante. 
E converso bastante sobre a questão, com 
gente de distintos campos políticos. E per-
maneço sem certezas.

Do final da Guerra Fria, foi parido um 
híbrido. Um globalismo liberal sem limites, 
supostamente virtuoso, livre, solidário e 
fraterno, mas que não é mais do que a fusão 
do que pior se pode extrair da indiferen-
ça e ganância do capitalismo selvagem da 
Inglaterra Vitoriana pós-industrial, com a 
opressão política e o monstro burocrático 
do marxismo-leninismo da União Soviética 
e seus satélites. Das organizações multila-
terais europeias e mundiais, que regem a 
Nova Ordem saída do final da confrontação 
histórica supramencionada, saem palavras 
de liberdade e igualdade; resoluções de 
opressão e de igualdade orwelliana, onde 
as gigantescas multinacionais têm hoje um 
poder nunca antes vislumbrado.

E o Portugal da III República, seques-
trado pelos socialistas (ou “socialistas”) é 
disso um excelente exemplo. O caso dos 
imigrantes do subcontinente indiano que 
trabalham nas explorações agrícolas no 
concelho de Odemira (são já a maioria a 
laborar neste sector, sendo que a sua po-
pulação em regra duplica na época das 
colheitas) parece-me o seu pináculo. Vamos 
dissecar esta contradição.

Os imigrantes das estufas, trabalhadores 
temporários – eufemismo para escravos 
modernos, são primeiro importados, es-
mifrados e descartados, sob o jugo do inte-
resse do patronato sem escrúpulos – com a 
complacência do estado central, aos quais 
nem o direito a uma habitação digna lhes 
é proporcionado. Os trabalhadores depen-
dem única e exclusivamente da honestidade 
ou desonestidade das empresas de trabalho 
temporário e existem casos de imigrantes 
deixados para trás pelas empresas que os 
contratam. Vale tudo pelo acesso e usufruto 
de mão-de-obra barata!

Em seguida, e fruto de um suposto surto 
de Covid-19 em duas freguesias do concelho 

DR

de Odemira, que se encontram até debai-
xo de uma cerca sanitária, e onde os tais 
imigrantes vivem em casas sobrelotadas, o 
Primeiro-ministro António Costa, até hoje 
indiferente às suas condições de vida sub-
-humanas e empenhado em reforçar os 
níveis de importação de força de trabalho 
estrangeira – sob uma falsa capa humanista, 
afirma possuir uma solução.

E qual foi essa miraculosa solução? 

Uma requisição civil, que obriga os 
proprietários de casas na famosa unidade 
hoteleira Zmar em Odemira, a cedê-las para 
receber os trabalhadores das estufas locais 
infectados pelo vírus SARS-Cov-2. Ou seja, 
os portugueses comuns, que por esforço 
directo, donativo ou herança, são legítimos 
proprietários de uma fracção no prestigiado 
complexo turístico, substituem-se de forma 
coerciva, aos (maus) empregadores e ao 
Estado português, na missão de propor-
cionar as condições sanitárias consideradas 
imprescindíveis aos trabalhadores imigran-
tes locais, essenciais à sua recuperação e 
à reabertura das freguesias sitiadas pelos 
ditames da DGS.

Diz o governo que os imigrantes de 
Odemira têm o direito a condições salu-
bres de habitação. Pois bem, esse direito 
não começou esta semana, nem durante a 

pandemia e nunca o dr. Costa demonstrou 
qualquer preocupação nesse sentido. Ade-
mais, acredito que a responsabilidade da 
garantia destas, anda-
rá certamente algures 
entre os empresários 
contratantes, as orga-
nizações de trabalho 
temporário e o Esta-
do Português. Nunca 
se encontrará entre 
cidadãos portugueses 
de pleno direito, sem 
nenhuma ligação ou 
poder de decisão sobre 
o assunto, que comete-
ram o único “crime” de 
ter adquirido ou rece-
bido uma propriedade 
no Zmar – ainda que de férias. 

Além de tudo, esta situação levará ao 
agudizar da má situação financeira desta 
unidade hoteleira – já suficiente fustiga-
da pela ressaca económica das restrições 
pandémicas, o que no limite, pode levar à 
inviabilidade do empreendimento. 

Em jeito de remate e para melhor enqua-
drar esta situação: este caso é só o “levantar 
da manta” em relação a um caso infame que 
eu já vinha a acompanhar há algum tempo. 
Como alerta, e bem, a artista Anna Wester-

lund, a avidez pelos lucros dos capitalistas do 
Sudoeste Alentejano, com a complacência 
de um governo vil e dito socialista, levou a 
um cenário de absoluta descaracterização 
do maior concelho em área geográfica do 
país, numa conjuntura que não interessa 
nem aos portugueses, nem aos imigrantes 
asiáticos, que iludidos e atraídos por uma 
suposta prosperidade, são explorados por 
gente sem escrúpulos que não olha a meios 
para enriquecer. Findos os contratos ou 
em alturas de menor procura de trabalho 
agrícola, acabam a comerciar num qualquer 
“buraco” de Lisboa. Mas o regime actual-
mente sob o arbítrio “socialista”, somente 
sabe socializar a cada vez menor riqueza 
da classe média, para distribuir migalhas 
por votos aos miseráveis, assobiando para 
o lado e fechando os olhos, em relação aos 
apetites insaciáveis dos “novos negreiros”. 

No final o perdedor é sempre o mesmo: 
a grande maioria do povo português. Afo-
gado em impostos e limitações à liberdade, 
vê agora as suas casas requisitadas por um 
Estado “forte com os fracos, e fraco com 
os fortes”. Depois da aprovação consensu-
al (entre a tríade “PS-PSD-Presidência da 
República” nunca existiu qualquer tipo de 
debate público sobre a matéria) de 15 Esta-
dos de Emergência, o governo cada vez mais 
gordo e prepotente, começa agora a dispor 
da propriedade privada dos portugueses. 

Assim e voltando 
ao tema de abertura, 
estou cada vez mais 
convencido que a du-
alidade das sociedades 
ocidentais da actuali-
dade, não é nenhuma 
das mencionadas, mas 
sim uma dicotomia 
“povo-elites”, em que 
os povos – classes tra-
balhadoras, médias, 
e algumas altas, são 
progressivamente sub-
jugadas e marginaliza-
das, por elites políticas 

decadentes, medíocres e corruptas; e por 
elites económicas imorais, apátridas, sem 
quaisquer concepções sociais. Ambas e em 
conjunto, levam ao caos e à desregulação 
total de qualquer ordem social, em que tan-
to os portugueses, como os imigrantes, são 
vítimas das mentiras vigentes. Uns atraídos 
pelas condições económicas do “El Dorado” 
europeu, outros pela prática de um falso 
humanismo, vão caminhando alegremente 
para a autodestruição social e identitária.

Não é capitalismo, nem comunismo. 
Talvez seja uma tirania liberal. ■

FrederiCO nuneS da SiLVa

O povo português, 
afogado em impostos 

e limitações à 
liberdade, vê agora as 

suas casas requisitadas 
por um estado “forte  
com os fracos, e fraco 

com os fortes”
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Opinião

Tavira 
(um breve apontamento)

A esquecida volta de D. João VI 

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

ariStÓteLeS 
druMMOnd
Jornalista brasileiro
Comendador da Ordem do Mérito 
da república portuguesa

É incrível como, apesar da pande-
mia, em Portugal e no Brasil, se 
tenha dado tão pouco relevo aos 

200 anos do regresso de D. João VI e da 
sua corte a Portugal. A pressão de Lis-
boa, com uma carta liberal que tornava 
o monarca figura quase que decorativa, 
levou-o a desistir do projecto de fazer 
do Rio de Janeiro a capital do Reino 
Unido, forma de preservar a presença 
portuguesa nos cinco continentes, incor-
porando os demais territórios ao Reino 
Unido. Visão do grande – e injustiçado 
– estadista que foi.

H á cerca de dez anos, desloquei-
-me a Tavira na busca de dados 
adicionais sobre João Vaz Corte-

-Real, nascido, segundo se crê, em Tavira, 
figura grande das navegações portuguesas, 
capitão-donatário de Angra (Ilha Tercei-
ra), pai de Gaspar, Miguel e Vasco Anes 
Corte-Real. Acabei, nesse contexto, por me 
dirigir à Biblioteca Municipal para ali obter 
informações e adquirir publicações sobre 
a genealogia e as viagens dos Corte-Real. A 
funcionária olhou-me surpreendida, pois 
nada sabia sobre tais criaturas. Não havia ali 
qualquer publicação sobre os Corte-Real!

Há poucos dias, durante uma curta 
visita a Tavira, e recordando-me ainda do 
episódio que acabei de relatar, tive a grata 
surpresa de me deparar com escavações 
arqueológicas – devidamente referencia-
das através dum cartaz explicativo – que 
decorrem no “Antigo Solar da Família 
Corte-Real”, na “residência medieval dos 
Corte-Real, antiga família ligada às explora-
ções marítimas portuguesas”. As referidas 
escavações podem ser observadas junto às 
muralhas do Castelo de Tavira e à Igreja 
Matriz de Santa Maria do Castelo. Para 

O homem que fez do Brasil Reino 
Unido a Portugal e Algarves, sete anos 
depois de desembarcar como Príncipe Re-
gente, criou logo instituições que dariam 
musculatura ao Brasil que, finalmente, se 
tornava uma nação. Foram o Museu de 
Belas Artes, a Biblioteca Nacional, com os 
preciosos vinte mil volumes que ficaram 
no Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, a 
Imprensa Régia e a Academia Militar.

