
EDITORIAL

A desesperança
portuguesa

Anestesiados, os portugueses
acreditam em manifestações, mas
já não saem para se juntar a elas

f~\ A horas depois das manifestações
I J / organizadas pelo movimento/I Que Se Lixe a Troika! em váriasí L— -cidades, há pelo menos dez
I teorias sobre porque é que,
no mês em que conhecemos mais um
Orçamento do Estado brutal e quando
tudo está cada vez mais difícil para tantos

portugueses, tão poucas pessoas saíram à

rua para protestar e exigir uma mudança.
Algumas dessas teorias defendem que o

vazio das manifestações de sábado - um
contraste impressionante em relação à

onda maciça do 15 de Setembro de 2012
- reflecte a queda eleitoral do Bloco de

Esquerda nas autárquicas; outras que o
vazio evidencia o facto de o movimento
que começou por ser cívico se ter tornado
100% ideológico, expondo a sua raiz radical
com a qual a maioria dos portugueses
historicamente nunca se identificaram;
ou que simplesmente os portugueses
acabaram de "chumbar" a política deste
Governo nas últimas eleições e está
tudo dito; que o vazio mostra que os

portugueses estão tão esmagados pela crise

que não têm energia para protestar; que
as manifestações estão ultrapassadas, são
inúteis e é preciso inventar formas novas de
lutar pelos direitos sociais; que houve um
vazio porque não houve notícias, apenas
posts no Facebook; que há um cansaço
inevitável após meses de manifestações;
que a rotina quebra o entusiasmo; ou que
as pessoas já perceberam que protestar não
muda nada.

A verdade estará por entre algumas destas
dez teses, às quais se soma mais uma: a

desesperança nacional. Num inquérito
recente do ICS, quase 60% dos portugueses
dizem acreditar que as manifestações e as

greves "são a melhor forma de defender os

direitos", mas a verdade é que, como que
anestesiados, os portugueses estão cépticos
e pessimistas como nunca e já não saem
sequer à rua para se juntar a elas. Já não
acreditam.

0 novo e inesperado
problema sírio
—N urante meses a fio, o Presidente

Bashar al-Assad não deixou que
os inspectores da ONU entrassem
no país. Quando finalmente lhes

—J abriu a porta, fez um dos mais
brutais ataques com armas químicas de

que há memória e acusou os rebeldes.
Por pressão internacional, e ao perceber
que a credibilidade dos EUA dependia de
uma resposta militar americana, Assad
acabou por ceder e concordou destruir o
seu arsenal químico. Foi feito um plano
que todos definiram como inviável -
por envolver toneladas de armas e por
o tempo previsto para a destruição ser
curto. Talvez por ninguém acreditar na
sua exequibilidade, não se discutiu um
pormenor: onde seria feita a destruição.
Agora que Assad foi mais solícito do que o

esperado e já deu uma detalhada lista aos

inspectores, o mundo tem um problema
novo nas mãos. Que país vai aceitar
receber no seu território as toneladas de

químicos de Bashar al-Assad?


