
O povo pede desculpa por ainda
não ter escolhido a violência
José Manuel Fernandes
Extremo Ocidental

Apesar de tanta gente
antecipar a violência
popular, o país parece ter
descoberto uma sabedoria
dos tempos difíceis
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Se

os tempos fossem outros,
o "encontro das esquerdas"
promovido ontem por Mário
Soares na Aula Magna da
Reitoria da Universidade de
Lisboa teria sido convocado para
um espaço bem mais amplo.

Se os tempos fossem outros,
a criação de um novo partido
que afirma a ambição de

federar as esquerdas não teria decorrido
numa sala meio vazia de um cinema de

Lisboa. Se os tempos fossem outros, os

quase 500 dias de protestos e greves no
sector público de transportes já teriam
desembocado em múltiplas greves gerais
capazes de paralisarem o país e não de
ficarem quase só pelas empresas e pelos
funcionários do Estado.

Mas então por que é que os tempos
não são outros? A acreditar nas previsões
dos mais avisados políticos e dos mais

ponderados senadores, o país devia estar
a ferro e fogo. Pessoas aparentemente tão
diferentes como Mário Soares - que há mais
de um ano escreve sobre "a violência que aí
vem" e esta quarta-feira anunciou que "os

portugueses não iam ficar parados" - ou
Januário Torgal Ferreira - que entendeu

que a melhor forma de criticar o Governo
era chamar-lhe "profundamente corrupto"
- convergem numa mesma inquietação:



o povo está muito parado, muito apático.
Talvez por isso, como se cantava noutros

tempos, o que seja preciso "é agitar a malta".
Por outro lado, se olharmos para uma

banca de jornais ou nos sentarmos para
ouvir um telejornal, o rol de desgraças
e malfeitorias é tão interminável que
se entende a incompreensão de tantos
dos nossos opinadores por os tempos
não serem outros. Num país onde tudo
é sempre apresentado como mais um
cataclismo social, custa a entender por que
não surgiu ainda uma moderna Carbonária.

Não sei, ninguém sabe, se o nosso país vai

conseguir atravessar estes dias difíceis sem

episódios com a gravidade de alguns que já
ocorreram noutros países. Nunca se está livre
de um episódio, que até pode ser isolado
- como foram, esta semana, os tiroteios
em Paris -, atear tempestades maiores. Mas

julgo sinceramente que não é o cenário mais

provável. Mais: isso não decorrerá dos nossos
míticos "bons costumes", antes de existir
a percepção, mesmo que difusa e poucas
vezes assumida, de que houve um tempo de
fartura (relativa) que passou e que agora há

um tempo de contenção que durará vários
anos e vários governos.

ecentemente, a propósito da

| fraca afluência à que deveria
I ter sido a terceira grandeI manifestação do movimento

Que Se Lixe a Troika, não
faltou quem culpasse o medo\ pela ausência das esperadas
multidões. Mas medo de quê?\ Medo do Governo? Não faz

\sentido. Medo de perder o

emprego? Mas quem o perderia por desfilar
a um sábado, dia de descanso? Medo do
futuro? Sem dúvida. Mas não deveria
esse medo do futuro convocar ainda mais
manifestantes?

Talvez seja esta última interrogação a

mais pertinente. Se há medo do futuro, há
talvez ainda mais medo das alternativas
aos dias que correm. Até pelo que elas
omitem. Tomemos um caso desta semana.
Mário Soares entendeu que era chegado o
momento não apenas de pedir a demissão
do Governo, como a saída do Presidente
da República. Não faço ideia, e julgo que
ninguém fará, como quereria que se

gerisse depois o longo interregno, que
duraria muitos meses, de incerteza política
e caos institucional. Com um primeiro-
ministro tecnocrata? Com um Presidente
designado pelas Forças Armadas? E quem

negociaria com a troika? Os partidos, cada
um por si? E seria que o PS devia ficar de

fora, para não legitimar nada? E como
iria Portugal conseguir os mais de 20 mil
milhões de euros de que necessita para

financiar o défice
de 2014 e pagar
os empréstimos
que vencem ao

longo do próximo
ano? Incumpria,
declarando
bancarrota?

Ao mesmo tempo,
o PS, apesar de

alguns esforços
para formular
uma política
mais coerente
e de algumas
tiradas sobre

"responsabilidade
orçamental",
praticamente
só apresentou
na Assembleia

propostas de

alteração ao

Orçamento que
fariam aumentar
o défice de 2014. É

simpático, mas não
é suficientemente sólido para que António
José Seguro seja levado a sério.

