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O novo affaire Bombardier  

 

Limiano às Fatias 
2 0  M A R Ç O  2 0 0 5  N º  4  E D I Ç Ã O  S E M A N A L  

http://www.grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com 

Num país que se almeja pertencer ao grupo dos países mais desenvolvidos da Europa, ao tal pelotão da frente, há 
um conjunto indeterminado de coisas que não podem acontecer. Há necessidade clara de distinguir o que são revin-
dicações justas e o que não passam de amuos de sindicalistas face a ignorância que foram votados pela comunicação 
social, agindo assim muitas vezes na ânsia de serem notícias de prime time em telejornais.  

Foi assim, na lota de algés, quando um governo pretendia aí, construir as instalações de apoio ao maior evento de 
vela do mundo, a Americas Cup. Os sindicatos , um mal necessário para regularem a tirania de alguns patrões, fize-
ram barulho, quando aqui ao lado em Espanha, foram literalmente calados em nome do interesse nacional. A título 
de curiosidade, toda a Americas Cup , traduzir-se-ia num investimento a 7 anos, com o mesmo a atingir um volume 
23 vezes superior ao do Euro-2004. 

Foi assim, também pelas mãos do Sr. Tremoço, sindicalista da Bombardier, que em parte a empresa decidiu-se deslo-
calizar. E esta a ser assim, na Azambuja, onde a intransigência de um qualquer rebelde, que exige 75 euros de valor 
mínimo de aumento, para qualquer trabalhador, esta a impedir a empresa de assinar o acordo de concertação social.  
A única subsidiária da Opel na Europa que ainda não o fez. Em coerência , e para quem ganha 500 euros por mês na 
fábrica da Opel da Azambuja, a percentagem de aumento será substancialmente diferente de quem ganha por exme-
plo 1 000 euros por mês.  

Em 2008, e já depois da Opel da Azambuja perder o fabrico do novo modelo que estaria prestes a vir para Portugal, 
não fosse a intransigência do sindicalista, a Opel deverá abandonar Portugal, deslocalizando-se para um desses 
novos países de leste, sujeitos a tudo. Nesse dia, ninguém culpará o sindicalista, porque de facto a culpa não é dele. 
Nesse dia todos se virarão à semelhança do verificado agora com o caso Bombardier, para o governo. Mas pelos 
motivos errados. 

Um governo forte e com presença, há muito que teria chamado os senhores tremoços deste país, e lhes teria dito 
olhos nos olhos, o que é interesse nacional e o que não é. Quais os assuntos onde podem brincar ao comunismo e 
quais os assuntos onde não podem mexer um fio de cabelo. A bem do interesse nacional.  

Depois, e por que há sempre um depois, alguém tem que explicar ao Drº Menezes que a culpa da Bombardier, não é 
dos senhores que tem como objectivo 150 mil empregos. A culpa da Bombardier é de outros senhores. 

António 
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Lex Mole por José 

P Á G I N A  2  N º  4  E D I Ç Ã O  S E M A N A L  

 Ontem, no blog Blasfémias, em comentários 
alusivos à decadência da cultura e da ascensão 
imparável da mediocridade, espelhada nas 
actuais leituras correntes, atrevi-me a prome-
ter uma tentativa de demonstração do que 
afinal pode muito bem ser...  

 

indemonstrável: que antes do 25 de Abril de 1974, o grau de 
evolução cultural médio, referido ao leitor médio, era mais ele-
vado e interessante do que actualmente. 
 
A minha tese empiricamente exposta era ( e é) a de que antes 
do 25/A, se dominavam melhor os conceitos gerais da cultura 
geral; o vocabulário e o uso da linguagem eram mais primo-
rosos e que, no fim de contas, a cultura geral de um leitor do 
Diário Popular de então, era sensivelmente mais elevada do 
que a de um leitor do mesmo tipo de jornal, de hoje em dia, 
seja o 24 Horas, seja o Correio da Manhã. 
 
