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PORTUGAL: Megas Manifestações 

Contra A Crise SocioEconómica.  

 

«Casa Onde Não Há Pão Todos Ralham E 

Ninguém Tem Razão» (antigo aforismo português) 

 

      

Luís Filipe Menezes versus Paulo Portas. 
A onda de manifestações, em Portugal, contra a política de austeridade do 

atual governo de coligação, de direita bicéfala PSD-CDS, é consequência 

inevitável de uma bipolaridade política perante uma crise económica grave.  
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Na antena 1 da RDP (Lisboa, 17/09/12, 11:00-

12:00) Luís Filipe Menezes, histórico do PSD, 

acusaria Paulo Portas líder do CDS (2007-

2012), 2º partido da coligação, de ser o principal 

causador de instabilidade na coligação 

governamental.  

          Para Luís Filipe Menezes o líder do CDS, 

Paulo Portas, teria tido um percurso 

desestabilizador em anteriores coligações entre 

o PSD e o CDS. Situações assinaladas com o 

governo de quatro meses de Santana Lopes 

(2004), no anterior de Durão Barroso (2002-

2004), e no de possibilidade de coligação 

eleitoral partidária, PSD-CDS (1998), quando 

Marcelo Rebelo de Sousa líder do PSD (1996-

1999).  

          Paulo Portas esteve à frente do CDS, de 

1998 a 2004. Retomaria a liderança do CDS em 

2007 onde permanece até à atualidade, em 

Setembro de 2012. Luís Filipe Menezes é o 

presidente cessante da Camâra Municipal de 

Gaia e candidato à presidência da CM do Porto. 

          Esta reação pública de Filipe Menezes do 

PSD, eventualmente refletindo uma tendência 

interna partidária, surge após o recente discurso 

de Paulo Portas (16/09/12) descartando-se das 

duras posições de austeridade tomadas pelo 

governo de coligação (2011-2012) chefiado por 

Passos Coelho, Primeiro-Ministro e lider do 

PSD. Situação estranha, pois trata-se do mesmo 

governo do qual o próprio Paulo Portas é o nº 2 

(em teoria) e Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros.  

          A posição de Paulo Portas tem-se pautado 

pelo silêncio perante a crescente onda de 

contestação popular contra as medidas de 

austeridade anunciadas e ‘mal-explicadas’ pelo 

executivo português na semana passada 

(segundo analistas). Quiçá, uma forma ‘anti-

natura’ de Paulo Portas e do CDS se 

distanciar(em) do efeito colateral de desgaste 

causado pelas medidas políticas de mais 

austeridade em Portugal, com mais cortes 

salariais sobre o trabalho e nas pensões dos 

reformados, e mais taxação pesada para os 

trabalhadores (TSU: Taxa Social Única).  

          As medidas, ainda que visando beneficiar 

o patronado na contratação mais barata de 

trabalhadores e de seu despedimento, esse 

mesmo empresariado questiona as medidas, pois 

com a queda do poder de compra desse 

trabalhador o consumo será menor e por tal a 

produção será afetada reduzindo o emprego pelo 

excesso de oferta no mercado e menos procura.   

          No passado sábado (15/09/12) reagindo às 

citadas medidas de austeridade em crescendo, a 

sociedade civil em Portugal organiza-se através 

da rede social do facebook e vem para as ruas 

em multidões indignadas ‘apartidárias’ 

estimadas em 1 milhão - do norte, centro e sul 

de Portugal (40 cidades). Em pouco tempo 

transformam-se em megas concentrações. ‘A 

maior manifestação de sempre desde o 25 de 

Abril de 1974.’  

          Agendadas seriam outras manifestações 

cívicas em algumas cidades europeias, e no 

Brasil em Recife (Pernambuco). Todas, contra 

as medidas de austeridade em Portugal 

consideradas exageradas para além do exigido 

pelo conjunto triangular vulgo Troika composta 

pelo FMI (Fundo Monetário Internacional); 

BCE (Banco Central Europeu); CE (Comissão 

Europeia) - credores financeiros de Portugal 

descapitalizado.          

          Troika é uma palavra de origem russa para designar um conjunto de três membros. Ficou popularizada na era 

soviética de Estaline, na então URSS, após a morte de Lenine em 1923. Essa primeira Troika comunista foi composta 
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por Estaline, Kamenev e Zinoviev. Ao longo dos tempos seguiram-se outras pseudo-troikas de vários tipos 

ideológicos, mas de tónica comum: - autoritárias, por detentoras de poder político. A FRELIMO de Moçambique teve 

a sua troika em 1969 após o assassinato em Tanzânia do seu presidente Prof. Dr. Eduardo Mondlane (03 Fev.). Seria 

composta por Uria Simango (vice-presidente), Marcelino dos Santos (secretário-geral) e Samora Machel (secretário 

de defesa). Mais tarde o comando nortenho do planalto de Mueda decidiria a favor dos sulistas gazenses de Samora 

Machel contra os centristas (de Manica) de Uria Simango.  

     
 

     
[Devida Vénia e Créditos às imagens de sites e blogs via Google Chrome pesquisadas pelo autor e inseridas. Sites de historiais 

oficiais do PSD e CDS. Acessos de 17 Setembro 2012, 13:43 TMG.. Fontes credíveis para o texto a partir de noticiários e debates da 

Rádio e TV portuguesas, e outras, de 15 a 16 Setembro 2012: Jornal Folha de São Paulo; RDP Antena 1; Rádio Renascença; RTP 

Informação; SIC Notícias; TVi 24; Aljazeera; BBCwd; CNN; DW; Euronews; France 24 F; Rai Uno; TVEi] 

Realidade Oculta: http://realidadeoculta-novo.blogspot.pt/2012/09/mega-manifestacao.html 
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