
VÁLÂ
À SUA VIDA
Hoje, a ideologia é a tendência. É por
isso que o Chega, o PAN e o Livre
cresceram. Já a Iniciativa Liberal fala

para os que olham para o recibo de
ordenado e escandalizam-se com as

deduções. Não se iludam: os pequenos
vão crescer

O Portugal dos
pequeninos
ANIMAIS, AMBIENTE, QUES-
TÕES IDENTITÁRIAS, IMPOS-
TOS e "eles são todos uns corruptos".
Lis as chamadas microcausas que le-
varam à eleição de novos parridos
para a Assembleia da República. Tal

como em 1999, quando Luís I azenda
e 1 Yancisco Louçã chegaram ao par-
lamento embalados pelo novo Bloco

de Esquerda, as Legislativas de 2019
confirmaram o crescimento de ai

guns fenómenos, até agora à mar

gem dos tradicionais partidos,
mas que lá vão fazendo o seu
caminho até à maioridade
E desengane-se quem os
considera como meras
modas, facilmente des

cartadas. Eles vieram

para ficar c para acc
lerar o processo de

erosão dos chama
dos grandes parti
dos, os ditos estru
turantes da demo

cracia, cada vez mais
acorrentados a discursos

(na substância e na forma)
bafienros, sem qualquer li-

gação com o homem médio.
A primeira vítima deste fe

nómeno foi o CDS. De tão ms

titucional que ficou, o partido
de Assunção Cristas perdeu ir

reverência, colocando-se dema

siado perto do arco da governação,
esquecendo se da sua principal fun
cão quando a esquerda está no po
der: fazer oposição. Há uns bons

anos, o CDS afirmava se como o par
tido do contribuinte, da crítica ao

peso do Estado que precisava dos re
cursos das famílias para se financiar.
A Iniciativa Liberal viu aqui um espa

ço e, com uma campanha eficaz, ca-
valgou a onda, recolhendo, por isso.

muitos votos nas grandes cidades,

provavelmente junto da população
mais jovem, que até pode ter um bom
ordenado, mas quando olha para o

recibo espanta-se com a quantidade
de dinheiro que o Estado leva.

A apatia do CDS em relação às

questões de segurança foi outro dos

fatores para o descalabro. Cristas en-
costou-se ao politicamente correto.
oferecendo a André Ventura todo o

espaço dos milhares de policias que
têm maus ordenados e trabalham em

condições a roçar o miserável, assim

como milhares de votos de pessoas

que, por tudo c mais alguma coisa, se

sentem inseguras. E não se diga que
Ventura c extrema direita. Não, não
c. Ele c apenas só um tipo que sabe

aproveitar oportunidades de negócio.
Ventura tanto está ã direita a defen
der mais segurança e pena máxima

para pedófilos, como caso identifi
casse essa oportunidade poderia
estar à esquerda a lutar pelo fim da

disciplina de Religião e Moral nas es-
colas. Desde que isso lhe trouxesse
votos... Não se misturem os conceitos,

como explicou esta semana ao Públi-
co Paula Espírito Santo, investigadora
do Instituto Superior de Ciências So-
ciais e Políticas: uma coisa é extre-
ma-direita, outra é o populismo. t
também há populismo de esquerda,
ou |á nos esquecemos de como cres-
ceu o Bloco de Esquerda?

O PAN continua imparável. Basta-
-Ihe não querer saber da política para
nada. Aliás, como uma grande parte
dos seus eleitores, cada vez mais

preocupados com a reciclagem, o

fundo dos oceanos, os animais de

companhia e as alterações climáticas.

Temas a que a social democracia, o

socialismo democrático e o marxis-
mo-leninismo não dão resposta.
Hoje, a ideologia é a tendência.

Por fim, o Livre. De todos os pe-
quenos, será o mais político,

fruto da experiência de Rui

Tavares. Porém, o próprio
percebeu que o espaço das

grandes questões está

ocupado pelo partidos do

regime, cujos dirigentes
desfilam pelos canais de te-

levisão cm intermináveis con
versas que para o cidadão co

muni pouco ou nada interessam.
A eleição de Joacinc Katar

Moreira deveria mais do que
alimentar debates sobre o nú
mero de mulheres negras ou so

mulheres no parlamento fun
cionar como o mote para, de

uma vez por todas, olhar para a

Comunidade de Países de Lín-
gua Oficial Portuguesa e, aí sim,

construir um espaço de inte-
gração entre todos os po-

vos e não apenas uma

organização formal que,
amiúde, realiza umas
cimeiras.