Faço parte dos que sentem - dos que
sabem - que "não há dinheiro", mas já
não sou dos que defendem que não há
alternativa. Alternativas há sempre, é preciso
é saber se são melhores. O que me custa
ver em Portugal é pouca gente assumir que
todas as alternativas têm também os seus
custos. Podemos, por exemplo, defender

que há cortes nas despesas do Estado que
são intoleráveis - mas então devemos
também dizer como fazemos crescer as

suas receitas, e não vale falar das quimeras
do crescimento económico, pois esse

quase desapareceu desde a viragem do
milénio e não regressará apenas pondo o
Estado a gastar mais dinheiro. Depois de
ter comprado tantas ilusões durante tantos
anos e tantos ciclos eleitorais, o povo quer
mais, não se satisfaz apenas com propostas
de acabar com a austeridade - porque não
acredita nelas.

os
consumidores
ralam como
se tivessem
descoberto
as virtudes da

frugalidade
e passado a
condenar o

consumismo



Mais

do que o medo ou
a desconfiança face às

alternativas, julgo que
a razão principal para
a "apatia" que tanto
inquieta uma parte dos

nossos intelectuais está na
consciência de que alguma
forma de austeridade - ou
de contenção e poupança, se

preferirmos as palavras que os alemães usam
quando se referem a austeridade - fará parte
do nosso destino nos próximos anos.

A forma como os portugueses têm vindo
a alterar os seus padrões de consumo
ajuda-nos a perceber este novo estado de

espírito. Um estudo de mercado muito
alargado elaborado no final do ano passado
indicava, por exemplo, que havia entre os

consumidores aquilo a que os especialistas
chamaram um novo "frugalismo". Não se

adiça apenas do que não se tem dinheiro

para comprar, abdica-se do que se pensa que
é supérfluo. Isso acontece tanto nas escolhas
feitas nas prateleiras de um hipermercado
como no recurso a mercados de bens em
segunda mão (como nos sites de leilões). E
não corresponde apenas a uma alteração
de comportamento, corresponde também
a uma nova atitude anticonsumista que é

verbalizada nas entrevistas. Isto significa que
tais alterações de comportamento não são
tão sofridas como se deduziria apenas da
leitura muitas vezes alarmista da imprensa e

dos fazedores de opinião.
Outro aspecto importante é a forma

como os sacrifícios são percepcionados.
Por exemplo: fala-se sempre de "cortes nas

pensões", nunca se refere que a maioria
esmagadora das pensões não sofreu até

hoje nenhum corte pela razão simples
de que são demasiado baixas. Outro
exemplo: apresenta-se como uma catástrofe
social os cortes a partir de 700 euros na
administração pública (cortes que também

eu lamento profundamente começarem
nesse nível salarial), mas esquece-se que
metade dos salários no sector privado é
inferior a 650 euros, o que significa que
esses trabalhadores não se chocam tanto
como as elites com os cortes acima dessa

fasquia. Mais: até são capazes de achar que
assim se repõe alguma equidade.

Como dizia o Hermanjosé, "ávida dos

pobrezinhos é um mistério", e neste país
há muito mais rendimentos realmente
baixos do que aquilo que a alta classe média

imagina. Essa distância ajuda a perceber
por que tantos não entendem por que
é que o povo ainda não encontrou uma
nova Maria da Fonte. Essa distância e a
percepção da maioria que, mesmo sendo
estes dias difíceis, há alguma coisa que
pode perder (o apartamento nos subúrbios,
o carro em terceira mão). Ao contrário dos

mitológicos proletários de Marx, que só
tinham a perder as suas cadeias.

Jornalista. Escreve à sexta-feira
jmfl9s7@qmail.com



O Encontro dos ressentidos

Mário
Soares não desiste

dos seus 'ódios de esti-
mação'.

Foi assim com Cavaco pri-
meiro ministro, ao lançar as
'Presidências Abertas', um eu-
femismo para combater o Go-
verno de então. É novamente
assim ao proferir declarações
descabeladas contra Cavaco
Presidente e, por arrasto, con-
tra o Governo. Era e é a lógica
do contrapoder.

A repetição do conclave das Es-

querdas funciona, apenas, como
mais um episódio dessa cruzada
em que se envolveu, com o assu-
mido propósito de, no mínimo,
provocar um efeito de desgaste.

Esse estado de espírito, que de
democrático tem pouco, conta
com a prestimosa cumplicidade
de boa parte da comunicação so-

cial, que lhe dedica um espaço re-
verenciai e permanente, amplifi-
cando-lhe as tiradas .