Logo que chegou abriu os portos às 
nações amigas tendo, como executivo da 
entrada do Brasil no comércio interna-
cional, José da Silva Lisboa, baiano com 
formação em Coimbra, depois Barão e 
Visconde de Cairu, título já concedido 
por Pedro I do Brasil. Abriu ainda o país 
à instalação de indústrias.

Outra iniciativa marcante e reveladora 

de sua personalidade de estadista foi a 
Marinha do Brasil, que adaptou navios 
do transporte da Corte para fins bélicos. 
Contratou ainda um oficial inglês, o Al-
mirante Lord Cochrane, para estruturar 
a Armada, com o objectivo da tomada da 
Guiana Francesa logo que fosse possível. 
Ou seja, D. João VI está muito longe de 
ser o apreciador de frangos que os “me-
dia” antimonárquicos legaram aos livros 
de história.

Pouco feliz no casamento com a ir-
requieta Carlota Joaquina, irmã do Rei 
de Espanha, que só lhe causou aborreci-
mentos, o monarca teve problemas com o 
filho D. Miguel, com quem, de regresso a 
Lisboa, teve de cortar relações e mandar 
exilar na Áustria. Isso porque, incitado 
pela mãe e pelo padrinho, o Marquês 
de Marialva, D. Miguel tentou derrubar 

o pai do trono. Acabou por se realizar 
com o filho Pedro, Imperador do Brasil 
e depois Rei de Portugal, como Pedro IV.

D. João VI morreu relativamente jo-
vem, em 1826, com 58 anos, depois de 
marcar a vida de Portugal e do Brasil. A 
volta do Rei de Portugal, há 200 anos, 
merecia maior divulgação nos dois países.

Talvez por não pertencer a nenhuma 
das minorias, o que vem se tornando 
indispensável para figurar bem nos li-
vros e nos “media”, em geral, é menos 
conhecido do que sua real importância 
histórica poderia sugerir. E como morreu 
antes de 1848, não tendo tido a oportu-
nidade de ler e adoptar o “Manifesto 
Comunista”, de Karl Marx, também não 
teve esta credencial, que é um passaporte 
para a boa fama... ■

além do Solar dos Corte-Real (séc. XV-XVI) 
foram descobertos ali, embora a outros 
níveis, vestígios cónios ou turdetanos (séc. 
IV A.C.) assim como estruturas fenícias 
e islâmicas, estando prevista a instalação 
no local de um núcleo museológico que, 
esperemos, realce adequadamente a figura 
do grande navegador João Vaz Corte-Real, 
o descobridor (ou redescobridor) europeu 
da América, vinte anos antes de Cristóvão 
Colon.

Em frente destas escavações, do outro 
lado da rua, encontra-se a “Casa Álvaro de 

Campos”. Como é sabido, Álvaro de Cam-
pos é um dos heterónimos mais conhecidos 
de Fernando Pessoa, a quem o nosso genial 
poeta atribuiu o nascimento em Tavira, em 
1890. Após os estudos liceais, Álvaro de 
Campos estudou engenharia mecânica e 
naval em Glasgow, mas parece não ter exer-
cido a profissão de engenheiro… À criação 
deste heterónimo não foi estranha, por 
certo, a ascendência judaica de Fernando 
Pessoa pela via paterna, precisamente de 
Tavira; pelo lado materno, a ascendência 
era açoriana. Na “Mensagem”, Fernando 
Pessoa evoca a tragédia dos irmãos Gaspar 

e Miguel Corte-Real, desaparecidos miste-
riosamente nas costas do Novo Mundo em 
1501 e 1502, respectivamente, e a tristeza 
do outro irmão, Vasco Anes, a quem El-
-Rei negou a autorização para que pudesse 
partir em busca dos desaparecidos:

“A nau de um deles tinha-se perdido 
/ No mar indefinido. / O segundo pediu 
licença ao Rei / De, na fé e na lei / Da 
descoberta, ir em procura / Do irmão no 
mar sem fim e a névoa escura. / Tempo 
foi. Nem primeiro nem segundo / Volveu 
do fim profundo / Do mar ignoto à pátria 
por quem dera / O enigma que fizera. / 
Então o terceiro a El-Rei rogou / Licença 
de os buscar, e El-Rei negou”.

Mas, para além do já referido, são mui-
tos os monumentos e os aspectos históricos 
e culturais que justificam uma visita demo-
rada à cidade de Tavira. De entre as várias 
igrejas, destaca-se a mencionada Igreja 
Matriz de Santa Maria do Castelo, fundada 
pela Ordem de Santiago após a tomada de 
Tavira aos mouros em 1242 por D. Paio de 
Peres Correia (o chefe militar que tomou 
também Silves e muitas outras localidades 
algarvias aos mouros). A Igreja veio ocupar 
o lugar da antiga mesquita. O terramoto 
de 1755 provocou-lhe graves danos, que 
conduziram à sua reconstrução a partir de 
1790 por iniciativa do Bispo D. Francisco 
Gomes de Avelar (ilustre figura do Algarve, 
impulsionador da reconstrução de Faro), 
segundo o projecto do arquitecto italia-
no Francisco Xavier Fabri que integrou 
habilmente, com respeito pelo passado, 
elementos novos e antigos.

Foi em Tavira que, após a conquista de 
Ceuta (1415), o Infante D. Henrique rece-
beu o título de Duque de Viseu e Senhor da 
Covilhã, facto assinalado no padrão erigido 
em 1960 ao lado da Igreja de Santa Maria 
do Castelo, no V centenário da morte do 
Infante no Promontório Sagrado, onde 
passou os últimos anos da sua vida. ■

DR

A nova ponte sobre o Rio Gilão, 
inaugurada em 30 de Março de 2021
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Opinião

Os Maios de Isabel

A democracia está em erosão
DR

antÓniO JOãO SOareS
Coronel

V ários pensadores, ao debruçar-se 
sobre as realidades ocidentais nos 
aspectos político-sociais, não escon-

dem o receio de que o futuro seja muito 
difícil. Já há quem preveja que a Europa 
esteja em vias de ser ocupada e há muitos 
que encontram sinais claros de que as demo-
cracias estão a deixar-se arrastar para ditadu-
ras. Devido à impreparação de governantes 
frágeis que se deixam dominar por pressões 
de pessoas alheias aos interesses nacionais, 
isto é dos cidadãos que constituem as suas 
nações, e sobrepondo à defesa das pessoas 
que dependem de si, a ambição pessoal de 
riqueza, poder e vaidade.

Perante isto, um grupo de militares 
franceses já fora da actividade (vinte ge-
nerais, cem oficiais superiores e mais de 
mil soldados) escreveram uma carta aberta 
ao Presidente Macron, considerando que o 

A pretexto do Maio, um, a camarada 
Camarinha foi fazer prova de fé jun-
to do amigo RAP, em programa de 

horário nobre, pontilhado por umas tantas 
piadas mordazes sobre o estado do país. 
Sucede que o lobo Araújo, entrevistador 
com predicados de acrimónia intelectual, 
perito em encostar o “adversário” às cordas 
e “knockateá-lo” com sucessivas rábulas de 
franca assertividade, vestiu pele de cordeiro 
que, ao que parece, até a ousadia humorís-
tica verga perante o Comité (esclareça-se 
que a camarada é militante do PCP e eterna 
candidata a deputada nas listas deste par-
tido e mais de um terço dos membros da 
comissão executiva da CGTP fazem parte 
do Comité Central).  

A ironia do convite escapa à maioria, 
desatenta e desinformada, como convém. 
A camarada, defensora dos direitos dos tra-
balhadores, nunca o foi na verdade. Isabel 
sempre foi assalariada de sindicatos e neles 
fez toda a sua vida profissional.

Ricardo perdeu, por opção e (in)sus-
peita deferência, a oportunidade de fazer 
perguntas pertinentes sobre o obscuro mun-
do sindical. Já agora – a talhe de foice – em 

época de prolixo jornalismo de investigação, 
para quando uma reportagem séria, exten-
siva e sem tabus sobre esta realidade por 
todos desconhecida?

Embora não ombreie com César, tam-
bém Isabel tem família pela intersindical. O 
seu marido é dos mais antigos membros da 
central. Foi amor à primeira manifestação, 
dir-se-á!

Tente o leitor fazer uma busca sobre 
dados “incómodos” relacionados com os 
sindicatos e intersindicais. Mais depressa 
encontrará o nome completo e número 
de telefone dos habitantes do Burkina Faso 
do que informações públicas sobre gastos 
e financiamentos dos sindicatos. Para que 
fique com uma ideia, no que respeita à cen-
tral de Camarinha, em 2018 teve cerca de 
3M€ de receitas, apresentando um lucro 
de exercício superior a 360m€. Teve, nesse 

ano, gastos com pessoal superiores a 1,25 
M€, o que se torna difícil de compreender 
na medida em que os dirigentes associativos 
não são remunerados. Tem cerca de 500 
mil filiados, o que representa, grosso modo, 
dez por cento dos trabalhadores nacionais. 
Beneficiou, em 2018, de subvenções públicas 
de 223m€ e tem várias isenções e benefícios 
fiscais em sede de IRC, IMT e IMI.

Num país sem rei nem roque, não há 
qualquer limitação para dirigentes ou de-
legados sindicais (estes beneficiando de 
créditos de horas para o exercício das suas 
funções). A lei tão pouco prevê requisitos 
especiais para a formação de um sindicato, 
bastando a vontade de alguns (poucos!) e 
a astúcia jurídica ao redigir os estatutos. A 
partir daí é um fartote, já que a actividade 
sindical quase não é sindicável! Para que 
conste, cerca de dez por cento do efectivo 
policial exerce funções nos sindicatos e o 

nunO da COSta nata
advogado

momento é sério e o país está em perigo e 
que, mesmo aposentados, não podem ficar 
indiferentes, nas actuais circunstâncias, ao 
futuro da sua Pátria, com tão bela história 
e ricos monumentos, pela qual cumpriram 
as obrigações que lhes foram atribuídas.

