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As derivações de Pulido Valente 

 

Limiano às Fatias 
2 8  MA R Ç O  2 0 0 5  N º  5  E D I Ç Ã O  

http://www.grandelojadoqueijolimiano.blogspot.com 

Vasco Pulido Valente é, na análise política, incontornável. Retrata de uma forma sádica, cínica e 
precisa a conjuntura cá do quintal e, facto não negligenciável, faz pensar. O que não quer dizer 
que tenha sempre razão, ou que acerte sempre. Aliás VPV ilustra bem o facto de ser muito 
mais simples elencar problemas do que apresentar soluções. Ainda ontem, numa prosa 
manifestamente infeliz, o cronista a propósito da crise, bem real, das direitas clamava uma e 
outra vez contra a indigência indigena. Desta vez afirmava "Que num debate sobre a 
direita, a uns dias do referendo sobre o aborto, e quando se recomenda o "debate ideoló-
gico", a Igreja não se mencione é um contra-senso ou uma fuga". 

 Resumindo, e para o grande VPV, quiçá a redenção, da nova direita, estará na religião, à 
americana. Não se sabe o que diria o VPV, cronista, desta gaffe, do VPV armado ao polí-
tico mas sabe-se que, graças a Deus, não parece que a Direita vá por aí. Por várias 
ordens de razão, certas e erradas. Em primeiro lugar porque de todas as vezes que a 
Igreja se meteu na política mais tarde ou mais cedo se saiu mal, e saiu-se mal por-
que a mensagem da Igreja Católica se pretende abrangente e inclusiva, da mesma forma 
qualquer plataforma de direita ganhadora se pretende abrangente e inclusiva sendo que 
não é líquido que as duas se possam facilmente sobrepor. Por outro lado, e sendo certo 
que existe uma crise grave de valores, não é de todo liquido reduzir a solução desta a 
um maniqueismo, que só alienaria, entre os que tem Fé, e os que não tem. Por outro 
lado ainda e ao contrário do que se infere da prosa de Pulido Valente, pese a influên-
cia aritmética que a Igreja Católica tem no ensino superior, pese a influência operativa 
implacável da Obra do Senhor, o facto é que esta influência não é orgânica, é apenas 
instrumental. Goste-se ou não, a Igreja, no Portugal presente, é - apenas - mais um lobby, 
que é preciso respeitar, nem mais, nem menos. Mais, se a ideia da Hierarquia Católica é (é 
mesmo?) moldar, ou condicionar, o que quer que seja através da Universidade Católi-
ca, então é forçoso afirmar que esta tem sido um rotundo fracasso, e Não é preciso 
ter ido a uma qualquer festa da Católica para o confirmar. A tropa que sai da Católica, na 
sua maioria, poderá não ser de esquerda, mas o culto da eficácia, do sucesso, do 
liberalismo cego e atroz, de um certo fatalismo calvinista, não vai nada, nada mes-
mo, com a doutrina social da Igreja muito menos com ideologias. Vasco Pulido 
Valente só tinha a ganhar, de quando em vez, se parasse de separar o mundo, e a 
vida, em gavetinhas estanques e contíguas. Se olhasse de uma só vez para a mobília toda, e 
como um todo, talvez descobrisse um outro país. Ganhava ele, ganhavamos nós. 
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C O L U N A  D E  O P I N I Ã O  

Lex Mole por José 

P Á G I N A  2  N º  5  E D I Ç Ã O  S E M A N A L  

A bitola valente 
O habitual Pulido Valente escreve 
hoje no Público ( aproveitar a ligação 
enquanto é tempo…) uma crónica 
e x c r u c i a n t e m e n t e  p a s c a l . 
 

 

 
Sob o pretexto circunstancial da sucessão da liderança no PSD, expõe 
uma paisagem de gólgota, no panorama das elites políticas com ima-
gem pública e apetência de mando em Portugal. 

 
Vai ao fundo do cálice e bebe a última gota, ao sintetizar numa 
“indigência mental devastadora e lúgubre”, a nossa inteligentzsia com 
vocação de poder. Encerra num saco de plástico a imitar a linhagem 
antiga, um António Borges, uma Leonor Beleza, um Rui Rio, um 
Aguiar Branco e outros, incluindo um tal Jorge Bleck que diz não 
saber quem é, mas seria bom conhecer para melhor entender o nosso 
panorama económico-político-social… e como cobertura caramelizada 
em bolo de supermercado, fora de prazo, o próprio Cavaco! 

 
Argumento base... 
 