A segunda volta do Congresso
#\na Aula Magna conta, no dia
em que escrevemos, com as parti-
cipações anunciadas de Freitas do

Amaral e de António Capucho -
neófitos nestas andanças -, para
além do bispo D. Januário Torgal
Ferreira, que se distinguiu pela in-
continência verbal e pelas catili-
nárias muito pouco sacerdotais.

Se é certo que da coerência po-
lítica de Freitas do Amaral não ha-
via muito a esperar, após um per-
curso sobejamente errático, já An-
tónio Capucho surpreende, não se

percebendo o que tem ele a ver - à

excepção do despeito - com o or-

ganizador do evento.
Aliás, só por uma complexa teia

de recalcamentos é que se poderá

explicar, também, a reincidência
de Pacheco Pereira, apostado em
recuperar a sua veia original.

Esta
'ampla frente de rejeição',

como lhe quiseram chamar,
contou, afinal, com os patrocí-
nios do costume - do PCP e do
Bloco -, secundados pelos 'ór-
fãos' habituais, desde Manuel
Alegre a Helena Roseta, e pelos
putativos candidatos a qualquer
coisa, como é o caso do ex-reitor
da Universidade de Lisboa, Sam-
paio da Nóvoa, que por qualquer
razão desconhecida se sente apa-
rentemente ungido para dispu-
tar a cadeira de Belém.

Diante desta barafunda 'fren-
tista', reunida a pretexto da defe-
sa da Constituição e da Democra-
cia Social, António José Seguro
abrigou-se em trincheiras menos
expostas, protegendo as muni-
ções para outros embates, dentro
e fora do PS.

No perfil reajustado de Mário
Soares inscrevem-se agora

a rua e a Aula Magna como
meios alternativos à legitima-
ção pelo voto do eleitorado -
quando este não corresponde
aos seus desígnios .

No perfil de Soares
inscrevem-se agora
a rua e a Aula Magna
como alternativas à
legitimação do voto

E proclama, sem pestanejar,
que «quando não se respeita a
Constituição, está a caminhar-
-se para uma nova ditadura».
Ora, nem a Constituição é uma
'vaca sagrada', intocável, nem os

constitucionalistas interpretam
do mesmo modo os vários postu-
lados da lei fundamental.

Nos
idos de 83, com a bancar-

rota iminente, Soares sujei-
tou o país a uma violenta auste-
ridade, enquanto primeiro-mi-
nistro, e a ninguém ocorreu
comparar o emagrecimento
brutal, imposto pelas receitas do
FMI a que obedeceu, ao prenún-
cio de uma ditadura.

Sócrates, agora seu 'amigo do

peito' -e antigo admirador confes-

so de Chávez -, talvez lhe possa ex-
plicar porque foi obrigado, como
ele, a pedir assistência internacio-
nal, com carácter urgente, peran-
te os cofres do BdP quase vazios.

Um tema não agendado, de-
certo por lapso, no 'Encontro
das Esquerdas'...



Mário Soares vai
desafiar hoje Cavaco
Silva a demitir-se
Fará discurso de abertura na
conferência que organiza na
Aula Magna, em Lisboa p
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Mário Soares desafia hoje
Cavaco Silva a demitir-se

A iniciativa desta noite organizada pelo ex-Presidente da República pretende ser mais abrangente do que
a de Maio. Além das esquerdas, que então foram convocadas, conta com várias figuras de centro-direita

Mário Soares: "Governo está a destruir o país, espero que caia"



Conferência
Nuno Ribeiro

Cinco meses depois de na iniciativa
"Libertar Portugal da Austeridade"
ter alertado Cavaco Silva para "a

perda de pacifismo" dos portugue-
ses, o ex-Presidente da República
sobe um degrau: vai desafiar Cavaco
à demissão.

A intervenção de dez minutos não
está redigida. Será com o apoio de
notas que Mário Soares pronuncia
na noite de hoje, na aula Magna da
Reitoria da Universidade de Lisboa,
o discurso de abertura da Conferên-
cia "Em Defesa da Constituição, da
Democracia e do Estado Social".

