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Medo

Medo é o sentimento mais comum 
à esmagadora maioria dos portugue-
ses. Pior do que a doença – a crise 
económica e financeira – é o medo 
que nos impede de reagir. E de agir. 
Há medo em Portugal! Medo de de-
sagradar ao chefe e perder o em-
prego; medo que a fábrica feche e 
não ter dinheiro para pagar as con-
tas; medo de fazer, ou dizer, algo 
que irrite o presidente da Câmara. 
E há medo de falar. Afinal, o regime 
da democracia e da liberdade trans-
formou-se num colete apertado e a 
censura, tão combatida após a revo-
lução de Abril, voltou em força. For-
malmente temos todos os direitos, 
mas na prática quase não podemos 
exercer nenhuns. A Democracia não 
existe e o Estado tornou-se proprie-
dade privada dos detentores do po-
der. Todos o sabem, mas ninguém o 
diz. O assalto aos serviços e aos or-
ganismos cuja missão é servir o Povo, 
independentemente de quem gover-
na, ou ganha eleições, fez-se sem pu-
dor e a distância entre a nomencla-
tura do poder e os cidadãos é hoje 
maior do que a aparência faz supor. 
Os sinais são evidentes e só o medo 
impede a sua denúncia. Com uma 
frieza pensada ao milímetro e uma 
agenda feita com rigor, os funcioná-
rios isentos foram afastados, as che-
fias apartidárias substituídas e depar-
tamentos outrora conhecidos pela sua 
transparência tornaram-se aos olhos 
da opinião pública, alvo de dúvida, 
de indiferença ou até de suspeita. 
Não é por caso que se lançam notí-
cias falando do mau funcionamento 
do Ministério Público, da Polícia Ju-
diciária, dos Tribunais. Magistrados 
competentes e agentes policiais in-
corruptíveis são sistematicamente 
esquecidos, preteridos, confundidos 
com quantos dão mau nome e ima-
gem às suas instituições, com o úni-
co objectivo de as desprestigiar, de-

negrir, fragilizar. E porquê? Pela sim-
ples razão de que a governamentali-
zação dos serviços do Estado interes-
sa a quem governa, a quem misturou 
negócios privados, com interesse pú-
blico, a quem se mantém no poder 
à custa do adiamento de processos, 
da falsidade de informações, da mon-
tagem de cenários para iludir quem 
investiga. A Lei, a lei escrita, ditada 
pela vontade maioritária, deixou de 
servir a Justiça e o poder legislativo 
criou uma selva burocrática, de difícil 
transposição, para que os senhores da 
mesma selva 
possam reinar 
e fazer tudo 
quando dese-
jam. Não te-
nho a menor 
dúvida que, a 
prazo, se quer 
acabar com a 
Polícia Judi-
c i á r i a .  Po r 
bons motivos? 
Em nome de 
uma séria re-
forma das nos-
sas forças po-
liciais e de in-
vest igação? 
Para acompa-
nhar passos 
dados noutros países? De modo al-
gum! Apenas para melhor controlar, 
para mais facilmente ter acesso à in-
formação de tantos homens e mu-
lheres que, de forma corajosa, arris-
cam a sua vida em nome da Ordem 
Pública, da Verdade e do que é Jus-
to. Acontece que enredadas, tantas 
e tantas vezes, com questões relacio-
nadas com os seus direitos laborais, 
muitas destas instituições não perce-
bem como estão a ser atiradas umas 
contra as outras e como a desvitali-
zação da sua coluna está a ser feita 
de forma progressiva e programada. 
O mesmo se passa com a comunica-

ção social. Jornalistas outrora livres, 
decididos a levar por diante uma in-
vestigação profunda e voltada exclusi-
vamente para a verdade, transforma-
ram-se em presa fácil da fonte anó-
nima, da notícia bombástica e sem 
fundamento, do frete a quem domi-
na. Não há investigação nos chama-
dos jornais de referência nacional e 
as televisões, salvo serviços noticio-
sos bem específicos, perderam a sua 
isenção e independência. Quem é li-
vre é perseguido e quem ousa sê-lo 
é ameaçado. 