Para reflectir sobre este assunto, coligi algumas peças jornalísti-
cas de antanho, do início dos anos setenta. 
 
Uma vezes que o assunto é extenso, o arquivo fica por aqui, na porta-
daloja. 
 
Nesta loja mais hiper, transcrevo a seguir um exemplo do rigor 
nos conceitos técnico-jurídicos e precisão nos termos de lin-
guagem. 
 

Vem no Diário Popular de 9 de Novembro de 1971 e é um 
relato de um julgamento - o do caso da Herança Sommer que 
opôs o falecido Champalimaud a outros herdeiros . 
 

Julgamento do caso da Herança Sommer”, com 
relato do depoimento da testemunha José Cruz 
Silva, técnico fiscal, que foi instado pelo dr. 
Salgado Zenha, advogado do réu revel ( Antó-
nio Champalimaud), esgotaram mais uma ses-
são, a 208ª do julgamento do caso da herança 
Sommer.” (…) Perguntado à testemunha se 
algo sabe sobre a restituição dos respectivos 
títulos, feita pelo arguido ausente a suas tias, 
respondeu afirmativamente. Declarou que 
essas acções foram restituídas em 1957. A 
ordem, dirigida ao sr. Constantino Sobral, par-
tiu do sr. António Champalimaud. Declarações 
de registo, Pagamento de dividendos. Corres-
pondência entre os títulos e o registo. Técnicas 
para operar a destrinça de acções – campo em 
que o depoente espraiou os seus conhecimen-
tos.” 

 
 
Basta comparar este pequeno texto com os relatos jornalísticos 
do julgamento dos processos mediáticos, para perceber o fosso 
cultural que separam estas gerações!  

Querem melhor demonstração? 

Em bola para Fatiado por José 

A rainha da Inglaterra, recebeu no princípio deste mês, alguns músi-
cos e artistas da música popularem homenagem à indústria musical 
britânica. 

 
No grupo, vinha incluído um certo número de guitarristas da música 
rock, a quem os media apelidam de "lendários": Eric Clapton, Jimmy 
Page, Jeff Beck e Brian May. 

 
Todos ingleses de gema e que moldaram, nos anos sessenta e seten-
ta, o formato da música rock na sua melhor expressão artística. 
No caso de Eric Clapton, a sua contribuição fundamental centra-se num 
seminal LP de 1970, em que aparece ao lado de outros músicos, sob o 
disface de Derek and the Dominoes e a cantar os amores de Layla. O 

LP é, certamente um dos discos maiores da música popular de expressão 
anglo-saxónica. 
Desde então, Eric Clapton, publicou muitos outros discos; deu outros tan-
tos concertos desmultiplicados e por via da indústria gerou milhões, sen-
do considerado um dos músicos mais ricos da Inglaterra, com um patrimó-
nio avaliado em 120 milhões de libras. 
O mesmo se pode dizer de Jimmy Page, o fantástico guitarrista dos Led 
Zeppelin e de Brian May o inventivo guitarrisra dos Queen. Cada um deles 
vale para cima de 50 milhões de libras. 
Há pouco mais de um ano, Eric Clapton, com outros, aliás, foi elevado 
socialmente à categoria de Commander of the Order of the British Empire! 
 
Pois bem! A Rainha de Inglaterra, no dia 1 de Março, olhou para peles e 
perguntou: "Who are you?" 



Torre de Babel Onde se fala de tudo, de nada e de mais alguma coisa por Irreflexões 

P Á G I N A  3  N º  4  E D I Ç Ã O  S E M A N A L  

DE HIS QUOS A SECRETIS PRINCIPES 
HABENT  

Diz-se por aí que um bom cronista se faz 
pela constante exibição da sua superiorida-
de intelectual perante os outros. Os portu-
gueses, dizem, gostam que lhes lembrem o 
seu lugar.  

 

Estas luminárias (o corrector ortográfico 
sugere a alteração para lupanárias, o que 
suscita a necessidade de investigar rapida-
mente se o pequeno programa está ou não 
dotado de inteligência, ainda que artificial) 
só não explicam lá muito bem como é que a 
coisa se faz quando não se é intelectualmen-
te superior a coisa nenhuma.  

