
25 de Abril

Exmas Sras, Exmos Srs

Estamos hoje, aqui e felizmente mais uma vez, a comemorar
o 25 de abril, esta pela trigésima nona vez.

Quase todos os presentes, já assistiram a estes costumados
discursos, mais ou menos inspirados, mais ou menos pessoais.

Este será mais um de todos os milhares que ecoaram e hoje
ecoam por esses salões, nem sempre nobres, desta velha nação.
Certamente só para o autor terá algum préstimo, quanto mais não
seja  porque  o  obriga  a  refletir  sobre  porque  está  aqui,  e  se
conseguirá  transmitir  algo  minimamente  estimulante  para  a
circunspecta plateia.

Estou aqui em nome do Bloco de Esquerda, o que certamente
me honrará mas o que seguramente me obriga é a inquietar  as
almas sossegadas invocando, desde já, a queixa das jovens almas
censuradas,  na  voz  poderosa  e  inquietante  de  Natália  Correia,
quando nos canta que nos dão “…um cravo preso à cabeça/ E uma
cabeça presa à cintura/ Para que o corpo não pareça/ A forma da
alma que o procura.” e 

“Dão-nos um nome e um jornal,
Um avião e um violino.
Mas não nos dão o animal
Que espeta os cornos no destino.”

(Versos que soarão muito melhor na música e voz de José Mário 
Branco) 

Mas  é  com  este  cravo  preso  ao  peito  que  vos  digo  que
estamos a atraiçoar Abril, que vivemos tempos que só nos podem
envergonhar de alguma vez termos sonhado com o que se seguiria
a esse dia ”… inicial inteiro e limpo/Onde emergimos da noite e do



silêncio/E  livres  habitamos  a  substância  do  tempo.” (segundo
Sophia).

E estão aí vagas de desesperançados para dessa traição nos
lembrarem,  sendo  escusado  elencar  o  rol  de  mazelas  de  que
padece a nossa sociedade.

Invocaria somente os danos que esta economia tacanha que
nos governa - que vai estrangulando a nossa imperfeita democracia
que tanto custou a obter – está a causar aos jovens portugueses,
veja-se o desemprego, a precaridade, a indesejada emigração, a
penúria e até o que parecia inimaginável, a fome.

Por isso, vão-me permitir lembrar (sem qualquer moralismo)
que, independentemente das obediências aos deuses pecuniários,
mais sagrado que o pagamento das dívidas aos ‘mercados’ são as
pessoas,  as  suas apetências para produzir,  os  seus salários,  as
suas  pensões,  a  sua  saúde,  a  sua  educação,  a  sua  habitação,
quase poderíamos cair no velho hino do PPD. 

Podemos  cair,  no  entanto,  nas  palavras  de  um  conhecido
social-democrata, que nos fala do atual governo, e passo a citar: “
Foi um caminho de pura engenharia social, económica e política,
prosseguido  com  arrogância  por  uma  mistura  de  técnicos
alcandorados  à  infalibilidade  com  políticos  de  aviário,  órfãos  de
cultura e pensamento, permeáveis a que os interesses instalados
definissem os limites da sua política. Quiseram servir os poderosos
com  um  imenso  complexo  de  inferioridade  social,  e  mostraram
sempre  (…),  um  revanchismo  agressivo  com  os  mais  fracos.
Pensaram  sempre  em  atacar  salários,  pensões,  reformas,
rendimentos individuais e das famílias,  serviços públicos para os
mais necessitados e nunca em rendas estatais, contratos leoninos,
interesses  da  banca,  abusos  e  cartéis  das  grandes  empresas.
Pode-se dizer que fizeram uma escolha entre duas opções, mas a
verdade é que nunca houve opção: vieram para fazer o que fizeram,
vieram  para  fazer  o  que  estão  a  fazer.”,  palavras  de  Pacheco
Pereira.



Portanto,  não  deixa  de  ser  angustiante  estarmos  aqui  a
comemorar  as  badaladas  conquistas  de  Abril,  e  a  sentir  que  as
mesmas se nos escapam e nos vão deixando sem chão.

