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Não
pertenço à direita negacionista

que não vê quaisquer créditos em

qualquer aspecto da governação
socialista. Existe um exemplo positivo no

governo de António Costa. Aliás, nenhum
sucesso de Costa se poderia conseguir sem
este homem que tem chefiado com sorriso
desarmante, semblante desanuviado, mas
mão de ferro, as finanças portuguesas. Sem
Centeno, este governo já teria caído há
muito tempo.

A vantagem de Centeno é não ser po-
lítico. Tem o respaldo de Costa, pois este
sabe que Centeno é o único governante do

seu governo que lhe garante credibilidade
e respeito na cena internacional. Centeno
tem segurado as contas públicas de forma
notável e conhece os modelos sem deixar
de dar esperança aos portugueses. Foi,

precisamente por isso, atacado de forma

aleivosa por alguma falsa direita parla-
mentar. Atacar Centeno não faz sentido,

pois este homem tem sabido o que fazer,

partindo de uma base orçamental relati-
vamente acertada, mas sem visão, deixada
pelo governo anterior; soube desapertar
os cordões onde era necessário, de forma
a desempenar a retoma que se seguiu aos
anos desastrosos de Passos Coelho, outro
analfabeto económico e financeiro a par
de Costa.

Surge assim a grande vantagem de
Costa face a Passos Coelho e Maria Luiz

Albuquerque: onde antes havia uma ob-
tusa assistente universitária de universi-
dades privadas e um rapaz que, apesar de
ter andado por matemática na Faculdade
onde não aprendeu nada, acabou o curso

superior a martelo já velho, não por ter
tido dificuldades financeiras ou ter estado
a trabalhar, o que seria digno, mas por ter
andado a arrastar o traseiro pelas juventu-
des partidárias e a fazer carreira política e

lobby encostado ao inefável Angelo Cor-
reia. Costa sabe que é nulo em finanças
e economia, aliás é nulo em tudo menos
em marketing político, e deixa a coisa para



quem sabe. A nulidade de Costa vê-se com
as soluções que tem encontrado para os

problemas, que é inventar uns factos po-
líticos e fazer sair uns coelhos da cartola

que não resolvem nada e ainda irritam
mais os portugueses, como no caso dos

fogos e recentemente com a ideia peregrina
do Infarmed no Porto. O Costa é que é a

tragédia, os fogos foram apenas a forma
de se perceber isso com 110 portugueses
mortos na conta do primeiro-ministro de

Portugal em 2017.

Sobra então Centeno. Tem um progra-
ma com princípio, meio e fim para limi-
tar, primeiro, e, depois, reduzir a dívida
pública. Tem limitado o défice a números
históricos, o seu modelo matemático tem
funcionado na perfeição e recomenda-
-se, nunca tendo falhado qualquer pre-
visão pela negativa. Tem beneficiado da

conjuntura, mas nem tudo é conjuntura:
existe também saber. Centeno é licenciado
em economia, mestre em matemática e
doutorado em Harvard e, finalmente, é

professor catedrático de economia numa
escola séria, o ISEG da Universidade de
Lisboa. Haja respeito. Não sei se foi eleito
presidente do Eurogrupo no dia em que
escrevo, mas se o for é uma lufada de ar
fresco e de verdadeiro conhecimento, um
raiar de esperança para as instituições
europeias enxameadas de aldrabões como
o socialista, que saiu do mesmo saco dos
outros, Jeroen Dijsselbloem. ¦