 

E, no entanto, é evidente que isso aconte-
ce. Começando pelos próprios autores de tal 
dogma. A questão é um absoluto mistério.  

 

Dezenas de escritores de prosa jornalística 
fazem-se sistematicamente passar por aqui-
lo que não são, exibindo aquilo que não têm, 
à luz do dia e perante todos nós sem que se 
perceba com exactidão qual é a arte que lhe 
permite tais malabarismos. Em certos casos, 
duram anos. E, tirando um ou outro caso 
mais ou menos público de plágio a coisa 
passa bem.  

 

Ora, pensei eu, não há nada como experi-
mentar. Agora já percebem a latinada 
(latinada: expressão latina introduzida a 
martelo, sem critério nem oportunidade, 
num texto, por forma a fazer o seu autor 
parecer versado em línguas mortas) na frase 
de abertura. Ou melhor, não percebem, nem 
a frase nem o intuito dela, que era exacta-
mente o pretendido.  

 

 

Se não perceberam porque é que é satisfatório 
que não tenham percebido recomendo a leitura de 
outros escribas. Cuja leitura não exija sentido de 
humor. Olhem, leiam os novos opinion makers do 
jornal A Capital, também conhecido como o Desejo 
Casar em papel (www.desejocasar.blogspot.com, 
há muito defunto). Não sei porque é que me lem-
brei deles mas também não interessa nada.  

 

E isto tudo para dizer o quê. Que a frasezinha 
serve de título a um inocente texto que reza 
assim:  

 
"Não é de pouca importância para 
um príncipe a escolha dos ministros, 
os quais são bons ou não, segundo a 
prudência daquele. E a primeira con-
jectura que se faz da inteligência de 
um senhor, resulta da observação 
dos homens que o cercam; quando 
são capazes e fiéis, sempre se pode 
reputá-lo sábio, porque soube reco-
nhecê-los competentes e conservá-
los. Mas, quando não são assim, sem-
pre se pode fazer mau juízo do prínci-
pe, porque o primeiro erro por ele 
cometido reside nessa escolha."  

 
O texto, incluído numa obra que leva o título de 

“O Príncipe”, obra que importa não confundir com 
outra de nome semelhante mas índole diversa, foi 
escrito por Maquiavel.  

 

Ora citar eruditamente Maquiavel (reparem no 
pormenor de chamar erudita a uma actividade que 
se distingue do plágio apenas pelo uso das aspas, 
convencendo o leitor de que o que lê vale mais do 
que na realidade vale) é uma segunda insistência 
naquela estratégia que já se deixou detalhada. O 
Eduardo Prado Coelho já treme, sinto-o.  

 

Ora e para que serve a latinada e o textozinho 
alheio? Bom, já terão servido para alguma coisa. 
Mas servem para bem mais do que isso. Servem 
para explicar isto sobre o novo Governo do PS: 
Sócrates escolheu-o tão sozinho quanto tal é possí-
vel no actual sistema político‑partidário.  

 

São os Ministros dele. A responsabilidade 
é dele quando as coisas correrem mal (a 
também chamada culpa in eligendo – e vão 
duas latinadas) e deve ser-lhe reconhecido 
mérito quando as coisas correrem bem.  

 

Dirão que é muito cedo para avaliar o novo 
Governo. Em certa medida, é verdade, mas 
não é menos verdade que do pouco que se 
viu, existem sinais pouco animadores. Numa 
altura em que o país precisava de um sinal 
de que alguém estava atento ao que se 
passa e a fazer alguma coisa para o bem de 
todos sobressai uma quase total falta de 
dinâmica do Executivo.  

 

A culpa é, necessariamente, de José Sócra-
tes. Arrepiar caminho é mais fácil quanto 
menos caminho se tiver percorrido.  

 

Importa, com rapidez, mas certeza, atalhar 
determinadas coisas. O PS sabe bem quais 
são. Estão no Programa de Governo. Esta-
vam no Programa Eleitoral.  

