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JOGOS FEITOS 
A política em Portugal está numa fase curiosa. 

Para os políticos, um jogo de profissionais feito de 
cumplicidades e golpes impiedosos. Para as pesso-
as comuns, o descrédito, a indiferença ou a desa-
tenção confiante. Para o país, a tranquilidade da ,, não 
história- ou as oportunidades adiadas? 

A participação de Portugal na construção europeia 
vai prosseguindo, com aparência de naturalidade 
rotineira. O governo do eng. 9  Guterres prossegue a 
obra do prof. Cavaco, arrancando aqui mais uns 
subsídios, trocando além o seu voto por urna qual-
quer promessa ou adiamento. Mas a composição 
partidária dos governos europeus não é hoje a mes-
ma de há cinco anos atrás e a pressão eleitoral dos 
milhões de desempregados, dos jovens e dos refor-
mados/dependentesdo Estado-providência torna-se 
bem mais complicada de gerir (a dos Iobbiestam-
bém). O tempo da —conclusão do mercado único ,,  
deu lugar a uma conjuntura sumamente mais peri-
clitante, com esta actual tentativa de -união económi-
ca e monetária», dobrada de uma ténue -política 
externa e de segurança comum'>, num contexto de 
acérrima competição económica mundial e de per-
sistentes cnses e instabilidades políticas nos flancos 
leste, sueste e sul da própria Europa. Como estare-
mos, por hipótese, no dia 1 de Setembro de 2.007? 

Aparentemente, o actual governo fez o milagre 
de, quase sem se dar por isso, «pôr o país em Maas-
trich», manter a paz laboral, lançar o , rendimento 
mínimo garantido» e ainda assegurar com galhardia 
o grande projecto da «Expo» e das comemorações de 
mais um centenário das nossas glórias passadas 
(agora viradas para o futuro). E tudo isto, apenas com 
o sacrificiozinho de alguns quilómetros de auto-
estradas. Mas já se observou o estado em que está 
o cumprimento do plano rodoviário nacional estabe-
lecido em 1985 pelo dr. Soares e que já leva dez anos 
de execução do prof. Cavaco e dois do eng. 
Guterres?! E o que representam as obras da zona  

oriental de Lisboa para o conjunto da economia do 
país? Por este andar, vamos mesmo precisar de 
esventraro centro do Porto, levar os aviões para a Ota 
e fazer o tal lago alentejano para aguentar a produção 
nacional e continuar a alimentar a imigração, ao 
mesmo tempo que tratamos mal quem nos visita e 
ainda se não vislumbram os , produtos imateriais-  
que no futuro hão-de constituir a nossa contribuição 
para a economia global! 

Contra algumas expectativas malévolas, no cam-
poda política social os socialistas têm-se havido com 
sucesso. Com  o louvável pretexto da igualdade, 
pretendem prosseguira aproximação das condições 
de reforma dos funcionários e dos assalariados, 
retirando àqueles algumas das suas ,,  regalias- sem 
que estes se sintam mais beneficiados por isso. Mas 
como tocar em pensões é matéria politicamente 
delicada, o governo apressou-se a conceder à desa-
vinda comissão do -livro branco ,,  os três mesinhos 
necessários para que qualquer medida prática já não 
caiba no orçamento de 98. E como 99 será ano de 
eleições, aí está adiada para a próxima legislatura 
esta ,,  reforma fundamental «,que envolve um ,, pacto 
entre três gerações-, embora não haja ,,  rotura finan-
ceira à vista  . 

O assunto da revisão constitucional é um terreno 
de inefáveis posturas e intervenções. Permitiu a 
condução realista do processo pelos drs. Lacão e 
Mendes, a posição histórica do poeta Alegre, as 
observações ponderadas dos distintos constitu-
cionalistas profs. Miranda e Moreira. Mas continua-
mos sem saber corno se votará em futuras eleições 
legislativas, o , portuga- de Lausanne não sabe se 
poderá votar Cavaco ou Sampaio para as próximas 
presidenciais, apenas ternos a certeza de que é 
conveniente trazer sempre o BI no bolso. E também 
nos asseguram alguns que a Constituição ficará 
,, tecnicamente muito mais perfeita-, enquanto ou-
tros nos dizem que ela se torna mais , flácida e 
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balofa». Em que ficamos? 
Quanto à regionalização, esse é o folhetim mais 

prezado pela classe parlamentar, que se arrisca a 
figurar no Guiness da longevidade e da inventiva 
política. Além de outras paixões, o PS fez desta 
promessa eleitoral a reforma «fundamental» do Es-
tado. Por isso se preparou para acertar com o PCP 
- para quem o «imperativo constitucional» de 1976 
não podia mais ser adiado - a aliança necessária à 
viabilização do projecto. O PPD/PSD, a despeito dos 
seus homens do Norte e dos seus algarvios, foi-se 
mostrando cada vez mais descrente deste aperfeiço-
amento democrático, à medida do crescimento da 
dúvida do prof. Cavaco, e mais certo das virtudes do 
municipalismo. A saída que o prof. Sousa encontrou 
foi a do referendo (que serve para quase tudo, salvo 
para decidir do envio de tropas para a Bósnia e do 
aumento de impostos). E o PP/CDS, cada vez mais 
remoçado, fez respeitosamente mais um qualquer 
desafio ao senhor primeiro ministro. 

