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Para lá do folclore,
marchar, marchar

o

Entendo que
devo exigir ao PS

que apresente e

genuinamente
apoie uma

mulher,
candidata a

Presidenta da
República.

Partido Socialista (PS) não pode
fugir ao imperativo e ao dever, éti-
cos e republicanos, de apresentar
candidato às presidenciais de
2021. É desta forma taxativa que
eu, cidadã da República Portugue-
sa, me assumo.

Escrevo esta coluna de opinião
no Jornal de Negócios desde agos-
to de 2016, e tenho-o feito nunca
escondendo as minhas posições e

convicções. Muitos dos leitores

julgam que se entrechocam as mi-
nhas referências à liberdade de en-
sinar e aprender e a modelos de

empreendedorismo e de criação
competitiva com uma visão mais
socialista e, teoricamente, mais
coletivista. Para enquadrar o pre-
sente artigo num jornal de negó-
cios, replico o artigo Io dos estatu-
tos do PS: "O Partido Socialista é

uma organização política de ho-

mens e mulheres, empenhada na

construção de uma sociedade li-
vre, igualitária, solidária, econó-
mica e socialmente desenvolvida,
ecologicamente sustentável, cuja

ação está enquadrada na sua de-

claração de princípios e nas mo-
ções aprovadas nos Congressos
Nacionais."

Como unidade cada vez mais

representada neste jornal naqui-
lo que significam os governos que
nos governam, os impostos que
nos são cobrados, as decisões que
têm efeitos diretos ou indiretos na
minha e nas nossas vidas, um par-
tido político é um fator relevante

daquilo que nos faz, como povo e
como país, atrativos ou repelen-
tes. Se é verdade que o estatuto
editorial do Negócios afirma ser

"(...) independente dos poderes
político, económico ou religioso",
também reitera a sua defesa da li-
berdade e "não abdica de ter opi-
nião, de tomar posição e de susci-

tar e promover o debate". Pois
bem. E o que aqui pretendo fazer.

Que me desculpem os não tole-
rantes ou os mais facciosos. De co-

ração aberto e como mulher, ges-
tora, professora, mãe e filha, escre-
vo para todos.

E regresso ao início deste pe-
queno texto. Ainda há poucos me-
ses, o jornal Expresso e a SIC no-
ticiavam uma sondagem do ISC-
TE/lUL e do ICS que referia que

as duas grandes preocupações dos

portugueses, a larga distância das

restantes, eram a saúde e a corrup-
ção
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. Nos últimos tempos assisti-

mos ao recrudescimento das preo-
cupações com o ambiente, com
uma jovem mulher (e muitas ou-
tras e outros com ela), Greta
Thunbergdeseu nome, no centro
mediático, com tantos benefícios

e também tantos riscos, sem que
possa, demasiadas vezes, contar
com a complacência da comuni-
dade. Assistimos a análises de ilus-
tres economistas que referem a
crise associada às desigualdades.
Sentimos um mimetismo com
uma apatia que nos faz, tal qual
um coelho ofuscado pelos faróis
de um carro, ficar estáticos, porve-
zes perdidos e hipnotizados. E é

por isso que escrevo este texto.
Para lembrar que, além de tudo
isto, como mulher, como herdei-
ra de uma mãe que tanto me ensi-
nou e que criou uma escola que
hoje dirijo, que me ensinou a ler
Simonc de Bcauvoir, que me
apoiou quando assumi cargos em
órgãos nacionais das mulheres so-

cialistas, no partido que aqui repe-
tidamente menciono, e como ex-
-deputada à Assembleia da Repú-
blica, entendo que devo exigir ao
PS que apresente e genuinamen-
te apoie uma mulher, candidata a
Presidenta da República 2

.

E face a tudo o que escrevi, e ao



que excede em muito a possibili-
dade de carateres deste texto, en-
tendo que é, de novo, a possibili-

Certamente
permitirão, para
além do folclore,

ajudar o país a
curar feridas
e a preparar

o futuro.
dade de apresentar uma candida-
ta mulher que permita, uma dis-
cussão ampla e cuidada sobre

quais os desafios com que nos de-

paramos como cidadãos portu-

gueses, europeus e do mundo. E
tomo a liberdade de indicar aqui
algumas mulheres que sei que tor-
nariam este debate mais humanis-

ta, mais brilhante, mais genuíno e

mais sério: Maria de Belém Rosei-
ra (jurista e ex-ministra da Saú-

de), Elza Pais (deputada, sociólo-

ga, professora universitária, inves-

tigadora e presidente das Mulhe-
res Socialistas), Maria de Lurdes

Rodrigues (professora universitá-

ria, reitora do ISCTE/lUL e ex-
-ministra da Educação), Francis-

ca Van Dunem (ministra da Jus-

tiça e magistrada do Ministério
Público) ou Ana Gomes (diplo-

matae ex-deputada ao Parlamen-
to Europeu). São mulheres que re-

presentam o que uma Mulher tem
de mais sincero, intuitivo, carido-

so e ambicioso e que certamente
permitirão, para além do folclore,
ajudar o país a curar feridas e a

preparar o futuro. ¦
'httpsi/Zleitor.

expresso.pt/diario/sexta-40/html/cader-

nol/temas-principais/corrupcao-dispara-

-entre-os-temas-que-mais-preocupam-os-

-portugueses.-saude-ainda-lidera
2 Sim. É Presidenta que se diz:

https://www.flip.pt/Duvidas-Linguisti-

cas/Duvida-Linguistica/DID/4872