 

Não existem desculpas, bloqueios, ou o 
que quer que seja. Existe só a capacidade ou 
não de se fazerem as coisas. Bem. Hoje.   

 
P.S. – Alguém devia dar o original do Prínci-
pe a José Sócrates. Há lá muito mais coisas 
explicadas que um Primeiro-Minsitro não 
pode deixar de saber. Por exemplo: 
“para que um príncipe possa conhe-
cer o ministro, existe um método 
que não falha. Quando vires o 
ministro pensar mais em si do que 
em ti, e que em todas as acções 
procura o seu interesse próprio, 
podes concluir que este jamais será 
um bom ministro e nele nunca 
poderás confiar". 

C O L U N A  D E  O P I N I Ã O  



Coluna Vertebral por Manuel 
P Á G I N A  4  N º  4  E D I Ç Ã O  S E M A N A L  

Estado de Sítio 
Uma das prorrogativas, por definição, do Estado 
de Direito é a do exercício da Autoridade, e da 
Força, para manter um patamar mínimo de 
Ordem.  
 
Ontem as forças policiais intervieram, e bem, 
para evitar um mini PREC nas instalações da 
Bombardier na Amadora. De todas as críticas a 
mais imbecil e hipócrita veio, não do BE, mas , 
pasme-se, do PP, que criticou a ordem dada às 
forças polícias de manterem a ordem pública 
nas instalações propriedade da Bombardier. 
 
Agora, é de bom tom malhar na Bombardier, é 
de bom tom ter pena dos desempregados, é de 
bom tom ser simplista. Já não é nada de bom 
tom olhar bem para aquele e outros casos e 
perceber porque aconteceram. O caso Bombar-
dier aconteceu por via de políticas de privatiza-
ção avulsas e sem nexo, aconteceu porque o 
Estado, a nossa classe política, não sabe nego-
ciar, não tem objectivos de longo prazo para o 
País, não faz planeamento, etc, etc, etc, e isso 
ninguém questiona, é incómodo. Ora, que se 

saiba a propriedade privada ainda existe e é 
reconhecida neste País, será que há alguma 
ordem judicial que impeça a administração da 
Bombardier de fazer o que está a fazer ? A 
acção desta é assim tão inesperada ? É mes-
mo ? Com o devido respeito aos trabalhadores 
da Bombardier um qualquer remendo que lhes 
salve no imediato os postos de trabalho é o 
melhor, a prazo e no futuro, para eles e para a 
economia nacional ? 
 
Uma das causas do triste estado da nossa eco-
nomia e da nossa falta de competitividade não 
será esta eterna política de remendos ? Há 
quantos anos, décadas aliás, se sabe que sem 
alterações profundas o sector textil e do calça-
do, por exemplo, estão condenados ? Porque é 
que se não condicionou a política de subsídios e 
incentivos a uma reestruturação drástica dos 
mesmos ? Podia continuar a noite toda com 
mais exemplos... 
 
Neste País, do BE ao PP, o que dá é a hipocrisia, 
o remendo, não se pensa, não se planeia, 
desenrasca-se e o futuro depois se verá. 
 

Entretanto morreu mais um agente da PSP na 
Amadora. Porquê ? Porque fere menos as 
consciências gelatinosas de muito boa gente 
ir a mais um funeral do que atacar de frente 
as causas profundas do problema, hoje até 
recomeça a Quinta das celebridades e daqui 
a dois ou três dias já ninguém fala no caso, 
até tombar o próximo. E depois porque razão 
haveriam os criminosos e levar a sério o 
Estado (representado neste caso pelas forças 
políciais) quando este, o Estado, personifica-
do por esta classe política, não se leva a 
sério. 
 