Cavaco inaugurou a estirpe dos políticos que não conheciam Portugal: 
a história, a sociedade, a cultura. Estes de agora só vão até ontem. 
Antes de Cavaco o país não existia e hoje só existe como abstracção 
e s t a t í s t i c a . 
 
E para o retrato ficar mais nítido, acrescenta-lhe os tons sombreados 
do relevo: 

 
De onde vêm eles? Que tradições representam? Quem os recomenda e 
apoia fora do pequeno mundo em que circulam? Ninguém sabe. Acon-
teceu o mesmo com o Compromisso Portugal e o Portugal Positivo. 
Um certo sucesso, uma certa competência e muita "modernidade" 
saloia chegaram para convencer personagens dolorosamente modestas 
da sua importância e lucidez. 

Percebe-se o intelectual Pulido: antes dos Cavacos e dos Borges, já o 
Vasco Valente escrevia livros, crónicas e antes até participava em 
mesas-redondas patrocinadas pelo Expresso e pelas revistas da moder-
nidade nascente, perorando inteligentemente sobre as idiossincrasias 
d a  p á t r i a . 
 
Os seus livros rezam alguma história do séc. XIX, sobre personagens 
o b s c u r o s  e  t i r a g e n s  i n s i g n i f i c a n t e s . 
 
Há um compêndio de crónicas Às Avessas da Assírio & Alvim de 
1990 e que se lêem de um fôlego, de tão leves que são. Há um artigo, 
em 25 páginas, assim a modos de ensaio, publicado no nº 2 da revista 
K, de Novembro de 1990, sobre Marcelo Caetano e que começa assim: 
“ Já do Brasil, Marcello Caetano escreveu a Veríssimo Serrão que “não 
tinha nascido em berço de ouro como Álvaro Cunhal”, “filho de um 
advogado com nome e dinheiro” nem tinha sido um “menino rico” 

como Soares, cujo pai “se incumbia” de trabalhar por ele.” 
 
Para exemplo proveitoso, ficam aqui excertos escolhidos de uma cró-
nica scannerizada dessa Grande Reportagem de 29 de Março a 4 de 
Abril de 1985, intitulada "Os políticos e a história"... 

Nos últimos anos, como toda a gente, perdi horas sem fim a discutir as 
miudezas de carácter, de temperamento, de educação e de estilo dos 
grandes e pequenos príncipes que nos pastorearam. Discuti, evidente-
mente, Eanes, Sá Carneiro, Soares; o que, com alguma bondade, talvez 
se desculpe. Mas devo comessar que não fiquei por aí. Movido por 
uma estranha perversidade, cheguei a preocupar-me com personagens 
tão intimamente insignificantes como Balsemão ou Lucas Pires, Eurico 
d e  M e l l o  o u  H e l e n a  R o s e t a . 
 
Atribuo em parte esta aberração ao facto de os conhecer e à circuns-
tância infeliz de se me ter metido na cabeça, por razões inteiramente 
misteriosas, que me competia salvar a Pátria com as minhas mais do 
que duvidosas luzes, o que me obrigou durante uns meses a observar 
os colegas de ofício. Gostaria, no entanto, de alegar uma atenuante. 
Sendo profissionalmente um historiador da política, senti a seguir ao 
25 de Abril uma irresistível tentação de ir ver e escarafunchar (em 
espírito, claro) esses curiosos animais que me ocupava a estudar, com 
o consentimento de instituições respeitáveis como universidades e 
institutos de investigação científica. Admito que não se trata de uma 
reacção natural. Privo com altos académicos que produzem tratados 
sobre anarquistas e operários vidreiros e que nunca cometeram o 
excesso de os atrair à sua intimidade. Desgraçadamente, a reserva não 
é  o  m e u  f o r t e . 
 
Com estratagemas que, por pura modéstia, me coíbo de qualificar, 
introduzi-me na presença do meu objecto de estudo, cheio de nervo-
sismo e de palpitações. Como seriam eles em carne e osso? Que heroi-
cidades ou malvadezas se praticariam por trás daquelas portas guarda-
das por polícias, contínuos e secretárias aterrorizantes? De que é que 
eles falavam? Suponho que há excêntricos americanos que se precipi-
tam com a mesma voracidade sobre os papuas e zoólogos que ambi-
cionam coabitar com orangotangos.  

 

O amor da ciência conduz a tudo. 

