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Ilustres de Portalegre

Na sequência do artigo de Da-
niel Oliveira em 11-6-2019, in-
titulado "O aplauso fácil para
uma 'pessoa comum", e como
portalegrense, venho comen-
tar que o desdém de Daniel
Oliveira afirmando: "Tendo
em conta que é uma das pou-
cas figuras nacionais de Por-
talegre...", no mínimo não lhe
fica bem. Sendo Portalegre
atualmente o distrito menos
populoso do país, não é difícil
admitir a menor possibilidade
de representação nacional, em
termos absolutos. Fenómenos
da interioridade!

Contudo, a título de exem-
plo, e para ilustrar o erro, cito
umas quantas figuras nacio-
nais portalegrenses em áreas
diversas: António Ventura
(prof. catedrático da Univer-
sidade de Lisboa); Frederico
Rovisco Duarte (general e
ex-chefe do Estado-Maior do

Exército); Carrilho da Graça

(arquiteto); José Luís Peixoto
(escritor); Miranda Calha (po-
lítico); Paulo Pires (ator); Rui
Cardoso Martins (escritor);
Meira Soares (prof. universitá-
rio e ex-reitor da Universidade
de Lisboa).

O desprezo snobe de um
jornalista da metrópole im-
possibilita-o de compreender,
pois, o discurso de João Miguel
Tavares. Até porque o mesmo
pretende que João Miguel
Tavares responda ao "como",
colocando-o como político. E
é essa a diferença que Daniel
Oliveira não compreendeu:
João Miguel Tavares não é po-
lítico! E sim, poderia fazer um
discurso apenas "para gostar-
mos". No caso de Daniel Oli-
veira, intitulando-se jornalista,
nota-se que não conseguiu ain-
da despir a pele de ex-político,
que o fez ascender a comen-
tador. E que, ao contrário do

que afirma, não pertence às

elites, onde se quer colocar.
Como João Miguel Tavares não

pertence.
RICARDO ROMÃO, Portalegre