Num país normal, impunha-se repôr a nor-
malidade em certas zonas da Amadora. No 
fundo era só substituir, até que a tal norma-
lidade voltasse, o actual estado de sítio, que 
existe, por um outro, legítimo e imposto pelo 
Estado, pelas forças policiais e se necessário 
militares. Sou um radical já sei, afinal há 
quem defenda o diálogo com a ETA e com o 
sr. Bin Laden logo o problema todo deve ser 
a falta de diálogo com os assassinos. 

C O L U N A  D E  O P I N I Ã O  

De ecrã para ecrã 

1. In Wikipedia (http://en.wikipedia.org/): 
“Santana Lopes is known for his Quaylesque gaffes, which include: 

• claiming that the non-existent Chopin violin concerto was his 
favourite piece of classical music; 

• sending a postcard to Brazilian author Machado de Assis (who 
died in 1908); 

• calling a press conference to announce that he was being threat-
ened when in fact he had received a mailing for a book titled Cuidado 
com os rapazes ("Watch out for the boys"); 

• announcing that he would leave political life as a protest 
against criticism, and then changing his mind after a few days; 

• missing a formal dinner during a State visit in order to attend a 
fashion show; 
postponing the inauguration of some of his vice-ministers in order to 
attend a wedding”. 

2. In Impostos? (http://dgi.blogs.sapo.pt/) 

“Novamente alterações à LEI retroactivas 
A alteração do POC com a publicação do Decreto-Lei n.o 35/2005 de 17 
de Fevereiro foi novamente retroactiva: 
Artigo 16.o Produção de efeitos 
Os efeitos do presente diploma reportam-se a 1 de Janeiro de 2005. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de Dezembro de 2004. 
— Pedro Miguel de Santana Lopes—António José de Castro Bagão 
Félix—António Victor Martins Monteiro. 
 
Promulgado em 28 de Janeiro de 2005. 
Publique-se. 
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO. 
Referendado em 2 de Fevereiro de 2005. 
O Primeiro-Ministro, Pedro Miguel de Santana Lopes." 

Uma rubrica do espaço cibernético por GWOM 



 

A simplicidade fiscal no quadro da harmonização europeia 

 

A simplicidade e a eficiência são os objectivos primordiais em matéria 
fiscal a que o Governo se propõe. A propósito, e de acordo com o programa 
do XVII Governo Constitucional, a ser objecto de discussão no Parlamento 
hoje à tarde, a fraude e a evasão fiscal é o décimo dos dez principais 
objectivos financeiros e fiscais para a actual legislatura. Nesse sentido 
propõe-se este executivo a promover, entre outras medidas: 

“a) a divulgação na comunicação social das medidas preventivas e 
repressivas de combate à fraude e à evasão fiscal; 

b) o cruzamento das diversas bases de dados fiscais e gestão inte-
grada dos meios técnicos e humanos de fiscalização tributária da DGCI, da 
DGITA e da DGAIEC; 

c) a simplificação do acesso da administração fiscal à informação 
bancária com relevância fiscal; 

d) a fiscalização rigorosa da utilização pelos contribuintes de 
zonas francas ou da detenção de rendimentos ou de património sedeado 
em territórios com regimes fiscais privilegiados; 

e) a criação do Serviço de Finanças Electrónico (SFE), dispensando a 
deslocação dos contribuintes aos serviços da administração fiscal e do 
Sistema de Controlo Electrónico da Evasão Fiscal, detectando com-
portamentos fiscais anómalos ou de risco; 

f) a introdução progressiva do princípio do balcão fiscal único; 

g) Estabelecimento de um plano de emergência para eliminação dos pro-
cessos de infracção fiscal e de cobrança coerciva de dívidas fiscais penden-
tes; 

h) a participação activa na coordenação de acções de combate à 
fraude e à evasão fiscal internacionais, coordenando a informação 
com as administrações fiscais, sobretudo da União Europeia e da OCDE”. 

 

O desafio é ambicioso, contudo apenas exequível num quadro de harmoni-
zação fiscal europeia. Não podemos falar em simplificação fiscal sem que 
os quadros normativos europeus estejam suficientemente harmonizados – 
daí que façamos depender a decisão política nacional de um acordo de 
princípio ao nível europeu. Vejamos o caso das recentes reformas 
empreendidas nos países de leste europeus no sentido da introdução no 
sistema fiscal de uma taxa única (flat tax) para os rendimentos individuais 
e empresariais. 