E o que podemos fazer? Apelar a 
que não tenham medo. Falem. Unam-
se e tenham a coragem de resistir. 
Não há poder que sempre dure. Juí-
zes, Magistrados do Ministério Públi-
co, Polícias têm nas suas mãos um pa-
pel insubstituível na defesa da Justi-
ça. Não se deixem atemorizar, diante 
a onda de substituições que o poder 
governamental iniciou já com o ante-
rior governo e agora continua de uma 
forma imparável. O Estado de Direito 
não existe apenas pelo facto de assim 
estar registado na Constituição. Ou-
tros países, lembro a Itália, já possuí-
am democracia há muitos mais anos 

e não foi isso que impediu a implo-
são de um sistema criado para prote-
ger os detentores do poder político. 
Formalmente a Itália cumpria todas 
as regras. A nível nacional e interna-
cional, mas a grave doença que afec-
tava as suas instituições levou à que-
da de um sistema, que muitos julga-
vam ser impossível abalar ou sequer 
destruir. Nós podemos ainda não ser 
a Itália, mas se assim continuarmos 
depressa lá chegaremos. É pois ne-
cessário perder o medo, perceber 
que quem nos atemoriza também 

tem imensas 
fragilidades e 
saber que Por-
tugal não nas-
ceu da covar-
dia, nem se 
afirmou pela 
falta de cora-
gem.     

Inverno de-

mográfico

Inverno de-
mográfico é o 
nome de um 
documentário 
a que pude as-
sistir, no passa-
do sábado, na 
Casa do Pro-

fessor, em Braga, apresentado pela 
Associação Portuguesa de Famílias 
Numerosas. Feito com testemunhos 
de académicos, prémios Nobel da 
Economia e pessoas preocupadas 
com o progressivo envelhecimento 
da população mundial, este docu-
mentário demonstra-nos como er-
rados são os caminhos que temos 
seguido. Há uma pergunta que nele 
ressalta e que aqui apresento: «Pode-
rá existir progresso económico, sem 
que nasçam pessoas?» Como conce-
ber que o mundo cresça e se desen-
volva, quando há cada vez mais pes-
soas idosas e menos crianças? Como 

aceitar discursos e teorias, que todos 
os dias nos empurram para o fim? 
Não podemos concebê-lo, não po-
demos aceitá-lo. A grande priorida-
de, se preferirem a grande opção es-
tratégica, passa pela defesa de uma 
política orientada para a constituição 
e para a consolidação de Famílias. Já 
outrora o defendi, e continuo a de-
fendê-lo, as Mães deveriam ter direito 
a um salário e com tal medida o Esta-
do apoiaria, de forma eficaz, o refor-
ço da natalidade. Na época em que 
sustentei tal proposta fui de imedia-
to acusado de demagogo, mas não 
vi até hoje nenhum dos que me acu-
saram de tal ter a coragem para co-
locar um fim aos rendimentos míni-
mos atribuídos a pessoas que não os 
merecem. Nem mesmo aqueles que 
hoje se levantam contra tal situação 
tiveram a coragem de actuar, quan-
do recentemente passaram pelo go-
verno. Um salário para as Mães, atri-
buído de forma séria, é um sinal ine-
quívoco da nossa vontade em alterar 
um rumo que antecipa a catástrofe. 
Um salário para as Mães é uma for-
ma clara de combatermos os discur-
sos imbecis, que apontam para um 
lavar de consciências para uma per-
versão de mentalidades. Um salário 
para as Mães é um passo claro para 
quem quer que a Nação viva, progri-
da e cresça. Um salário para as Mães 
é um motivo para dizer presente no 
combate político.

Deputados e faltas

No dia em que os deputados pu-
derem ser responsabilizados, directa-
mente, pelos eleitores tudo mudará. 
Até esse dia teremos apenas folclore. 
Enquanto os deputados forem elei-
tos à sombra do símbolo partidário, 
nada se altera. E é por isso, só por 
isso, que os nomes dos faltosos tar-
dam em ser divulgados. Façam círcu-
los uninominais e verão como o sis-
tema político se modifica. 
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