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"Conheci muito bem o seu pai,
foi meu aluno"

José Pacheco Pereira

Nos partidos, não se deve
viver, a não ser com muita
moderação. E fora deles é

que está a maioria das
"famílias" dos predadores

actual tema das "famílias" é um
típico tema de campanha
eleitoral. Há quem o trate a sério e

há quem com ele faça campanha
eleitoral. Não gostaria de me
misturar com uma direita que,
como não consegue criticar o
núcleo duro das políticas do
Governo, na economia e nas

finanças, atira ao lado. Acontece

que não tem qualquer autoridade para falar,
até porque tem demasiadas "famílias", bem
mais perigosas do que aquelas que criticam e,
sobre elas, nem uma linha. Acresce que têm
também o mesmo tipo de "famílias"

governamentais e arredores do PS. Admito

que, no passado, mais diluídas do que a actual

concentração governamental.
Contei outro dia, na Circulatura do



Quadrado, uma cena que todos os alunos de
Direito que tiveram Marcelo Caetano como
professor conheciam. Caetano chegava à

primeira aula e chamava os estudantes um a

um, e interpelava-os com variantes da mesma
conversa: "Conheci muito bem o seu pai";
"você não é sobrinho de X? É que ele foi meu
aluno"; "é da família X? O seu tio esteve

comigo nos Graduados da Mocidade

Portuguesa"; "o seu pai ainda está em
Moçambique?", etc, etc. De vez em quando,
empancava num plebeu e não sabia o que
dizer. Mas a concentração de alunos, filhos,
sobrinhos e parentes de outros antigos alunos
na Faculdade de Direito de Lisboa era muito
grande. Estávamos numa época em que na
universidade havia apenas 4% de estudantes
de famílias operárias e camponesas. Aliás,
mesmo após 45 anos de democracia, ainda
existem problemas com as "famílias", em
particular filhos de professores na Faculdade
de Direito, que suscitaram um conflito a que
não se deu muita atenção pela necessidade de

as provas escritas serem anónimas, para
evitar favorecimentos "familiares".

Veio o 25 de Abril e o recrutamento político
democratizou-se significativamente. Partidos
como o PSD, o PS, o PCP trouxeram para a
vida política gente que vinha de "baixo" ou do

"meio", mas essa democratização não foi tão

longe como se pensa. Uma divisão social

profunda continua a existir na sociedade

portuguesa, só que a parte que cabe aos

políticos eleitos e aos governantes é a parte de
baixo da cadeia alimentar das "famílias". A
obsessão populista com os "políticos"
esquece que a maioria deles não tem
qualquer poder significativo e, ao
concentrar-se neles, ajuda a permanecer
discretos os verdadeiros poderosos. E esses

continuam a "mandar" em Portugal. E não
estou a falar do DDT mais conhecido, mas no
"círculo de confiança" que dos negócios à

advocacia, aos lóbis, às empresas, aos think
tanks e fundações subsidiados, controlam
tudo o que é importante na decisão

económica, social e política em Portugal. Há
um "círculo" parecido na cultura e nos media,
com relações próximas com o que referi
antes, mas esse fica para outra altura.

Esse "círculo de confiança" é informal, mas
controla escolhas de pessoas, ou
nomeando-as para lugares estratégicos ou
vetando-as, talvez o mais importante poder
que tem, e acumula uma enorme quantidade
de informação, pura e dura, sem distracções,
que lhe vem da circulação dos seus membros

pelos lugares de poder, quer políticos, quer
nos conselhos de administração, quer nas

comissões de remuneração, quer na

pseuáo-governance nas empresas, quer nos
escritórios de advogados de negócios -
sempre os mesmos a serem contratados pelo
Estado ou contra o Estado -, quer nas

empresas de
auditoria ou de
consultadoria
financeira, nos

grandes bancos, no
Banco de Portugal,
nos clubes

desportivos, nas

ligações obscuras na
União Europeia, etc,
etc. Essas é que são

as "famílias"

perigosas e também
estão no Governo,
como de costume
nas áreas mais
sensíveis.

Comparado com
isto, as "famílias"

governamentais e

partidárias são chickenfeed, excelente

expressão inglesa para designar "uma

pequena quantidade de alguma coisa". Não é

que não sejam um sintoma, só que não são

um sintoma daquilo que se lhes aponta. São

um sintoma de um outro problema da

democracia, o encolhimento da oligarquia
partidária à medida que, cada vez mais, nos
grandes partidos, PS e PSD, se implantam
carreiras profissionalizadas, desde as "jotas"
ao partido adulto, com gente que não tem
qualquer experiência das dificuldades da vida
a não ser in vitro dentro dos partidos. E é

natural que a endogamia cresça, como
acontece em todos os grupos que encolhem
ou são muito fechados.

Há, no entanto, um outro factor

preocupante, mas com esse pouca gente se

interessa: é que tudo lhes facilita andar mais

depressa. É que, sem pôr em causa o mérito
de muitos membros dessas "famílias",
quando se lhes analisa o currículo
profissional, académico ou de lugares
públicos ou privados, se percebe que, face a

outras pessoas de idêntico mérito, elas sobem
mais depressa e isso tem a ver com os círculos
de conhecimentos e amizades que os partidos
proporcionam ou com o papel de instituições
como a maçonaria no PS ou fundações, lóbis
universitários ou mediáticos, na direita, ou as

relações certas com as "famílias" certas.
É como as chitas: correm muito, são muito

eficazes a caçar, mas casam demasiado entre
elas e ficam mais expostas às doenças. As



explicações patéticas de alguns dos membros
do PS que vêm explicar por que razões casam
com "camaradas" de partido mostram a
doença das chitas em todo o seu esplendor:
vivem no partido, convivem no partido,
casam (e descasam) no partido, adormecem
no partido, acordam no partido. Nos partidos
não se deve viver, a não ser com muita
moderação. E fora deles é que está a maioria
das "famílias" dos predadores. As chitas vão

passar, os predadores invisíveis vão continuar
lá, na sombra. E diversificam os casamentos e

divorciam-se menos. Sabem muito. Estes

jovens ambiciosos do PS não sabem nada.

Historiador. Escreve ao sábado