A sua bandeira contém as palavras Hon-
ra e Pátria. Mas constatam que a honra na-
cional está com sintomas de desintegração 
que infecta a pátria que sempre serviram 
e que deve ser honrada por todos os seus 
cidadãos e, principalmente, pelos que têm 
esse dever em todos os actos da sua função.

A ideia de anti-racismo avança com o 
único objectivo de criar mal-estar e ódio 
entre as comunidades, impulsionado por 
apoiantes odiosos e fanáticos que falam de 
racismo, indigenismo e teorias anticoloniais, 
como ponto de partida para uma guerra 
racial. Pretendem dissolver o país com as 
suas tradições e cultura, com o seu passado 
histórico.

A discriminação com o islamismo e 
grupos suburbanos, com aversão à polícia, 
materializa intenção da separação de muitas 

parcelas, permitindo-lhes comportamentos 
alheios às tradições de unidade nacional, 
embora as leis nacionais devam ser cum-
pridas em qualquer lugar e por qualquer 
cidadão. Têm sido detectados indivíduos in-
filtrados encapuzados a vasculhar empresas 
e a ameaçar as forças policiais. A violência 
está a aumentar dia a dia.

Os cidadãos que lideram o país nos 
diversos graus da função pública devem, 
forçosamente, obter a coragem necessária 
para erradicar os perigos que esta deterio-
ração e degradação está a acarretar. Há que 
aplicar as leis existentes, sem hesitações 
nem fraquezas. Não devemos ficar fecha-
dos pela força da opressão em silêncios 
arriscados e culpados. Todos devemos dar 
a melhor colaboração às autoridades da 
segurança, para que esta cumpra da forma 
mais eficaz a sua missão, sem receios nem 
hesitação.

As autoridades não devem adiar as 
medidas repressivas adequadas, porque a 
situação é grave, o trabalho é gigantesco e 
não se pode perder tempo, para não se dar 
oportunidades ao inimigo de se reforçar e 

tornar mais activo e eficaz. O povo, as forças 
de segurança e as forças militares devem 
estar disponíveis para apoiar políticas que 
tenham por clara finalidade a salvaguarda 
da Nação, das pessoas.

Por outro lado, se nada for feito, a frou-
xidão continuará a espalhar-se na socie-
dade, acabando por causar uma explosão 
e a intervenção de militares e polícias na 
perigosa e difícil missão de proteger valores 
nacionais e salvaguardar vidas de cidadãos 
no território nacional, será muito comple-
xa, por se assemelhar a uma guerra civil. 
As autoridades governativas não podem 
adiar nem agir com meiguices em casos de 
violência contra os seus cidadãos. Se não 
se conseguir evitar a violência, esta acabará 
com o actual caos crescente, mas com o 
alto custo de muitas vidas de cidadãos, o 
que será da responsabilidade dos actuais 
governantes que não conseguiram evitar 
a tragédia.

Em democracia, o governo deve respei-
tar o povo com transparência e informação 
adequada para que este actue correctamen-
te, com confiança e respeito. ■

Estado gasta mais de 9M€ por ano com pro-
fessores sindicalizados…

Mas Camarinha não foi confrontada com 
nenhum destes dados (ou outros)! Foi uma 
acção de charme, a sublinhar a importância 
da luta (que, note-se, não coloco em causa), 
da miséria dos salários e da impossibilidade 
de uma vida digna.

O que Isabel não diz – porque não dá 
jeito nenhum à narrativa – é que não são 
os salários que são baixos, mas sim a carga 
fiscal elevadíssima (uma das três mais altas 
da Europa) e que só em impostos directos o 
Estado fica com mais de um terço do rendi-
mento dos trabalhadores. A estes haverá que 
acrescentar os indirectos (também eles no 
topo europeu), como o IVA, o imposto sobre 
os combustíveis ou sobre a electricidade, que 
são os que mais afectam os trabalhadores.

O que Isabel esconde, é que o grande 
patrão/empregador português é o próprio 
Estado, que, directamente emprega mais 
de 700 mil funcionários (num universo de 
cerca de cinco milhões de trabalhadores) 
e, indirectamente, mas exclusivamente de-
pendentes dele, outros tantos.

RAP perdeu a oportunidade de patro-
cinar em directo uma reivindicação, não 
contra moinhos de vento, mas contra um 
governo canibal dos rendimentos dos por-
tugueses. Ou então, de lhe apresentar a 
Maria Adelaide, costureira não sindicalizada, 
mestre na gestão das suas economias, que 
conseguiu fazer toda uma vida de poupanças 
para poder ajudar o filho…

E há oportunidades que não se repe-
tem! ■
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OpiniãoReorganização das Forças Armadas: que intenções? (conclusão)

Reduzir e amesquinhar 
o pouco que resta

DR

JOãO JOSé BrandãO 
Ferreira
Oficial piloto aviador (ref.)

A não recondução do Almirante An-
drade e Silva no cargo de Chefe do 
Estado-Maior da Armada, em 1991, 

marcou o fim do que se pode considerar o 
“temor reverencial” pela Instituição Militar 
(IM). Ninguém, na altura, reparou nesse 
“pormenor”. Mais tarde foram implemen-
tadas as “leis de Programação Militar”, que 
providenciariam os meios para se adqui-
rirem o armamento, munições e todo o 
restante equipamento, que a força militar 
carece para cumprir as suas missões (idem 
para as infraestruturas, através da Lei de 
programação de Infraestruturas militares 
– que tem a ver com as instalações fixas 
necessárias ao Sistema de Forças), mas ne-
nhuma delas, até hoje foi minimamente 
cumprida e tem sido, no mais das vezes, 
solapada através dos mais artificiosos ardis 
financeiros e uma cara de pau tremenda 
de falta de vergonha militante.

Ora são estas leis que consubstanciam 
(juntamente com o tratamento/valorização 
que se dá ao Pessoal) as verdadeiras inten-
ções do poder político relativamente à IM 
e o grau do seu empenhamento!

Esta foi a prática basicamente seguida 
por todos os governos, sem excepção, des-
de então. E não só, esforçaram-se ainda por 
retirar qualquer proeminência e dignidade 
à IM e aos militares; amesquinharam as 
suas práticas e tradições; retiraram, paula-
tinamente, os militares de todas as funções 
que não estivessem ligadas directamen-
te ao “múnus” militar e desvirtuaram e 
subverteram quase todos os caboucos e 
princípios em que assenta a “Condição 
Militar”. Obviamente afirmando sempre 
o contrário.

Socorro-me mais uma vez de Mouzinho: 
“Em resumo Exmº Senhor a minha supe-
rioridade consiste em eu ter uma só cara”.

Porque procede a maioria dos políticos 
e dos governos, desta maneira?

Por várias razões, as principais das quais 
são o modo vergonhoso como as FA se com-
portaram, de um modo geral, a partir do 
Golpe de Estado do 25 de Abril e 1974 
(nem refiro a génese do próprio golpe e 
sua execução que é outra discussão), no 
“PREC” e na Descolonização; depois pela 

tutela do Conselho da Revolução e do Pacto 
MFA-Partidos, que as forças políticas assina-
ram, mas nunca aceitaram; por ignorância 
e preconceito (o que daria uma exposição 
alargada); por falta de sentido de Estado; 
por acharem as FA descartáveis e desneces-
sárias (já não há Ultramar; não se vislum-
brarem ameaças próximas – e se houver 
a Nato resolve; para desviar recursos para 
outras áreas do Estado e para impossibilitar 
que alguma vez mais as FA possam interferir 
na Política Nacional).

É claro que, até agora, ninguém se atre-
veu a referir publicamente, nenhuma destas 
coisas, muito menos discuti-las. Aliás, se 
houver qualquer insinuação neste âmbito, 
é certo e sabido que será prontamente des-
mentida, até com foros de virgens ofendi-
das, por parte de políticos, comentadores, 
muito menos titulares de órgãos de sobera-
nia e até das chefias militares, nalgum raro 
momento em que se atrevam ou estejam 
autorizadas a expressar o que lhes vai na 
alma. Alguém quer apostar?

O rol de barbaridades que tem sido in-
fligido à IM (não é a mesma coisa que FA), 
nestes últimos 30 a 40 anos é de tal modo 
grave que torna quase impossível reverter 
os danos e colocar-lhe um fim, como agora 
se constata novamente. E estamos de novo a 
caminhar para o zero naval, o zero terrestre 
e o zero aéreo…

As barbaridades foram transversais aos 
Ramos/EMGFA/MDN e a todos os do-
mínios de actuação, desde o Dispositivo 
ao Sistema de Forças; das competências e 
autoridade das chefias, à Justiça Militar; da 
Disciplina ao Ensino; do Serviço de Saúde 
à Assistência Social; da gestão de carreiras 
aos incentivos ao recrutamento; do fim do 
serviço militar obrigatório à descaracteriza-
ção da condição militar; das remunerações 
ao protocolo do Estado; das indústrias de 
Defesa à Capelania Militar. 

Nada escapou, mas uma questão merece 
ser realçada: a mudança no método da esco-
lha das chefias militares, também efectuada 
ao tempo do Governo do citado político de 
Boliqueime (mas que teve até hoje grande 
consenso político), que governamentalizou 
desproporcionadamente a escolha das che-
fias, sem embargo de algum poder fáctico 
do PR e retirou qualquer autonomia à IM 
– vide o que se passa noutros corpos do 
Estado e nas universidades. Ou seja, existe 
um condicionamento desproporcionado 
sobre todos os oficiais generais para eles 
actuarem segundo a sua consciência e as 
reais conveniências do serviço.