"É preciso que o Presidente da

República cumpra o juramento de

cumprir e fazer cumprir a Consti-

tuição, senão é Presidente de uma
minoria", disse Mário Soares ao PÚ-
BLICO. Soares considera que o Go-
verno ignora o texto constitucional,
ao ponto de o trivializar quando afir-
ma que, apesar de estar consagrado
o direito ao trabalho, a Constituição
não dá emprego. Também segundo
o ex-Presidente, as privatizações são

a venda do país a retalho, e os cortes

nas pensões põem o Estado social
em causa. Pelo que, para Mário So-

ares, ao caucionar esta política Ca-

vaco está a ser parcial e a defender
as políticas do executivo liderado
pelo seu partido.

"Faça o que deve: demita-se en-

quanto pode ir para casa sossega-
do." Foi este o conselho que Soares
deu a Cavaco em artigo de opinião
publicado na terça-feira no DN. Em
entrevista à TVI24, insistiu: "Natu-
ralmente, eu acho que o Presidente
da República devia demitir-se por-
que está numa situação impossível,
à partida só fala com um partido e
isso não tem sentido nenhum."

Deste modo, o desafio da demis-
são é o corolário lógico de sucessivas

intervenções. Pronunciado, sim, na
solenidade de uma conferência que,
ao contrário da iniciativa de Maio,

é mais abrangente. Então, foi a es-

querda a ser convocada para um
ponto de encontro. Esta noite, o
debate centra-se na defesa da Cons-

tituição e do Estado social. Por isso,

congregou mais vontades.
A iniciativa concitou diversos

apoios. Entre os promotores, para
além de Soares, estão António Ar-

"A Constituição foi
o patamar comum,
é preciso manter
esse património
a partir do qual
construímos
as nossas
divergências"
Boaventura Sousa Santos
Sociólogo

naut, os sindicalistas Carlos Silva
(UGT) e Armando Farias (CGTP),
Manuel Alegre, Boaventura Sousa
Santos, Maria do Rosário Gama, da

Apre! (Associação de Pensionistas,
Reformados e Aposentados), Pache-

co Pereira e Sampaio da Nóvoa, ex-
reitor da Universidade de Lisboa.
"Estamos num período difícil da
democracia que passa por um ata-

que à Constituição e às instituições
que a defendem, como o Tribunal
Constitucional", comentou Sousa
Santos ao PÚBLICO. "A Constitui-
ção foi o patamar comum, é preciso
manter esse património a partir do

qual construímos as nossas diver-
gências", salientou.

Serão lidas mensagens de Jorge
Sampaio, dos generais Loureiro dos

Santos, Pires Veloso, Lemos Ferrei-
ra e Manuel Monge, de António
Capucho e Basílio Horta. "É uma
iniciativa abrangente, ao contrário
da anterior, apanha uma área que
vai até ao centro-direita", afirmou
Loureiro dos Santos ao PÚBLICO.
0 ex-ministro da Defesa Nacional de
Mota Pinto e Lurdes Pintasilgo mani-

festa preocupação pela manutenção
do Estado social e pelo desmantela-
mento das estruturas de soberania
nacional, como as Forças Armadas.
Foi enviado um convite ao presiden-
te da Câmara do Porto, Rui Morei-
ra, que, ao meio da tarde de ontem,
ainda não tinha confirmado o envio
de mensagem.

Presentes vão estar personali-
dades como Freitas do Amaral,
António Costa, Alberto Martins,
líder da bancada socialista, o que
representa uma promoção, pois, em
Maio, o representante do PS foi o

deputado Ramos Preto. De acordo
com os promotores, o secretário-
geral do PS esteve desde o início
ao corrente da iniciativa. Entre as

presenças confirmadas destaque,
ainda, para D. Januário Torgal Fer-
reira, antigo bispo das Forças Ar-
madas, o dominicano Frei Bento
Domingues e o general Melo Gomes.

Se Mário Soares abre as interven-
ções, o ex-chefe do Estado-Maior
do Exército general Pinto Ramalho

encerra a sessão. Haverá também
intervenções de Pacheco Pereira,
Carlos do Carmo, Alfredo Bruto da

Costa, Helena Roseta, Marisa Matias
e Ruben de Carvalho. "Trata-se de
uma iniciativa que se esgota no mes-
mo dia e, tendo em conta os objec-
tivos, naturalmente que estaremos

presentes", disse ontem Jerónimo
de Sousa. "Os debates em torno da
defesa da Constituição e do comba-
te a estas políticas de austeridade
são matérias que hoje inquietam a

maioria dos portugueses", destacou
o secretário-geral do PCP.

"Esta é uma questão de puro pa-
triotismo, espero que o Presidente
da República tenha consciência de

que há muita gente que já fala de
violência, eu estou aqui para lutar
contra a violência", referiu Mário
Soares ao PÚBLICO. "Este Governo
está a destruir o país, espero que
caia", concluiu.



