VIVA A REPÚBLICA COM DEMOCRACIA

por Mário Soares

Festejou-se, como de costume, nos Paços do Concelho
o 5 de Outubro de 1910. É uma comemoração tradicional. Viva a
República! Mas a República não é o mesmo de Democracia, embora
na I República o fosse e depois na Ditadura e durante o
Salazarismo e o Caetanismo o não fossem.

Só o voltou a ser em 25 de Abril de 1974, quando os
militares de Abril derrubaram a Ditadura e deram o poder aos
partidos políticos existentes. Tivemos então uma República
Democrática até que o actual Governo esgotou, como tal, uma
Democracia a sério e, desde há três anos, tem vindo a destruir
Portugal e a Democracia.

Ninguém o pode negar. A pobreza é geral. A Troika é
quem manda e a austeridade que, como disse o Papa Francisco,
mata, continua a mandar.
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Milhares de portugueses tiveram de emigrar, a pobreza
aumentou muito e a classe média tem vindo a desaparecer.

O Estado Social degradou-se, sem que ninguém fosse
avisado, como sempre acontece com o actual Governo, bem como
o Serviço Nacional de Saúde, por falta de médicos e enfermeiros,
entre outros. As Universidades estão em enormes dificuldades e os
cientistas. os homens de cultura, os artistas e os intelectuais,
muitos dos quais foram obrigados a sair do País. E outros estão na
pobreza.

Portugal, por causa deste Governo, deixou de ser o que
era. Foi destruído aos poucos. A Troika continua a mandar. Tirando
o litoral que, no próximo inverno tudo leva a crer que volte a ser
terrível. O interior está cada vez mais pobre e desertificado. As
crianças não têm escolas, ou têm de andar muito para lá chegar e
os pais igualmente. E os professores estão sem saberem para onde
vão.

No centro desta situação tão desastrada, com tantos
ministros e secretários de Estado inúteis e incapazes, como a
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ministra da Justiça, o ministro da Educação, da Saúde, da Defesa e
outros menos à vista, pergunta-se: afinal quem manda?

Não há hesitação possível: Passos Coelho, embora
esteja agora em muito maus lençóis, dado o seu passado, no que
se refere à empresa Tecnoforma e à ONG CPPC que ele próprio
criou. Sem esquecer o seu amigo de sempre Miguel Relvas, que foi
feito num só dia Doutor pela Universidade Lusófona...

Contudo, o Governo de Passos Coelho, apesar do seu
protector, o Presidente Cavaco Silva, nunca o ter deixado cair,
continua a existir pela sua coligação com o CDS, presidido por
Paulo Portas, grande viajante.

Ora, a verdade é que o tempo tem passado e os dois
dirigentes da Coligação cada vez se entendem pior. Talvez por
pensarem que estão no fim...

Curiosamente Paulo Portas ultimamente falou com
bastante simpatia do PS. Já estará a posicionar-se de novo?
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Passos Coelho também veio dizer que o PSD e o PS
deviam entender-se. Só o Presidente da República pensa no seu
protegido Passos Coelho como único e quer esse entendimento
como disse no 5 de Outubro.

Será que Passos Coelho não percebe que deve sair do
poder e do País antes das eleições legislativas de Outubro de 2015,
e de tudo mudar? Se assim for corre um grande risco. Deve pensar
duas vezes e sair a tempo. Antes que tudo mude e possa vir a ser
julgado. Quem o avisa seu amigo é...

X

Permitam-me duas palavras de simpatia e admiração
para com o ilustre cineasta Oliver Stone que teve a grande
gentileza de, para me conhecer, ir visitar-me à minha casa no
Algarve.

Veio do Porto, acompanhado de sua esposa e disse-me
que está a escrever um livro sobre Fidel de Castro, que admira
muito. Gostei imenso de conversar com ele e com sua Esposa.
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Bem como com o jovem do Porto, Manuel Vaz muito simpático, que
o trouxe. Foi para mim uma tarde muito bem passada.

Lisboa,7 de Outubro de 2014