No meio deste descalabro ainda tiveram 
o despautério de aumentar a tipologia das 
missões a cumprir!  

Nunca se levou nenhuma reforma até 
ao fim, nem se avaliou o que ser foi fazen-
do, atropelou-se tudo…

Deu-se ênfase aos conceitos mas rara-
mente às capacidades. Ora sem capaci-
dades não há flexibilidade de acção nem 
estratégia possível.

As chefias militares tiveram sempre 
muita dificuldade em atinaram bem com o 
que fazer perante tão infundadas atitudes, 
e raramente conseguiram pôr em prática 
uma estratégia comum de actuação, para 
lhe fazer face (foram, sobretudo, recuando 
e resistindo passivamente e encaixando 
danos), nem nunca parece terem avaliado 
correctamente as alíneas “Forças Amigas” 
e “Forças Inimigas”, constante de uma 
ordem de operações…

Poderá parecer estultícia e perigoso, fa-
lar ou discutir “intenções”, mas no âmbito 
tratado não se corre qualquer risco, já que 
a prática política de dezenas de anos, nos 
dá certezas quase matemáticas.

Por isso a verdadeira intenção (que 
nunca será explicitada) da actual tentativa 
de reorganização nada deverá ter a ver 
com qualquer preocupação de melhorar 
seja o que for, mas sim uma vez mais, o de 
reduzir e amesquinhar o pouco que resta 

à IM (que não é apenas a somatório dos 
Ramos) e que está há muito, em “modo de 
sobrevivência”. Tem a ver com a redução 
dos Ramos, não só em competências e 
capacidades, como em preponderância 
Institucional e acesso a canais superiores 
de decisão; esvaziar alguns órgãos exis-
tentes da sua importância e competência 
(Conselho de Chefes Militares (CCEM) 
e Conselho Superior Militar) e tornar 
muito mais fácil o controlo e “domes-
ticação” da mais alta hierarquia militar 
(de facto é mais fácil e cómodo, nomear 
e dar directivas a uma só pessoa, do que 
a quatro). O esvaziamento do CCEM tem 
especial gravidade.

Convém referir que o MDN continua 
a engordar com órgãos e “funcionários” 
(e cada vez menos militares) de muita 
duvidosa qualidade.

Mas esta tentativa de reorganização 
esconde ainda o que virá depois; e o depois 
vai passar certamente por se fazer a degra-
dação da alta hierarquia militar passando 
apenas a haver um General de quatro es-
trelas, o CEMGFA (cuja cor das estrelas 
passará de dourada a prateada), enquanto 
os futuros chefes dos Ramos passarão a 
ter três estrelas (toda esta operação será 
facilitada porque há anos atrás, após várias 
insistências internas, ter sido autorizada a 
criação da figura de Oficial General de uma 
estrela, decisão descabida, sem qualquer 
razão válida que a justificasse). 

Como mesmo assim, o rácio entre 
Praças, Sargentos e Oficiais continua des-
proporcionado irá usar-se do argumento 
(errado) de que há demasiado Generais e 
Almirantes (quando o que há são poucas 
tropas), aqueles levarão mais um desbaste. 
E assim sucessivamente, até termos uma 
coisa parecida (mas mais ordinária) com 
o Batalhão existente no Luxemburgo, cuja 
cúpula da hierarquia militar comporta um 
CEMGFA com o posto de Tenente-Coro-
nel. E como no nosso caso um Batalhão 
não serve para nada, não se justifica gastar 
dinheiro com ele. A GNR aí está para fazer 
com mãos ambas, tudo o que restar. E até 
é possível que o respectivo Comandante 
venha a ter uma quarta estrela, agora não 
prateada mas da cor do arco-íris…

Aparentemente as Lojas Maçónicas 
conseguiram pôr-se de acordo para dar 
mais um golpe na coisa. Como já domi-
nam (tem-se que dizer aparentemente) de 
alguma forma a GNR, a PSP e os Serviços 
de Informação da República, falta meter 
os escombros da IM no bolso. Será?

Como a ironia das palavras citadas de 
Mouzinho de Albuquerque tão bem se 
aplicam aos tempos presentes. E nunca 
devia ter abandonado a vida voluntaria-
mente.■
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CineMa

Um bilhete para a Califórnia

Humanidades em Lisboa

Semelhante afastamento representa já um 
perigo, o perigo do abandono ou, melhor, 
da substituição do conhecido pela incóg-
nita. Em “La Strada” (1954), Gelsomina 
(Giulietta Masina) abandona a sua aldeia, 
abandona o seu “paese”. Esta palavra italia-
na possui uma singular beleza polissémica, 
ao designar simultaneamente o acalanto 
da aldeia e a solenidade de uma qualquer 
agregação comunitária. Gelsomina sai do 
seu “paese” cheia de medo. 

A estrada surge igualmente como um 
novo começo, indulto de vidas passadas. 
Construção. Em “Easy Rider” (1969) 
Dennis Hopper e Peter Fonda fogem 
de um assalto, com as notas atulhadas 
no depósito das motas. Fogem do seu 
passado, numa América que foge do 
seu passado, numa estrada que já teve 
melhores dias. Encontram a decadência 
“hippie”, o peiote, o LSD. Encontram a 
fuga psicotrópica perfeita para o crime 
que cometeram. Conduzem através da 
vastidão rural americana, naquelas terras 
que são um cu de judas e esbarram de 
frente com essa ruralidade incompre-
ensível. 

Mais recentemente, “American Honey” 
(2016) e “O Meu Amigo Pete” (2017) re-
tomam o grande “leitmotiv” peripatético 
da filmografia americana. O escapismo. 
Em todos estes filmes deparamo-nos com a 
insustentabilidade do acontecer citadino. 
Com a insustentabilidade do espartilha-
mento, da ausência de serventia de vistas, 
a infertilidade cimentada dos solos das 
cidades. Nestas nada cresce a não ser um 
grande desânimo que alastra e contamina 
as vidas das personagens. Uma contamina-
ção que apenas se resolve com uma fuga 
simultaneamente interior e exterior. Como 
se o afastamento da cidade fosse um bál-
samo contra o imobilismo do trânsito e o 
bafio das paredes dos prédios. Como se 
o postal de Ratso fosse já uma fotografia 
do porvir... ■

A viagem consubstanciada na estrada 
surge como um dos lugares-comuns do 
cinema. Um tema curiosamente fundeado 
num concreto tempo e lugar (“topos”). No 
cruzamento entre a visão sempre subjec-
tiva das personagens e a objectividade da 
descoberta da paisagem estranha, atópica 
para quem observa a novidade. Aquele 
que trilha o caminho afasta-se do “locus” 
paterno e materno, da segurança do ce-
nário quotidiano e ausente de mistério. 

N a cena final de “O Cowboy da 
Meia-Noite” (1969), Dustin Hoff- 
man e Jon Voight compram um 

bilhete para a Califórnia. Para a Califór-
nia, dizem, para algum sítio na Califórnia. 
Talvez para Los Angeles, para o Pueblo de 
Nuestra Señora la Reina de los Ángeles. 
Talvez para um sítio onde o vento não seja 
betão a soprar entre os prédios. Um sítio 
com praias, como no postal amarrotado 
que Hoffman traz ao peito. Um sítio que 
permita começos. Que permita a constru-
ção, o plantio de algo que não seja apenas 
a insalubridade urbana. 

Hoffman, que é Ratso, está doente. 
Voight, que é Joe Buck, sabe que Ratso 
está doente. Sabe que o amigo é um mi-
serável. Sabe que Ratso não come nada 
há dias porque não tem um cêntimo no 
bolso. Talvez tenha bebido alguma coisa, 
que a miséria facilita escolhas alcoólicas. 
Ratso tem sempre muito frio numa Nova 
Iorque que é só Inverno, que é só casaco 
sobre casaco. Justaposição. Numa Nova 
Iorque que convida ao escapismo dos des-
tinos balneares. Algo exótico, longínquo, 
sazonal. A Califórnia como o devaneio dos 
pobres fura-vidas.

PUb

Dustin Hoffman 
em “O Cowboy 

da Meia-Noite”

P or entre a sofreguidão socialista pelos 
dinheiros comunitários e algumas 
manifestações de provincianismo 

arrivista, a Presidência Portuguesa do Con-
selho Europeu incluiu no programa do seu 
mandato um evento que, excepcionalmente 
(e talvez por engano), não trata de verbas, 
subsídios, orçamentos ou procedimentos 
burocráticos, temas particularmente caros 
ao Establishment de Bruxelas. Trata-se da 
Conferência Europeia das Humanidades, 
organizada em parceria pela UNESCO, pelo 
Conselho Internacional para a Filosofia e 
as Ciências Humanas (CIPSH) e pela Fun-
dação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), 
e que hoje, sexta-feira, terá a sua sessão de 
encerramento ‘online’ a partir da Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Ponto alto do programa da Conferência 
foi a celebração, na quinta-feira, 5 de Maio, 
do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Nos 
trabalhos de preparação deste evento par-
ticiparam mais de 400 especialistas ligados 
aos mais importantes programas de Huma-
nidades na Europa e noutros continentes. 
A Conferência teve por objectivo sublinhar 

a importância das Humanidades nas estra-
tégias de Educação e Ciência, assim como 
nas políticas públicas em geral.

Durante a conferência foi aprovada a 
“Declaração de Lisboa Sobre Humanidades, 
Livre Investigação e Inovação”, envolvendo 
as entidades organizadoras, com o propó-
sito de ser assinada, até final do ano, por 
países, universidades, sociedades científicas 
e outras instituições. A Declaração defende 
o reforço da mobilidade de investigadores 
e estudantes e da interdisciplinaridade, 
propondo que a interacção entre Huma-
nidades e Ciências seja uma componente 
curricular em todos os graus de Ensino até 
ao Doutoramento.