 
Gastei, assim, esforços, energia, zelo e ternura, em quantidades extra-
vagantes, a examinar os políticos. Ao contrário das noções correntes - 
e até das minhas em momentos de especial irritação - achei-os geral-
mente honestos, cumpridores e um pouco patéticos. É que invejados, 
exaltados, vilificados, gloriosos ou abjectos, eles sofrem sempre de 
uma aflição ignorada, irremediável e horrivelmente dolorosa: só exis-
tem enquanto são e só existem por ser. 
 
Passaram vinte anos! Vasco Pulido Valente não mudou, aparentemen-
te, um parágrafo do que então escrevia! Coerência?! Sem dúvida! Mas 
que raio é que lhe adiantou andar a escrever crónicas, e livros a reco-
lhê-las, se no final de contas, as “elites” não só não mudaram como se 
abastaram ainda mais, ao ponto de se tornar visível e imponente a 
“indigência mental” com que lhes afinfa a preceito? 
 
Terá razão VPV?! Ao falar de Borges como um incapaz de distinguir a 

(Continua na página 6) 



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  5  E D I Ç Ã O  S E M A N A L  

No mundo de hoje um individuo 
tem dúzias de razões para se marti-

rizar, querendo. 

 

Basta pensar que tem o que comer, que 
não está infectado com o vírus da Sida, 
que tem acesso a cuidados de saúde de 
razoável qualidade, que desfruta de uma 
certa liberdade pessoal, que tem acesso a 
bens culturais com facilidade, que benefi-
cia de uma educação pelo menos media-
na, que tem uma vida de comodidades 
invisíveis (saneamento básico, água potá-
vel, electricidade, gás, acesso à Internet 
e telefone) e que possui casa própria, 
carro(s), telemóvel, et caetera. 

 

E que tal acontece ao contrário de uma 
boa parte da população mundial, que 
padece de falta de todas aquelas coisas e 
muitas mais.E que um tipo faz muito 
menos do que devia, e por muito que faça 
será sempre pouco, para colmatar tudo 
isso. 

 

Ouvindo certos comentários sobre o que 
se passou com as forças de segurança na 
Amadora nos últimos tempos, com a mor-
te em serviço de três agentes das forças 
de segurança uma mente com estes tra-
ços de masoquismo podia ainda pensar: e 
não sou de cor num país intolerante, onde 
o racismo ainda existe. 

 

Ora é este o ponto de hoje. O racismo é, 
evidentemente, coisa de pessoas estúpi-
das, de pessoas convencidas da sua supe-
rioridade como forma de ocultarem a usa 
própria pequenez. De idiotas chapados. 
De analfabetos. De bestas quadradas. De 

… estúpidos! 

 

Racismo é, hoje em dia, coisa que associamos 
sempre ao caucasiano que tem todas aquelas 
coisas cabendo o lugar de vítima ao africano 
que não tem nenhuma delas. E martirizamo-
nos por isso.  Pois bem, sem razão. Na sua 
edição do Passado dia 9 de Março o Pretoria 
News informava o planeta – que, distraído, 
não reparou – que a estupidez não conhece 
raças, nem credos, nem ideologias, ao contar 
esta singela história: 

 

“A suspected child rapist has insisted 
that his white lawyer from the Legal Aid 
Board be replaced with a black lawyer. 
The 42-year-old man told the 
Phalaborwa regional court on Tuesday 
that he didn't like white people. 
 
"I can't stand trial when I'm represented 
by a white man because I don't like 
whites and we don't understand each 
other," he said. 
 
The case was then postponed to March 
23 for a new lawyer to be appointed. The 
magistrate agreed to replace the white 
lawyer, saying it was important that the 
accused felt he had a fair trial. 

The man was arrested in May 2003 on 
charges of raping an eight-year-old girl. 
According to the charge sheet, he alleg-
edly carried her to his room after finding 
her playing with friends on a farm in 
Gravelotte. Her friends peeped in at the 
window and went to alert the girl's fa-
ther.  
 
The father told police that he pulled the 
suspect off the child and rushed her to 
Gravelotte police station to open a rape 
case. The suspect has not been asked to 
plead and is out on warning.” 

É absolutamente evidente que o juiz em causa, 
que deixa à solta um violador de menores 
apanhado em flagrante delito é uma ameba 
acéfala (expressão deliciosamente redundan-

te). Mas não é isso que interessa hoje. 

 

O deferimento do pedido de substituição 
de advogado é uma enormidade jurídica 
mas enfim … o que é notável é o pedi-
do. 