De modo que, por esta altura, já sabemos que as 
regiões serão oito - se o povo votar a pergunta refe-
rendária -, embora não saibamos que poderes vão ter 
ostais órgãos regionais nem que impostos poderão 
eles levantar. Com  a prevista reforma da sisa e da 
contribuição autárquica, deve ser matéria lá para o 
outro século. 

O eng.° Guterres e o seu ministro Cravinho já 
exprimiramasuaconvicçãodequeesta regionalização 
não trará mais impostos, nem burocracia, nem «ter-
reiros do Paço». Realisticamente, desejam orgãos 
de coordenação regional dos dinheiros de Bruxelas. 
Mas aceitarão isto os «homens de esquerda»? 

Nestas condições, o referendo é uma batalha 
perigosa, mas para a qual todos os parceiros se 
puzeram já de sobreaviso. A «direita» irá à batalha, 
contra o governo e contra os comunistas. Se ganhar, 
encherá o peito de ar para o round seguinte - as 
legislativas - e talvez ensaie uma nova aliança ,, popu-
lar». Se perder, sempre se consolará com o facto de 
ser, este, um tema nacional transpartidário, uma 
«questão de consciência» que levou mesmo à cria-
ção de um movimento da «direita pela regionalização», 
e se lembrará do seu pioneirismo regionalista insular. 
O PCP, ou recolherá os louros da sua persistência 
e ganhará o presente de uma região, extensa mas 
cada vez com menos e mais velhas pessoas, ou terá  

bons argumentos para responsabilizar o PS pela 
derrota. A este último caberá a gestão mais farta do 
negócio. Se ganhar, abrir-se-à o espectáculo prolon-
gado durante o qual o país assistirá ao tilintar de 
espadas entre laicos e cristãos, realistas e históricos, 
nortistas e sulistas, ex-esquerdistas e futuros minis-
tros, pela regulamentação e concretização da «coi-
sa». Se perder-quiçá a esperança inconfessável do 
primeiro ministro -, aí está a palavra avisada de 
jacobino do dr. Soares, cada vez melhor intérprete do 
Portugal profundo, que em devido tempo ha - i a avisa-
do dos riscos da empresa. 

As eleições autárquicas já ocuparam um ano de 
telejornais, cumprindo assim o seu papel. Com  uma 
economia onde o essencial vem de fora e uma 
juventude que parece esgotar-se na música e no 
look, esta «gestão» «do político» deverá ser qualifi-
cada de manhosa ou de brilhante? Cinismo à parte. 
alguns dirão que ela decorre do «pensamento úni-
co», mas é de temer que estes já tenham esquecido 
a realidade dos «paraísos socialistas». 

É certo que tudo isto é a imagem que nos é 
servida pelos mass media. E, como se sabe, imagem 
e realidade estão longe de se confundirem, mas 
também não passam uma sem a outra. Em tempos 
pós-modernos, os media não «fazem» a realidade, 
eles próprios «são» a realidade. Mas isto é matéria já 
para outra crónica. 
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Registo:  - Os livros de António Candeias 
Educar de Outra Forma: a Escola-Oficina n.° 1 de 
Lisboa, 1095-1930 e de Candeias, A. Nóvoa e M.H. 
Figueira Sobre a Educação Nova: cartas de Adolfo 
Lima a Álvaro Viana de Lemos (1923- 1941). - A 
saída de uma nova tradução (completa) da obra de 
Proudhon Do Princípio Federativo, com estudo 
introdutório de Francisco Trindade. - O prossegui-
mento do jornal A Batalha, cia revistaa Utopia e da 
publicação Singularidades. A eú Y ão de mais trës 
livros de Edgar Rodrigues. ')o Brasil: Os Compa-
nheiros-2; Diga Não à Violencia; e Sem Frontei-
ras. - Continuamos a receber com regularidade Le 
Monde Libertaire, Union Pacifiste, CIRA-Bulletin, 
A- Revista Anarchica, Archivio G.Pinelli-
Bollettino, Frente & Verso. Obrigado. 
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