Nas palestras e debates realizados du-
rante os três dias da conferência participam 
mais de 90 especialistas de mérito inter-
nacionalmente reconhecido, entre eles o 
neurocientista português António Damásio, 
em torno de temas como Dinâmicas Multi-
disciplinares nas Estratégias de Educação 
e Investigação e Património, Mobilidade e 
Identidades. ■
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Parábola de um país que ao enriquecer materialmente perde a sua alma 

O sabor amargo da glória
duarte BranquinHO

É bom ver Yukio 
Mishima de volta 
aos escaparates das 
livrarias portuguesas e 
o regresso amadurecido 
a “O Marinheiro que 
perdeu as Graças do 
Mar” é uma releitura 
que merece uma 
reflexão e alguns 
reparos editoriais. 
Reencontro com o 
maior autor japonês 
do século XX.

Em 1963, Yukio Mishima (1925-
1970) publica um romance cujo 
título, apesar de ser um requinta-

do trocadilho em japonês, é intraduzí-
vel. Foi também nesse ano que o norte-
-americano John Nathan encontrou o 
escritor japonês pela primeira vez para, 
dois anos depois, traduzir “O Marinheiro 
que perdeu as Graças do Mar”. Tinha 
então apenas 25 anos, mas o seu trabalho 
impressionou Mishima.

A história do título é curiosa e contada 
nas memórias que o tradutor escreveu 
sobre os tempos em que viveu em Tóquio. 
Perante a impossibilidade da tradução 
literal e a dificuldade de uma tradução 
livre, Nathan decidiu recorrer ao autor, 
que lhe disse: “Vamos arranjar um título 
longo, como Proust”. Dos que propôs, 
houve um que Nathan considerou perfeito 
e que ficou. Tudo isto importa mais do 
que pela mera curiosidade, já que foi a 
partir da tradução de Nathan que o livro 
foi traduzido para português por Carlos 
Leite e publicado pela Assírio & Alvim em 
1985, que o reeditaria por várias vezes.

Agora, a Livros do Brasil, que tem o 
mérito de nos ter trazido recentemente o 
inédito “Vida à Venda”, republica a mesma 
tradução, desta vez inquinada com o dito 

Acordo Ortográfico. Por muito que nos 
regozijemos com o regresso de Mishima à 
edição em língua portuguesa, impõe-se um 
lamento. O país dos primeiros europeus 
a chegar ao Japão, a terra de Wenceslau 
de Moraes, traduz traduções numa dupla 
traição. Antes que me digam que não há 
tradutores capazes, avanço que até conhe-
ço um, de quem sou amigo, que vive no 
Japão há muitos anos e me revelou recen-
temente que Mishima esteve em Portugal 
em 1952, a caminho do Brasil, passagem 
da qual deixou crónica. Será que é o su-
ficiente para alterar as vistas hoje curtas 
de um povo que outrora teve horizontes 
largos? O meu amigo garante-me que não, 
mas eu, teimosamente, insisto.

Pena e espada
Yukio Mishima é o pseudónimo de 

Kimitake Hiraoka que, além de escritor 
prolífico, romancista, ensaísta, poeta e dra-
maturgo, foi também um activo naciona-
lista e fundador da Tatenokai, a Sociedade 
do Escudo, uma milícia que pugnava pelos 
valores tradicionais e a defesa da honra 
do Imperador.

No seu conto premonitório intitulado 
“Patriotismo”, de 1961, escreveu: “Na rua, 
ouvia-se o barulho de um carro. Conseguia-
-se perceber os guinchos dos pneus sulcan-
do a neve amontoada ao pé do passeio. 
O som da buzina fez eco nas paredes da 
vizinhança... Ouvindo estes barulhos, o 
tenente teve a sensação de que a sua casa 
se erguia como uma ilha solitária no oce-
ano de uma sociedade que continuava, 
como sempre, a fazer o seu negócio. À 
volta, extenso e desarrumado, estendia-se 
o país pelo qual ele sofria. Ia dar a vida 

por ele. Mas pres-
taria aquele gran-
de país, que ele 
estava preparado 
para admoestar a 
ponto de se des-
truir a si próprio, 
alguma atenção 
à sua morte? 
Não sabia; e isso 
não importava. 
O seu campo 
de batalha era 
um campo sem 
glória, no qual 
ninguém podia 
mostrar acções 
de coragem: era 
a frente de bata-
lha do espírito.”.

No dia 25 
de Novembro 
de 1970, Mishima e quatro membros da 
Tatenokai entram numa base militar no 
centro de Tóquio, prendem o comandante 
e barricam-se no seu gabinete. Da varanda, 
Mishima, fardado, discursa para os soldados 
das Forças de Autodefesa do Japão que se 
encontravam na parada. Vendo que as suas 
palavras não conseguem motivar o desejado 
golpe de Estado que restaurasse a glória 
imperial e verificando que a sua pergunta 
“Para onde foi o espírito dos samurais?” era 
retórica, recolheu-se e cometeu ‘seppuku’, o 
suicídio ritual. Um dos seus companheiros, 
Masakatsu Morita, seguiu-lhe o exemplo, 
apesar de Mishima ter apelado a todos para 
que não o seguissem.

Era o final heróico, uma glória de sabor 

amargo, de uma vida preenchida e fecun-
da na qual se conjugaram pensamento e 
acção. Uma vida dada por um ideal.

Mar de fertilidade
Li pela primeira vez “O Marinheiro 

que perdeu as Graças do Mar” nos tempos 
da Faculdade, ávida e entusiasticamente, 
mas só depois, com a ajuda de Conrad, 
Reverte e até Pratt, entendi a importância 
da figura do marinheiro. Ryuji é a perso-
nagem que encarna esse modelo heróico, 
desapegado e solitário, que fascina o jovem 
Noboru.

Não é por acaso que o livro se divi-
de em dois ciclos temporais – não fosse 
Mishima xintoísta –, Verão e Inverno, o 
esplendor e o definhamento. É no primei-
ro que o enigmático marinheiro conhece 
e encanta Fusako, a viúva mãe de Noboru. 
O jovem, impressionado, acha-o “diferen-
te” e partilha o seu contentamento com 
os amigos.

A história, 
como muitos vi-
ram, é a superfí-
cie para uma pa-
rábola do Japão 
do pós-Guerra. 
Um país que ao 
reconstruir-se e ao 
enriquecer mate-
rialmente perde 
a sua alma e os va-
lores tradicionais. 
Será que uma nova 
geração consegue 
recuperá-los? Será 
a frieza da adoles-
cência a clarividên-
cia necessária para 
um renascimento? 
Será a morte a úni-
ca e amarga glória?

Ryuji embarca 
para regressar no 
Inverno. Reboca-
do para terra pela 

atracção de uma vida familiar, con-
fortável e estável, é agora um homem 
“contente”, o que provoca o enjoo do 
seu novo “filho”. Perante tal mudança, a 
Noboru e aos seus amigos não resta outra 
solução a não ser pôr em prática os seus 
treinos de “despaixão absoluta”.

Um livro envolvente, com um estilo 
escorreito e rico em vocabulário e em 
referências mais ou menos subtis. Uma 
óptima leitura de descoberta, que põe 
todos os sentidos em alerta e nos deixa o 
prolongado sabor da dúvida, bem como 
uma releitura amadurecida, que nos re-
juvenesce com as suas certezas. Os barcos 
perdem-se em terra... E os marinheiros 
também. ■

Yukio Mishima
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ESFINGE N.537 - CRUZADAS E CHARADAS
PALAVRAS CRUZADAS DEZ CHARADAS

Horizontais
1. Estria; Descer. 
2. "Mulher"; Camindé.
3. Toalhete; Pedras.
4. Xetá; Estimo; Apa-

recido.
5. Senhora; liteiras.
6. Pátio.
7. Substância sinté-

tica, sucedanea 
da morfina; "Taxa 
referencial".

8. Data; Vela; Peixinho.
9. inclinado; Enfeitem.
10. Pagode; lesa.
11. Felicidade; Alcavalas.

Verticais
1. Cubículos; Regular.
2. Abano; Velho.
3. brancura; Molhos.
4. “Mulher”; “Mulher”; 

Onda.
5. Fogacho; Aqueles.
6. Horrenda.
7. Aqui; Detestadas.
8. “Homem”; Ode; 

Paliteira.
9. ladina; Reis.
10. Faminto; Serras.
11. Júbilos; Sisas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Enigmogramas
1 –  O ENJOADO, quando assim 

está, tem NÁUSEAS. 7(-5, 6)5
2 –  O PAlAVREADO deixa qual-

quer iNQUiETO. 5(+5, 6)7
3 –  DESAbONO tudo embora 

embora esteja REGiSTADO. 
11(-1, 3, 6, 7)7

4 –  ESTilHAÇA, sem querer, a 
FOTOGRAFiA. 6(+6)7

5 –  A GUERRA foi observada pelo 
ViGiA. 7(-6)6

Sincopadas
6 –  Estava POERENTO e com o 

vento estragou a bEbiDA. 3, 2
7 –  É ARRASTADO o meu ANDA-

MENTO. 3, 2
8 –  O DiNHEiRO faltava sempre 

ao CAlOiRO. 3, 2   
9 –  levou uma ADMOESTAÇÃO 

por andar de MOTOCiClETA. 
3, 2 

10 –  O ClÍNiCO era um DEVASSO. 
3, 2

PALAVRAS CRUZADAS
1. Acamas; Suca.    2. Subas; Ganas.    3. Aral; Vacina.
4. Sala; Amaram.    5. Macaca; So.    6. S; Maridos; S.
7. Oc; Alocar.   8. Canada; Alar.   9. Apagar; Rala.
10. Rubis; ladas.   11. Azos; Casara.

