
Campanha das europeias
alheada das questões essenciais
O académico Viriato Sorome-
nho-Marques, autor do livro
"Depois da Queda", sobre a
União Europeia, disse à Lusa

que a campanha para as eleições
de 26 de maio está alheada das

questões fundamentais sobre o
futuro do continente.

"A moeda única deveria ser a

questão fundamental. Se na Ale-
manha e na Holanda não se fale
disso eu compreendo porque há
países que são os vencedores do

curo e outros que são os perdedo-
res, mas que não se fale em Por-

tugal? Que não se fale em Espa-
nha? Que não se fale em Itália?
Isto só mostra que quem nos re-
presenta não faz o trabalho de

casa", criticou em declarações à

agência Lusa Soromenho-Mar-

ques, sublinhando o alheamen-

to sobre as questões europeias.
"A política é uma atividade de

grande nobreza, mas é preciso
estar à altura dessa nobreza e in-
felizmente não parece que seja
a regra", notou.

"Em Portugal, acampanhapara
aspróximas eleições [26de maio]
vai centrar-se na questão nacio-
nal sobre os familiares dos polí-
ticos e já está a afastar-se dos as-
suntos europeus que deveriam

preocupar os políticos e os parti-
dos portugueses, como os proble-
mas da Zona Euro, as alterações
climáticas ou os movimentos mi-
gratórios", defendeu o professor
de Filosofia da Faculdade de Le-
tras da Universidade de Lisboa.

No livro "Depois da Queda -

A União Europeia entre o Reer-

guer e a Fragmentação", o autor
argumenta que, mesmo sem o

processo de saída do Reino Uni-
do ('Brexit'), a divergência eco-
nómica cada vez maior entre
países e a desigualdade cres-
cente no interior de cada país
deveriam constituir "poderosos
sinais de alerta" e propõe, por
isso, uma reflexão profunda so-
bre a moeda única.

"É o curo que explica também

porque defendemos neste en-
saio que a queda da União Eu-
ropeia (entendida como estru-
tura legal e institucional que a
sustenta) jáocorreu, mesmo que
a sua existência formal ainda se

mantenha (página 99)", escre-
ve Soromenho-Marques.

O autor faz o levantamento
histórico do processo da moeda
única e destaca que muito antes
do 'Brexit', foi a crise do curo e o
"enxame" de novas leis e medi-

das avulsas tomadas para man-
ter a moeda a "flutuar" que afas-
taram "cada vez mais" os 19
países do curo dos nove países
que, embora fazendo parte da
União Europeia, mantiveram as
moedas nacionais.

Soromenho-Marques afirma
também que é uma fantasia di-
zer-se que se pode voltar às

moedas nacionais pacifica-
mente e propõe como solução
o "aprofundamento" do curo no
sentido de se completar o fede-
ralismo monetário com o fede-
ralismo económico e político
por oposição à "agonia".

Por outro lado, referiu como
"cenário de pesadelo" o crescen-
te nacionalismo em vários pon-
tos do continente e, por exemplo,
a criação de condições que refor-
cem a extrema-direita em paí-
ses como a França e a Itália. ? lusa

Soromenho-Marques pede reflexão pertinente sobre o futuro da Europa


