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Difícil é fazer bem
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ivemos tempos dolorosos, com Portugal enfrentando desafios históricos. São compreensíveis discussões, protestos, até tumultos. Apesardisso, alguns extremos verbais de pessoas
responsáveis degradam o debate
político. Compreende-se a irritação, mas espanta a falta de sensatez e nível democrático. Precisamente porque o momento é doloroso tem de haverrecato.
“É preciso umanovarevolução,
háessatendênciade que é preciso
modular isto tudo de novo, mas
ninguém pensa que a evolução
para essa revolução possa ser pacífica. Esse é o grande temor que
existe” (Lusa, 17/Out). Quando o
heróido 25 de Abril, coronelOtelo
Saraivade Carvalho, falaem revolução exige-se atenção. Mas a revolução que ele fez há38 anos implantou a democracia, libertou a
sociedade, mudouo regime. Onde
estão hoje as terríveis situações
paralelas às de 1974? Há presos
políticos? Censura? Partidos proibidos? Falta de liberdade? Vivemos, sem dúvida, situação grave,
mas aquestão é de dinheiros, uma
herança endividada com zangas
nas partilhas. É normal os ânimos

V

exaltarem-se, mas não é digno
comparar tais discussões a momentos grandes do passado. O 25
de Abril teve razões e ideais profundos e não deve ser rebaixado,
invocando-o em questões fiscais.
O Dr. ManuelAlegre achouconveniente afirmar: “É bom não esquecer que matou-se um rei, um
príncipe, um primeiro-ministro,
um presidente da República e até
os fundadores da República. Portanto isto não é um povo assim de
tão brandos constumes como à
primeira vista parece” (TVI24,
17/Out). Pode conceder-se-lhe
toda a liberdade poética, mas isto
parece incitamento ao terrorismo.
O mais surpreendente e negativo, porém, é ver grandes econo-

mistas, ex-ministros da área do
Governo enfurecerem-se com expressões violentas e incendiárias.
Por exemplo, a Dra Manuela Ferreira Leite pergunta: “O que é que
interessa Portugal não entrar em
falência, se no fim vamos estartodos mortos?” (DN, 19/Out). É bom
lembrar que para nos matar a todos é preciso bastante mais que alterarescalões do IRS.
Cada um tem as opiniões que
quiser, e emtempos dolorosos elas
tendemaextremar-se. Apesardisso surpreende a falta de sensibilidade aalguns pontos elementares.
Os economistas que zurzem tão
violentamente a orientação do
Governo conhecemcomo poucos
a situação delicada em que o país

se encontra. Sabem perfeitamen- ajustamento de economias. A
te como é mínima a margem de reestruturação é indispensável e
manobra que nos é permitida. A inevitavelmente dolorosa. O comcondição do actual ministro das promisso assinado, vinculativo
em termos nacionais
Finanças é a mais lie aceite pelas forças
mitada e restrita de
políticas responsátodos detentores do
cargo nas últimas déveis, exigiaum défice
de 3% em2013. Naúlcadas, precisamente
Lamenta-se
por causa dos erros
tima revisão o limite
a falta de
foi ajustado para
cometidos nessas décomedimento
cadas.
4.5%, concedendo na
e autocontrole”
prática mais um ano
O Orçamento em
discussão nasce totalde folgaao país.
Compreende-se a
mente espartilhado,
preso ao Memorando de Entendi- irritação dos ex-ministros, mas lamento, que foiconcebido, não por menta-se afaltade comedimento
forças maléficas, mas pelos nossos e autocontrole. Eles próprios ouparceiros europeus e pelainstitui- viram no seu tempo frases desse
ção mundial mais experiente em tipo, mas nunca na boca de antecessores. A sua experiência ensinou-lhes como aretóricaexagerada pode ser devastadora. Têm
consciênciaque expressões como
as que disseram, não contribuindo em nada para resolver as dificuldades, ajudampelo contrário a
aumentaraanimosidade, incertezae desequilíbrio nacionais. Críticas há muitas, e até há alternativas. São é piores.Todas as soluções
passam por pedir renegociação
das condições, o que manifesta
não haverescolha.
A discordância é saudável e o
debate democrático. Mas quando
as coisas serenarem, será difícil
entendercomo pessoas responsáveis sugeriram revoluções violentas, assassinatos políticos ouque o
Orçamento nos mata a todos. É
tão fácildizermal. Difícilmesmo é
fazerbem.
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“A condição do actual ministro das Finanças é a mais limitada e restrita de todos os detentores do
cargo nas últimas décadas”
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