CHARADAS
1. Conúbio    2. Noviça    3. Tupina
4. Tupia   5. Singelo   6. Sintonia / F   7. Rodinha / l 
8. lóculo / E  9. Guariba / D   10. Digite / O

SOLUçõES Esfinge n. 536

DROpreço do Dacia Spring começa nos 
16.800 euros. Mas se a este valor 
descontarmos os 3.000 euros de 

incentivo concedido pela aquisição de um 
carro eléctrico, é possível adquirir um novo 
por cerca de 14 mil euros. Por isso, apesar 
de as primeiras unidades só começam a 
ser entregues a partir de Outubro, já há 
mais de duzentos clientes portugueses in-
teressados que configuraram e reservaram 
uma das duas versões disponíveis, através 
da página da marca na internet.

Apesar de ser o detalhe que mais salta 
à vista, é porém injusto reduzir o valor 
do Spring ao factor preço. «A Dacia não 
é uma marca low cost, antes uma marca 
que dá o melhor valor ao seu dinheiro”, 
dizia José Pedro Neves, director da marca 
em Portugal, durante a apresentação do 
modelo, que decorreu no Porto. “Trata-
-se de redefinir os essenciais; os modelos 
Dacia não contêm tudo o que existe no 

mercado, mas têm tudo o que os clientes 
precisam. É por isso uma escolha racional”.

Mas nos seus pouco mais de 3,7 metros 
de comprimento, menos 36 centímetros 
do que o Dacia Sandero, o Spring ofere-
ce espaço decente para quatro adultos, 
uma bagageira surpreendente (290 a 620 
litros com o banco traseiro rebatido), uma 
posição de condução confortável e ideal 
para deslocações urbanas, aliada a uma 
excelente capacidade de manobra. E tem 
linhas bastante engraçadas, com detalhes 
de personalização que o enriquecem.

Desenhado para ser um pequeno SUV 
destinado principalmente à cidade, não 
esmorece fora dos trajectos urbanos mais 
curtos. A voluntariedade dos 44 cv do seu 
motor surpreende, com força suficiente 
para animar um carro leve, graças a uma 
estrutura optimizada neste sentido e ao 
uso de materiais simples no habitáculo. E 

também ao reduzido peso da bateria de 
27,4 kWh, alojada sobre o banco traseiro, 
o que permite manter espaço para pneu 
suplente.

As autonomias que promete são inte-
ressantes: 230 km em circuito combinado e 
até 305 km em percurso urbano. Números 
que parecem bastante realistas, já que no 
final da apresentação a média combinada 
de consumo do nosso carro apresentava 
12,5 kWh, obtidos com uma condução 
despreocupada, num trajecto que envolveu 
terreno inclinado e até um percurso em 
auto-estrada. Sim, porque o Spring é um 
carro que pode andar em qualquer estrada!

Uma solução ECO promete sensivel-
mente mais 10% de autonomia, mas limita 
a potência do motor a 30 cv (em vez de 44 

cv) e a velocidade máxima a 100 km/h, 
em vez de 125 km/h.

Atrás do símbolo Dacia colocado na gre-
lha está a tomada para carregar a bateria. 
Como aceita corrente contínua até 30 kW, a 
esta velocidade pode carregar por completo 
em pouco mais de uma hora. Mas vai precisar 
de oito a catorze horas para fazê-lo se estiver 
ligada a uma tomada doméstica, através do 
adaptador próprio fornecido pela Dacia.

Há nove anos, quando surgiu o pri-
meiro carro eléctrico da Renault, o ZOE 
possuía uma bateria de apenas 22 kWh. A 
dimensão (e peso) da bateria era sensivel-
mente três vezes maior do que a do Dacia 
Spring e a sua autonomia muito dificilmen-
te ia além dos 120/130 quilómetros…■

www.cockpitautomovel.com

É pequeno, tem graça, é muito divertido de conduzir e é 
proposto a preços acessíveis, como é apanágio da marca.  
só chega depois do Verão mas já pode ser encomendado. 

dacia Spring

Carro eléctrico mais barato não há
COCKpit

SUGESTÃO DE FIM-DE-SEMANA

Olhar o corpo
Como é que o corpo tem sido en-

tendido ao longo de vários séculos 
da história da Humanidade? Em que 
medida podemos compreender dife-
rentes culturas e civilizações, a partir 
da representação do corpo na Arte e 
nos objectos artístico-funcionais? Para 
responder a estas perguntas, o Museu 
Calouste Gulbenkian realiza este Sába-
do, dia 8 de Maio, uma visita guiada à 
sua colecção, com especial incidência em 
obras e objectos que ilustrem o tema, 
abrangendo desde o Antigo Egipto até 
ao início do século XX. Concepção e 
orientação de Cristina Campos. Acom-
panhamento com linguagem gestual. 
Entre as 11 e as 12 horas, com ponto de 
encontro no ‘hall’ de entrada do Museu, 
na Fundação Calouste Gulbenkian, na 
Av. de Berne, em Lisboa. Tarifa de en-
trada: 2 euros.■

DR
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Planeta tauromáquico

Toiros de morte 
em Portugal 

D ecorriam os últimos anos da década de 20, do 
século XX, e entre os aficionados portugueses 
nascia o desejo de ver corridas integrais nas arenas 

portuguesas. 

As autoridades continuavam a não permitir a realiza-
ção desse tipo de espectáculos, baseando-se no teor da 
Portaria 2700, de 6 de Abril de 1922, que os aficionados 
não aceitavam como vinculativa, dadas as circunstâncias 
em que fora elaborada. 

Durante esses anos tourearam em Portugal grandes ma-
tadores espanhóis, sem que os touros fossem estoqueados. 
Em algumas praças, entre as quais a do Campo Pequeno, a 
12 de Junho de 1927, na corrida organizada pela Liga dos 
Combatentes da Grande Guerra, foi anunciada a morte dos 
toiros. Como isso não ocorreu acendeu-se forte polémica 
entre autoridades e aficionados.

Mas, a 14 de Abril de 1928, foi publicado o decreto nº. 
15355, o qual proibia toiros de morte em Portugal. Entre 
uma grande parte da “afición” portuguesa sentiu-se enorme 
desilusão, pois para assistir a corridas integrais tinha de se 
deslocar a Espanha. 

Os espadas espanhóis que com frequência toureavam 
em arenas portuguesas não estoqueavam os seus toiros. 
Os pedidos dos empresários portugueses nesse sentido 
sucediam-se. Porém, as autoridades nacionais mostraram-se 
sempre intransigentes. 

Entretanto, no Campo Pequeno, a 7 de Agosto de 1927, 
o Governo Civil de Lisboa promoveu uma corrida onde se 
estoquearam toiros, tal como a 18 de Setembro, ainda na 

mesma praça, quando se realizou um outro espectáculo 
com toiros de morte, a favor da Cruz Vermelha Portuguesa. 

Passaram alguns anos e, a 30 de Abril de 1933, na mais 
importante praça portuguesa, tem lugar uma corrida mis-
ta, com o cavaleiro João Branco Núncio e os matadores 
espanhóis Marcial Lalanda e Nicanor Vilalta. 

O cavaleiro lidou com mestria e o público aguardou, 
emocionado, as faenas dos matadores. Estes estiveram em 
grande plano e o público tributou-lhes grandes ovações. 
Mas, no subconsciente dos aficionados já se aguardava a 
grandiosa corrida integral que teria lugar na mesma arena 
oito dias depois. E foi o que aconteceu. 

Logo pela manhã, os aficionados reuniram-se e ante-
viam o que se iria passar com Marcial Lalanda, Armillita-
-Chico e Domingo Ortega perante os toiros de Pinto Bar-
reiros, de casta espanhola, como se anunciava. E a corrida 
de beneficência, como a anterior, gerou realmente grande 
emoção e foi um evento de enorme repercussão que deu 
a Lisboa um ambiente de festa. 

Os matadores estiveram muito bem. As faenas de Lalan-
da e de Domingo Ortega fizeram levantar a assistência, que 
não deixava de soltar um “olé” em uníssono e de premiar 
os toureiros com largas ovações. 

Com uma autorização especial, durante esse ano de 
1933, houve toiros de morte em Vila Franca de Xira e na 
Figueira da Foz. Depois, e até hoje, nunca mais foi auto-
rizada em Portugal a sorte suprema. 

Em certas praças alguns matadores portugueses, que 
só a partir de 1947 apareceram com essa categoria, esto-
quearam diversos toiros, o que deu azo processos judiciais 
e pesadas multas. 

Como defendia o nosso Prémio Nobel, Prof. Egas 
Moniz, deveriam ser autorizadas anualmente uma ou duas 
semanas com corridas integrais. ■

Cartaz de toiros 
7 de Maio (hoje), Vila Franca de Xira, 19h00;

António Telles, Luís Rouxinol e Duarte Pinto;
Forcados de Vila Franca e Alcochete;
Ganadaria: António Silva.

8 de Maio, Vila Franca de Xira, 17h00;
Luís Rouxinol Júnior e António Prates;
Forcados de Montemor e Vila Franca;
Ganadaria: Veiga Teixeira.

9 de Maio, Salvaterra de Magos, 17h00;
António Telles, Ana Batista e Francisco Palha;
Forcados de Santarém e Coruche;
Concurso de Ganadarias.

13 de Maio, Chamusca, 17h00;
Luís Rouxinol e Salgueiro da Costa;
Forcados da Chamusca e Ap. Chamusca;
Matador: Joaquim Ribeiro “Cuqui”;
Ganadaria: São Torcato.