Não obstante a referida taxa única não ter tido sucesso no espaço norte-
americano, em 1994 a Estónia introduziu uma taxa única de 26% aplicável 
a todos os rendimentos. Seguiram-se, nos anos seguintes, a Letónia, a 

Lituânia, a Rússia (com a taxa de 13%), a Sérvia (com a taxa de 14%), a Ucrâ-
nia (com a taxa de 14%), a Geórgia (com a taxa de 12%), a Eslováquia (com a 
taxa de 19%) e a Roménia (com a taxa de 16%). Mais recentemente, a Polónia 
e a República Checa estão seriamente a pensar introduzir a taxa única de 15%. 
Quer isto significar que o espaço europeu caminha, a passos largos, para uma 
revolução em sede dos impostos sobre o rendimento. 

 

No entanto, o problema da introdução da taxa única não é tão fácil como pare-
ce, porquanto não basta a tomada de uma opção política irreflectida. A introdu-
ção da taxa única no ordenamento fiscal obvia a mudança do comportamento 
dos contribuintes, que por natureza é imprevisível, porque dependente de 
planeamentos fiscais afastados dos cálculos públicos sectoriais e globais.  

 

Daí defendermos a necessidade de uma análise prévia de custo-benefício, não 
só no campo da simplificação do sistema, pelo desmantelamento dos benefícios 
fiscais ineficientes, como também na construção de um sistema claro, estável, 
transparente cuja aplicabilidade repudie alterações legislativas sucessivas. 
Para além disso, a falta de harmonização fiscal no campo dos impostos directos 
sobre o rendimento pode traduzir um evidente dumping fiscal, na medida em 
que a aplicação de diferentes taxas únicas pelos vários Estados europeus pode 
permitir a deslocalização das actividades para sistemas fiscais menos onero-
sos.  

 

Ora, a referida introdução de uma taxa única terá que ser pensada num quadro 
de harmonização europeia dos impostos directos, caso contrário as assimetrias 
regionais serão mais acentuadas, e com elas aumentará o desemprego e o 
multiplicador de investimento persistirá apenas em algumas regiões de taxa 
única baixa. 

 

Acresce ainda a necessidade de “reorganizar a administração fiscal em função 
das empresas e dos cidadãos, eliminando a estruturação por impostos, apos-
tando na inovação tecnológica, na qualificação dos recursos humanos e nas 
acções de fiscalização tributária” fazendo depender esta rearrumação adminis-
trativa da “avaliação do desempenho dos serviços da administração fiscal, 
estabelecendo objectivos quantificados e calendarizados e incentivos à eficiên-
cia no desempenho”. 

 

Contudo, a ponderação exigida não pode ser demorada. Na verdade, o relógio 
está a correr: os países de leste já deram o primeiro passo. Ou os Estados 
europeus, individual ou colectivamente, tomam uma posição quanto a esta 
matéria, ou vamos perder competitividade... pelo ventos de dumping fiscal  
advenientes dos países de leste. 

Estado Imperfeito por GWOM 
N º 4  E D I Ç Ã O  S E M A N A L  O P I N I Ã O  P Á G I N A  5  

GWOM escreve regularmente no blog O Impecável ( http://impecavel.blogspot.com) . 



Embalo de Lisboa por Rui Branco 
Quase todos os dias, no caminho para o trabalho, embalo-me nas colinas de Lisboa. Poderia dizer que o faço como durante vários anos me 
embalei no pêndulo da linha de Sintra mas a diferença física e temporal da tarefa é abissal. 

Há dias apanhei o metro em sentido contrário ao afluxo da hora de ponta e fiquei absolutamente siderado como a não-notícia que é apenas 
mais um regresso a casa. Corpos esmagados em sucessivas composições de metropolitano, gritos de dor, empurrões para se conseguir 
fechar as portas, amontoados de gente que permanecem em espera nas gares das várias estações da linha azul... 