"Não desgrace
mais" o país,
pede Soares
a Cavaco Silva



"Não desgrace mais o país
senhor presidente"
Cavaco Silva vaiado e
desafiado a demitir-se
na conferência
dinamizada por Soares

Telma Roque
telma@jn.pt

MAIS DO QUE para o Gover-

no, foi para Belém que a Aula

Magna, em Lisboa, enviou
ontem à noite assobios e apu-
pos. Mário Soares, o dinami-
zador da conferência "Em
Defesa da Constituição, da
Democracia e do Estado So-

cial", endureceu o discurso,

pediu a Cavaco Silva para se

demitir e responsabilizou-o
pela violência que vier a sur-

gir. Lembrou que há portu-
gueses com medo, mas que
outros nada têm a perder.

"É por isso que digo que o

presidente e o Governo de-
vem demitir-se, enquanto
podem ir ainda para as suas

casas. Caso contrário, serão

responsáveis pela onda de
violência que aí virá e os vai

atingir", disse, com uma sú-

plica que mereceu um sono-
ro aplauso: "Não desgrace
mais Portugal".

Muitas figuras do PS, do

PCP e do BE passaram ontem
pela Aula Magna. Muitas ou-
tras individualidades - entre
as quais vários militares, o ex-

-presidente Jorge Sampaio e

o presidente da Câmara do

Porto, Rui Moreira - envia-
ram mensagens de solidarie-
dade aos conferencistas.

Foi Pacheco Pereira quem
fez a melhor síntese da assis-

tência, formada por pessoas

que querem colocar a troika na
rua com mais ou menos deli-

cadeza, outros que desejam
rasgar o memorando e até al-
terar a Constituição. "Mais pe-
rigoso é não ter qualquer for-

ma de entendimento", frisou.
As palavras mais extrema-

das de Soares e de Manuel Ale-

gre (que ontem não esteve na
Aula Magna) poderão ter afas-

tado algumas das personalida-
des de Centro-Direita convi-
dadas para a conferência. An-
tónio Capucho, por exemplo,
garantiu ao JN que não foi de-
vido a um compromisso pes-
soal e não porque sabia que o

pedido de demissão do Gover-
no e de Cavaco estaria sobre a

mesa, mas fez questão de su-
blinhar que se demarca deste

tipo de posições. •

"Com um Governo paralisado e sem rumo, que não
dialoga com o povo, e um presidente que só pensa
em manter o seu partido, estamos todos os dias a
criar o desespero e a violência Épor isso que digo
que devem demitir-se"
Mário Soares Ex-presidente da República



"É ambígua esta unidade,
mas mais perigoso é não
ter qualquer forma de en-
tendimento. Em momentos
de crise tem de ser assim".

Pacheco Pereira
Historiador

"Este Governo está seguro
por um fio e quem o segu-
ra é o presidente da Repú-
blica, que é responsável
pela degradação do país".
João Semedo
Coordenador do BE

"Não baixaremos braços
para corresponder à defe-
sa dos nossos direitos. É

urgente travar este projeto
de destruição da Direita".
Rúben de Carvalho
Ex-dirigente do PCP

"O Governo movimenta-se
como se tivesse caído numa
selva sem passado ou me-
mória. Só pensa em satisfa-
zer os caprichos da troika".
Alfredo Bruto da Costa
Pres. da Com. Nac. Justiça e Paz

"Não é a palavra povo que
os [aos governantes] inco-
moda na Constituição, mas
o consagrar de que Portu-
gal não é a lei da selva".
Marisa Matias
Eurodeputada do BE

"Ao contrário do que um pri-
meiro-ministro distraído dis-

se, a Constituição dá de co-
mer a muita gente, porque
defende os seus direitos".
Helena Roseta
Pres. AM de Lisboa

"Já não se deve esperar
nada de bom deste Governo.
E espero que o presidente
da República seja mais ativo
a defender a Constituição".
Pedro Silva Pereira
Deputado do PS

"É na revolta, revolta pacífi-
ca certamente, mas nem
por isso menos intensa, que
encontraremos a reconcilia-

ção com os ideais de Abril".

Sampaio da Nóvoa
Ex-reitor da Univ. de Lisboa

"Eles [os governantes] ou
saem enquanto têm tempo
ou qualquer dia vão ser
corridos à paulada,
se não for pior".
Vasco Lourenço
Capitão de Abril