15 de Maio, Chamusca, 17h00;
António Teles, João Teles, praticante António 

Teles filho e amador Tristão Ribeiro Teles;
Forcados do Ribatejo e Chamusca;
Ganadaria: Vale de Sorraia ■

Alcochete em ano  
de comemorações
A praça de toiros de Alcochete foi construída, na 

primeira fase, em 1921, por isso completa este ano o 
seu centenário. Também o grupo de forcados amadores 
de Alcochete comemora este ano o 50º aniversário da 
sua fundação. A empresa Toiros & Tauromaquia tem 
em vista celebrar estes aniversários com uma mini feira, 
a realizar em 4 e 5 de Junho. ■

Tauromaquia, património 
cultural de Portugal
AAssociação de Tertúlias Tauromáquicas de Portu-

gal apresenta no dia 8 de Maio, sábado, pelas 16 
horas, no Fórum Cultural de Alcochete, o livro com o 
título em epígrafe da autoria de Luís Capucha e Joana 
Camacho. ■

ANGF em Assembleia Geral
N o passado dia 23 de Abril, a Associação Nacional 

de Grupos de Forcados (ANGF) reuniu-se em As-
sembleia Geral onde se decidiram pontos importantes, 
entre os quais a aprovação de contas e a criação de um 
grupo de trabalho denominado Conselho Disciplinar 
e de Honra. Registe-se a presença de representantes de 
todos os grupos filiados na ANGF. ■
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Nomeações

Andar atrás do prejuízo

C ausou alguma reacção e ad-
miração a recente nomea-

ção de um “boy” do PS (descul-
pem o pleonasmo), em regime 
de substituição do Director-Geral 
da Segurança Social. Admirei-me 
com a admiração, pois é prática 
institucionalizada desde o tempo 
da ocupação acelerada da Admi-
nistração do Estado por Guterres. 

Na época deram escândalo 
os chamados “jobs for de boys”. 
Para acalmar a reacção Guterres 
prometeu abrir concursos a curto 
prazo. Cumpriu. 

Os “boys”, entretanto, ganha-
ram “perfil para o lugar” e foram 
colocados em definitivo, quando 
antes mudavam quando o gover-
no mudava. A ministra, sonsa, 

veio lembrar que era tudo legal, 
desde que estivesse garantida a 
abertura de concurso em 90 dias. 
Óbvio.

Ao ler aqui a entrevista a Du-
arte Pacheco, candidato do PSD 
à Câmara de Torres Vedras, notei 
alguma semelhança no método 
usado pelo PS para se perpetuar 
no controlo da sua (?) autarquia, 
desde que substituiu o MDP-CDE, 
parente do PC, na altura em vias 
de extinção. 

Largos meses antes do acto 
eleitoral, o Presidente da autar-
quia suspende o mandato para 
exercer qualquer função mais 
elevada, normalmente no gover-
no, e é substituído pelo seu nú-
mero dois que assim tem tempo 

de ficar conhecido como aquele 
senhor que dá almoços, viagens e 
outras benesses. As obras em fim 
de mandato, por vezes inúteis, 
também ajudam. 

Quando se diz «o PS está lá 
mas fez obra», depende; alguns 
presidentes foram completas 
nulidades e não deixaram de 
ser promovidos. Torres Vedras 
estagnou, enquanto os concelhos 
vizinhos cresceram a olhos vistos, 
perdeu indústrias importantes 
que exportavam para todo o 
mundo, não sabe dar a conhecer 
o que ainda produz e se não fosse 
o carnaval passava despercebido.

O PR insiste na necessidade 
de legislar sobre o enriqueci-
mento indevido ou ilícito, talvez 

a pensar no destino do muito 
dinheiro que, dizem, vem aí. O 
governo acorda e ataca com a 
estratégia contra a corrupção. 
Fazem-se algumas alterações, mas 
o essencial fica na mesma, isto 
é, o «enriquecimento indevido» 
fica de fora. 

Cravinho vem lembrar que 
chamou a atenção para este pro-
blema já em 2006, no governo 
de Sócrates. Se juntarmos a isto 
as «nomeações cirúrgicas» da 
PGR, do presidente do TdC e do 
Provedor Europeu, bem como a 
‹transparência› na escolha deste 
último, conduzida pela ministra 
proponente da referida estraté-
gia, será que podemos ficar des-
cansados? ■

Lino Oliveira

L eio na imprensa: “PS garante que Portu-
gal não falhou no combate à pandemia 

e ataca vampiros da liberdade”. Ora, é pura 
verdade que o Governo “andou sempre atrás 
do prejuízo” - como foi dito no debate na 
Assembleia da República.

Dizer que o Governo “não falhou” é um 
insulto às dezenas de milhar de portadores de 
outras doenças que, no início da pandemia, 

foram descartados pelo SNS e viram as suas 
patologias agravadas e milhares de operações 
adiadas. Quiçá, alguns até terão morrido por 
falta da adequada assistência na hora devida.

O deputado socialista André Pinotes Ba-
tista (que afirmou “Protegemos a saúde e os 
rendimentos e tudo fizemos para proteger a 
dignidade dos nossos cidadãos”) quer que se 
esqueça que inicialmente os recursos mate-

riais e humanos do SNS foram praticamente 
todos desviados para o tratamento e acompa-
nhamento de doentes Covid 19, como é do 
conhecimento geral e foi reconhecido pela 
maioria das classes médica e de enfermagem.

Não queiram fazer dos portugueses uns 
destituídos mentais. Haja algum bom senso e 
pudor, pelo menos. ■

Carlos Alves Vieira
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Presença de Paulo 
Ferreira da Cunha  
na NOVA ÁGUIA (I)

É já um clássico o dito de que “o médico que ape-
nas sabe medicina, nem medicina sabe”, sendo 
que esta é uma daquelas asserções que se pode 

aplicar a todas as áreas, inclusivamente à área jurídica.

O insigne jurista Paulo Ferreira da Cunha é decerto, 
nos dias de hoje, um dos melhores exemplos da validade 
dessa asserção. O seu mérito jurídico decorre desde 
logo de um inequívoco saber consolidado nessa área. 
Mas decorre também, senão sobretudo, de uma sageza 
que se estende a muitas outras áreas. Paulo Ferreira da 
Cunha é, para usarmos uma outra expressão clássica, 
“um homem com mundo”. 

Uma amostra dessa sageza tem sido a sua colaboração 
na NOVA ÁGUIA: Revista de Cultura para o século XXI. Os 
diversos ensaios publicados na nossa Revista são, com 
efeito, como aqui verificaremos, um excelso exemplo 
de uma mundividência que, em momento algum, se 
confina apenas à área jurídica.

Comecemos pelo primeiro deles, “Reflexões sobre a 
Decadência”, publicado no primeiro número da Revista 
(1º semestre de 2008), onde podemos ler o seguinte: 
“Certo é que, apesar dos programas escolares, os jovens 
chegam às universidades com a mais gritante e escandalo-
sa incultura – e também, desde logo, incultura histórica. 
A culpa não será só destes ou só daqueles. O problema 
é que hoje os professores (do mais baixo ao mais alto 
nível) se sentem pressionados a passar toda a gente, sob 
pena de terem muitos problemas.”. ■

Agenda MIL – 14 de Maio:

O EsPECTaDOR PORTUgUEZManueL reZende

O país acordou recentemente para a triste novidade 
que não havia, afinal de contas, uma sucursal da 
famosa Fábrica de Chocolates de Charlie Bucket 

no Alentejo. O verdadeiro bucket de água fria foi saber 
que aqueles treze mil senhores de tez castanha a pairar nas 
redondezas de Odemira não eram os famosos Umpa Lum-
pas. Eram paquistaneses, indianos e birmaneses que vieram 
para Portugal para trabalharem por tuta e meia para uns 
poucos de empresários portugueses e espanhóis que lhes 
pagavam mal e porcamente e ainda lhes cobravam estadia, 
comida e restantes despesas. Ou seja, era fome e miséria 
o que os afligia, não rios de chocolate líquido e doçaria.

O Alentejo, paisagens de liberdade e fraternidade, 
uma espécie de gulag sem aquecimento central! Odemira 
é município socialista. Os vereadores repartem-se entre 
o PS, cerca de cinco, e a CDU, com dois. Na Assembleia 
Municipal o PS tem onze deputados e a CDU seis, com 
dois para o PSD e um para o Bloco de Esquerda. Das 
freguesias, o PS domina nove e a CDU outras quatro. Ou 
seja, Odemira não é uma ilha isolada de neoliberalismo 
ultracapitalista no Alentejo, uma jangada azul num mar 
rosa e encarnado, um bastião da IL ou do Chega ou de 
qualquer outra força do mal. É um município de Esquerda, 
dividido entre socialistas e comunistas.

Neste mesmo município cheio de “amanhãs que can-
tam” há treze mil imigrantes a viver em situações miseráveis. 
São treze mil Catarinas Eufémias enfiadas num pardieiro, 
sem camas, sem comida e sem sanitas. Mal posso esperar 
pelas músicas de intervenção que vão cantar na próxima 
festa do Avante, as sagas dos resistentes que resistiram, em 
nome da Liberdade, às duras condições impostas numa 
terra tão... marxista? Será certamente um sucesso, atrás 
somente da balada das vítimas do bairro da Jamaica, outra 
peça de grande sucesso parida num distrito da CDU.