Talvez seja a distância que o tempo vai marcando (há dois anos que mudei de hábitos, abandonando o subúrbio), ou talvez seja mesmo uma 
diferença objectiva da situação, o que é certo é que fiquei com a sensação de ruptura ao observar as condições habituais em que milhares de 
trabalhadores da capital se deslocam em direcção ao agora virtualmente único ponto de ligação com a linha de Sintra situado no eixo Sete-
Rios / Entrecampos. 

Do IC 19 nem vale a pena falar, não é verdade? 

Seria fácil apontar o dedo a múltiplos culpados, enunciar dezenas de erros, de omissões, de crimes, descrever situações pontuais que leva-
ram ao agravamento súbito da situação, uma situação que é efectivamente um triste espectáculo do quotidiano da capital. Espanta-me que 
perante este cenário normal (que julgo só ter conhecido pontualmente durante as periódicas greves da CP) haja tanta pacatez, tanta submis-
são. Mas como  posso medir o desespero ou traçar estes juízos se apenas olho as pessoas de passagem, numa fugaz espreitadela da minha 
cadeira do metro? O que é certo é que é difícil encontrar um rumo de acção seguro que resolva o “problema”. 

 

Não é pelas medidas possíveis de política económica que me quero alongar hoje. Retenho-me no porquê das aspas do “problema”. Foco uma 
faceta muito particular mas fundamental do problema: a vontade particular de quem escolhe onde viver. No subúrbio a casa é maior, mais 
barata, não há problemas de estacionamento (muitos têm uma box),  a vida é mais pacata, menos poluída. Entre o mito e a realidade (cada 
vez mais mito!), as ideias da frase anterior colheram e colhem adeptos entre quem tem poder de escolha, levando muitos a manterem-se no 
subúrbio e muitos outros a abandonarem a cidade rumo a outros ares. 

 

Em conversa com um vizinho lisboeta, por cá feito adulto e já pai de filhos em idade de abandonarem o lar, fui sabendo que aconselhou vee-
mentemente a prole a demandar outras paragens na margem sul ou na cintura norte de Lisboa. O maior estímulo parece ser o do maior con-
forto dos lares. Sabia que os filhos iriam trabalhar em Lisboa, mas empurrou-os para o El Dourado do subúrbio, com a melhor das boas von-
tades, ainda que lhe custasse genuinamente a maior distância da família... 

 

Ouvida a conversa deixou-me falar da experiência de vida no subúrbio, de como evoluiu nas últimas décadas (para o bem e para o mal) e dos 
porquês que me fizerem investir dois anos na simples procura de casa (uma pesquisa que alarguei a quase toda a área metropolitana de 
Lisboa). 

 

Como contabilizo a mobilidade que tenho ao viver em Lisboa, ou o conforto de poder ir periodicamente almoçar a casa? Como o convenço das 
vantagens de ter tempo e a possibilidade de usufruir de serviços que só tenho disponíveis na grande cidade? 

 

No final da conversa, o factor financeiro provou-se não ser fundamental (neste caso); a casa em Lisboa seria um pouco mais pequena, mas 
acessível e de qualidade. Provou-se até que o espaço a mais, oferecido no subúrbio, era essencialmente um investimento para o futuro, para 
quando a família crescesse, daqui a alguns anos. O que é certo é que a escolha recaiu no subúrbio, fruto da escolha singular de um cidadão, 
dos seus gostos e das suas preferências condicionadas pela insatisfação de viver na cidade e pela mistificação de um subúrbio inexistente. 

 

Independentemente de ser duvidoso o sentido crítico utilizado para fazer a escolha sobre o local onde morar, fiquei convencido que a maior 
derrota da cidade (neste caso singular), resultou da desistência de se tentar valorizar a cidade enquanto espaço habitável, um direito que o 
meu vizinho e outros que, como ele, por cá vivem há décadas, parecem ter desistido de defender. 
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