Os tais políticos de aviário anseiam agora por uma revisão
desse  texto  fundador  do  regime,  já  que  a  Constituição  não  se
sujeita ao governo, e em modo irónico propunha alguém que logo
no  seu  art.º  1.º,  onde  consta  que:  “Portugal  é  uma  República
soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade
popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e
solidária.”,  passe a  constar  que esta  é  uma república  submissa,
indiferente  à  pessoa  humana,  sujeita  a  vontades  oligárquicas  e
empenhada na construção de uma sociedade obediente, injusta e
egoísta. O recurso a esta trágica e cáustica mordacidade pretende
somente que representemos com a devida gravidade as ameaças
que pendem sobre a nossa jovem democracia. Até porque sabemo-
lo todos que não há liberdade sem justiça e como lembrava há dias
do outro lado do Atlântico o nem sempre presente Sr. Presidente da
República, não há democracia sem justiça social – e infelizmente
vivemos  num  dos  países  europeus  com  os  maiores  índices  de
desigualdade, os quais se vêm contraproducentemente agravando.

São os tais e uns quantos mais que vêm governando o país
num capitalismo de estado predatório, tentacular, que chega até a
capturar as magistraturas nas suas teias corruptivas, que levaram
ao  presente  e  dramático  descrédito  das  classes  políticas  e  das
elites nacionais, assistindo-se a uma demonização popular de todos
os políticos, demonização pueril  e até auto flagelante, que pouco
abona  para  o  nosso  povo,  que  por  aí  vai  arrebanhado,  mas
consciente de que pouco ordena.

Acredito que o caminho de milhares de anos por esta absoluta
imensidão,  solitários,  frágeis  e  fugazes,  nos  vá  tornando
conscientes  de  um  qualquer  materialismo  histórico  e  por  isso
aspiremos  a  uma  também  qualquer  imaterialidade  ontológica,
superadora desta sociedade enlevada pelo precipício do absurdo –
como  aceitar  que  alguém,  por  muito  brilhante  que  seja,  tenha
rendimentos superiores numa hora de vida do que a maior parte
dos seus semelhantes em dezenas de anos de árduo trabalho?; ou



que se vá experimentar a gravidade de um qualquer astro quando o
vizinho morre de fome?

Mas esta metafísica de pacotilha não paga almoços, e temos
todos  em mãos esse enorme desafio  de credibilizar  a  política  e
combater  a  vox  populi maledicente  (e  nem  sempre  vox  Dei),
potenciando  a  cidadania  em cada  um de  nós,  fazendo  de  cada
cidadã  e  de  cada  cidadão  um  político,  independentemente  da
complexidade da coisa pública. E nada como começar pela nossa
aldeia,  quais  Albertos  Caeiros,  que  logo  chegaremos  ao  conflito
israelo-palestiniano, como na rábula dos Gato Fedorento.

Vou então e não vos maçando muito mais, à nossa rua, que
está  também  ela  (espero  não  exagerar  no  pessimismo
antropológico) sob ameaça. Vejamos os recentes ataques ao poder
democrático  local,  uma das  maiores  conquistas  de  Abril,  com a
extinção  de  cerca  de  um  milhar  de  freguesias,  sem  qualquer
consulta  discutida,  avisada,  ponderada  das  populações;  com  os
projetados cerceamentos às autonomias locais, que passarão pelo
esvaziamento de competências dos órgãos eleitos locais, levando-
nos a dizer não às CIM.

E  esta  nossa  autarquia,  com  uma  coligação  CDS/PSD  no
poder há já uma dúzia de anos, que não concretizou a prometida
infraestruturação de todo o concelho com redes de saneamento e
abastecimento  de  água;  que  ignora  as  críticas  e  sugestões  das
oposições (ou só lhes encontra virtualidades depois de as recusar
recorrentemente); que se compraz com negócios que muito ficam a
dever  ao  rigor  e  transparência  necessários  na  administração  da
coisa pública; e que caricatamente contorna a lei, como no caso das
candidatas eleitas à Câmara Municipal, que se evaporaram mal os
resultados das eleições se conheceram – espero que as mulheres
famalicenses se lembrem de tal no próximo outono.

Deixamos  então  um  apelo  à  memória,  ao  rigor  e  à
transparência. 



Por  fim,  deixar  uma  palavra  de  homenagem  a  todos  os
antifascistas  famalicenses,  muitos  seguramente  ilustres
desconhecidos,  um dos quais o meu pai,  que de forma anónima
combateu  o  regime  fascista,  e  que  tornando-se  um  social-
democrata após a revolução, me legou esta inquietação com a res
publica. Com um último poema escrito por uma anarquista saída
da Comuna de Paris, de seu nome Louise Michel, talvez a primeira
evocação revolucionária do cravo, num poema de despedida do seu
companheiro condenado à morte, e numa tradução doméstica: “Nos
tempos  do  fim  do  império/  quando  o  povo  despertava/  cravo
vermelho/ foi o teu sorriso que nos disse/ que tudo renascia.”

Viva o 25 de Abril!

Obrigado

Paulo Costa