Elementar, compadre! O caso dos imigrantes explora-
dos em Odemira tem vindo a ser denunciado por vários 
órgãos nos últimos anos. O sindicato dos trabalhadores 
do SEF e um observatório católico para as migrações já 
tinham apresentado às autoridades competentes denúncias 
e provas de que algo de muito errado se estava a passar 
com os imigrantes de Odemira. Ainda assim, quando 

questionado sobre a existência destas redes mafiosas de 
exploração de trabalhadores, o autarca local limitou-se a 
dizer que “sinceramente, não sei, mas atrevia-me a dizer que 
sim”. Há palpites que um tipo não pode ignorar. Treze mil 
imigrantes asiáticos num município alentejano, parecendo 
que não, é uma pista e onde há fumo, há fogo.

Algures entre Hobbiton e Bombaim. Quando os velhi-
nhos de Odemira se queixaram dos treze mil imigrantes 
que andavam pelo município, sentindo a sua terrinha 
ocupada por um exército invasor que lhes transtornava 
os espaços públicos e o sossego daquelas paragens, a nossa 
imprensa justiceira dos direitos humanos apressou-se a 
diagnosticar os velhinhos de Odemira como racistas. De um 
momento para o outro a imprensa resolveu identificar as 
negras sementes do nacional-socialismo numa população 
envelhecida cujas gerações mais idosas tinham votado, 
consecutivamente e ao longo de décadas, no Partido 
Comunista. A ironia escapou a toda a gente. Agora que 
o governo resolveu alojar seis mil destes imigrantes num 
resort cujos proprietários são gente bonita da cidade e do 
jet-set, surgem finalmente reservas quanto a estas violações 
dos direitos humanos.

Ninguém perguntou aos moradores do Seixal o que 
achavam do alojamento de trabalhadores imigrantes ilegais 
africanos no bairro da Jamaica. Ou aos moradores de Ode-
mira, já agora. Ou a tantos outros portugueses que viram, 
nas últimas décadas, a sua vizinhança completamente des-
caracterizada por essa maravilha que é o mercado laboral 
globalizado. Contudo, para a gente bonita de Lisboa, não 
falta espaço nas televisões e nas redes sociais. Muitas dessas 
tias que se queixam do prejuízo que vão sofrer no resort 
Zmar são abertamente de esquerda, daquelas que uma 
pessoa abre o Instagram e vê lábios pintados de vermelho 
e o cérebro pintado de vazio.

Fico sinceramente muito triste em ver que a idílica 
Hobbiton alentejana esteja agora transformada numa 
Bombaim menos malcheirosa, mas parece que o Zmar 
vai mesmo ser usado para acolher uma boa parte destes 
seis mil imigrantes. Não vai haver um Frodo para salvar 
este Shire, mas sinceramente, no que toca a imigração, 
eu quero mais é que o jet-set se Froda. ■

A Fábrica de Chocolates de Odemira
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“O Primeiro-Ministro que vem agora falar em violação de direitos humanos 
[em Odemira] foi o mesmo que em 2019 aprovou uma resolução que permitiu  

o alojamento destes imigrantes ‘empilhados’ em contentores”
Raquel Abecasis, in ‘Observador’

Por se ter feito símbolo da liberdade, a 
conservadora Isabel Díaz Ayuso voltou 
a conquistar o eleitorado madrileno e 

mantém-se à frente do governo da Comuni-
dade. Uma forte vitória da direita espanhola.

A Frase

Instantâneo

Por personificar a tirania e o caos es-
querdista, o líder do ‘Podemos’, Pablo 
Iglesias, sofreu a maior humilhação 

política de sempre e foi varrido da política 
pelo eleitores da região de Madrid. bom sinal.

Céu
&Inferno

Honra à polícia
Num país onde se tornaram banais as 
imagens de ódio étnico e de polícias 
arrastados na lama por multidões 
ululantes, foi diferente e tocante a 
homenagem a Anastasios Tsakos, 
um oficial de origem europeia do 
Departamento de Polícia de Nova Iorque, 
morto em serviço há uma semana, 
no bairro de Queens. Às cerimónias 
fúnebres, realizadas na Igreja Ortodoxa 
Grega de São Paraskevi, compareceu  
o Prefeito nova-iorquino, Bill de Blasio. ■

• Colagens
Já se começou a perceber por que 
razão António Costa decidiu apro-
veitar uma recente entrevista para 
atacar Rui Rio com uma virulência 
desabitual. A propósito de uma 
alegada aproximação do PSD ao 
Chega, Costa afirmou que “um 
cata-vento tem uma grande vanta-
gem sobre o dr. Rui Rio”, pois “um 
cata-vento ao menos tem pontos 
cardeais”. Para além de tal apro-
ximação não passar de inventona 
do líder socialista (Rio faz tudo 
para se demarcar de Ventura), 
torna-se claro que Costa preten-
de “colar” o PSD à Direita, para 
melhor poder ensaiar uma rea-
proximação à extrema-esquerda, 
da qual vai precisar desesperada-
mente para concluir o mandato 
à boleia de uma geringonça. Esta 
dependência agrava-se depois de 
o Presidente Marcelo ter evoluído 
da cumplicidade com o PS para 
uma prudente cordialidade... ■ 

• Pretextos
Aliás, André Ventura tem sido 
“bode expiatório”, desculpa e pre-
texto para muita manobra que a 
esquerda atribui à “necessidade” 
der “combater a extrema-direita” 
e “o fascismo”. Ventura, um mero 
ex-dirigente social-democrata da 
subúrbia lisboeta tornado popu-
lista, foi escolhido como “bombo 
da festa” e quase comparado a 
Hitler. E qualquer pretexto serve 
à extrema-esquerda. As suas críti-
cas à “discriminação positiva” da 
comunidade cigana valeram-lhe 
um pedido de extinção do Che-
ga, da iniciativa da derrotada Ana 
Gomes. Agora, foi a sua participa-
ção num comício (em Janeiro!) 
com 170 apoiantes em 450 metros 
quadrados, que serve de pretexto 
para um pedido de “levantamento 
da imunidade parlamentar” para 
ser acusado do crime de “desobe-
diência”. O que irão eles inventar 
a seguir? ■

• Fofinhos
Quem tinha dúvidas de que o 
bem-comportadinho PAN não 
passava de uma ramificação da 
teia socialista acaba de ver tais 
dúvidas dissipadas. Inês Sousa 
Real, a proclamada sucessora de 
André Silva à frente do partido 
animalista (sucessão que será con-
firmada num congresso em inícios 
de Junho), encarregou-se de ex-
plicar bem explicadinho o que 
está o PAN a fazer na Assembleia 
da República. “O que não dava 
jeito agora era uma crise política”, 
pondera Inês. E anuncia “uma li-
nha de continuidade, procurando 
um diálogo construtivo e pontes”, 
confessando que se prepara para 
prolongar o estilo de “oposição 
pela positiva”, o que por outras 
palavras significa curvar a cabe-
ça a tudo o que Costa quer, em 
troca de algumas migalhas para 
os animaizinhos de estimação. O 
Partido Socialista agradece. ■

• socialismos
Entre 2008 e 2014, o mãos-rotas 
Carlos Santos Silva, mais conheci-
do como “o amigo de José Sócra-
tes”, financiou 14 férias de luxo 
com o líder socialista, num total 
de 158 dias repartidos entre os 
paraísos estivais de Veneza, Balea-
res, Grécia, Cabo Verde e Algarve 
– revelou esta semana o matutino 
CM. Custo global: mais de 360 mil 
euros. “Descontando a este valor 
a parte correspondente à família 
do empresário”, o benemérito 
Silva deu de mão beijada a Só-
crates um total de 204 mil euros. 
Ou 14.600 euros por passeata. 
Ou 34 mil euros anuais em férias. 
Segundo a Justiça apurou, duran-
te todas essas férias nem uma só 
vez o então primeiro-ministro foi 
ao multibanco levantar dinheiro 
para pagar um café ou usou o 
cartão de crédito para pagar um 
jantar. Isto é que é socialismo, 
camaradas! ■

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

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

O Diabo em casa ASSINE 
Já!

Quem é quem: 

donde saíram  

e o que sabem 

os governantes?

SAI ÀS 

TERÇAS-FEIRAS
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SEMANÁRIO POLÍTICO INDEPENDENTE

PÁGINA 14

ANÁLISE POLÍTICA DE  

PEDRO SOARES MARTÍNEZ

PÁGINA 5

MARCELO EM CHOQUE FRONTAL COM O PS

Nada voltará a ser como era

PÁGINAS 2, 3, 12 e 13

VOCÊ NÃO TEM 

CULPA, MAS VAI 

TER DE PAGAR!
  Cada português deve  

23 mil euros aos 

credores externos

  Dívida pública não 

pára de crescer: 

contribuintes 

transformados em 

“fiadores” à força 

dos desvarios  

da classe política
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Prioridades
Escrevia aqui, há uma se-
mana, sobre o mistério que 
consiste em o partido que 
mais combate o comboio e 
favorece os ‘lobbies’ do pe-
tróleo e do automóvel, o PS, 
ter descoberto agora, da noi-
te para o dia, uma “paixão 
assolapada” pelo transporte 
ferroviário. Este inesperado 
apego à via férrea cheira a 
esturro que tresanda. E há 
cada vez mais razões para 
desconfiar. Esta semana, o 
ministro Santos Silva, um dos 
mais próximos colaborado-
res de Costa, fez saber que 
“a ligação TGV a Madrid não 
está no topo das prioridades” 
do Governo, privilegiando 
antes as ligações de Lisboa ao 
Porto e a Vigo – isto depois 
de o ministro esquerdista 
Pedro Nuno Santos ter ju-
rado que o TGV era “uma 
prioridade” governamental e 
indicado mesmo Dezembro 
de 2023 como data prevista 
para a sua inauguração. Com 
“prioridades” destas, está-se 
mesmo a ver que tudo não 
passa de papas e bolos para 
enganar os tolos. ■

Fra Diavolo

5ª Coluna
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