 

Um tipo tem um advogado de borla. E 
convém abrir um parêntesis para espe-
cular porque razões os advogados são 
das poucas classes profissionais a quem 
é pedido que trabalhem a favor dos mais 
desfavorecidos com pouca ou nenhuma 
remuneração. Será uma das coisas da 
vida mas eu gostava de ver os engenhei-
ros, por exemplo, obrigados a orientar 
obras em bairros sociais, um dia por 
mês, a troco de 20 ou 30 Euros. Era o 
bom e o bonito. Mas enfim, fica para 
outro dia. 

 

Retomando: Um tipo tem um advogado 
de borla. E põe-se com coisas porque ele 
é branco. Não é um problema de compe-
tência, não é um problema de consciên-
cia, não é mais nada senão isto: a raça. 
Era de esperar que um negro no país do 
Apartheid tivesse aprendido qualquer 
coisa. Mas não. A estupidez humana, 
Einstein terá dito, não tem limites defini-
dos. Certo. As provas abundam por aí. 
Esta é apenas uma delas. 

 

A comunicação social, mesmo a local, 
limitou-se a relatar o facto. Nem uma 
palavrinha sobre tudo isto. Se fosse o 
inverso, i.e., se fosse um branco a recu-
sar um advogado negro porque “não 
gosto de pretos e não nos conseguimos 
compreender” tinha sido outra coisa. 
Para mais na Africa do Sul. Dava para um 
buzz a nível mundial. 

 

Assim não. Não é “notícia”. Dá uma cro-
niqueta, quando muito. E deu mesmo. 

C O L U N A  D E  O P I N I Ã O  



Pela Blogoesfera 

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

 
“ Para ir de férias para a Serra da Estrela, recomendo as SCUTS do Eng. José Sócrates. Ali antes de 
Santarém, virei para a A-23 e foi sempre a andar até à Covilha, sem pagar portagens, numa pura lógica 
de utilizador/não-pagador. A auto-estrada estava cheia de turistas como eu e o Estado é que desempe-
nha o papel de corno manso nesta história “   

    PPM in O Acidental ( http://oacidental.blogspot.com ) 

R U B R I C A S  

De Ecrã para Ecrã 

 
1. “The Poor May Not Be Getting Richer, but 
they are living longer, eating better, and learning to 
read” (Ronald Bailey, in http://www.reason.com/). 

 
2. A seca em Portugal vista do céu  
 (in http://www.publico.clix.pt/) 
 
 
 

(Imagem da esquerda – Portugal em Março de 2004/ 
Imagem da direita – Portugal em Março de 2005) 

 

3 . Aborto – argumentos confusos apresenta-

dos por elementos pró-vida embrionária  

(in http://aborto.no.sapo.pt/despenalizacao.htm)  

Afinal como ficou resolvida a questão entre seres 
humanos e pessoas? E afinal os seres humanos 
têm direito à vida ou não? Se têm, então a lei do 
aborto quer despenalize quer legalize é uma lei 
injusta porque nega a um grupo de seres humanos 
o direito à vida. Se os seres humanos não têm 

direito à vida, porque é crime tirar-lha? O melhor 
seria descriminalizar aquilo que, de facto, não é cri-
me. Ou não será assim?  

Por outro lado, com a mesma base se poderia dizer: 
«Não se quer legalizar nem liberalizar a escravatura: 
quer-se despenalizar.» O leitor ficaria descansado e 
feliz sabendo que a escravatura, embora continue a 
ser crime, foi despenalizada?!?” 

 

4. Cancro e Telemóveis – nexo de causalidade?  

(in http://laptopmag.com/) 

 

Our cell phones are killing us. I don’t just mean in a 
social sense—that they’re 
weakening the bonds of public 
civility or killing our wallets. 
They’re causing DNA damage 
that will lead to brain tumors. 
Maybe.  

The thing is, nobody—not 
even scientists, it seems—
knows how harmful or not the 
gadgets we’ve come to depend 
on really are. A recently com-
pleted 5-year Reflex study man-

aged by the German research group Verum has reignited 
the discussion over the safety of the devices we hold up 
next to our body. But even though the study showed 
that cell phone radiation can damage human and animal 
DNA in the lab, no one wants to be the one to say that 
we might be slowly killing ourselves—or tell a tril-
lion-dollar industry it’s got to find a safer way”. 

Uma rubrica do espaço cibernético por GWOM 



O Pacto de Estabilidade e Crescimento renovado:  
o que é preciso saber  

 
Muito se fala sobre a recente reforma do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento (PEC) europeu e, conse-
quentemente, da flexibilização dos critérios de con-
vergência definidos em 1997, por iniciativa dos Esta-
dos membros França e Alemanha. Podemos resumir 
a reforma do PEC a três medidas-chave: (1) comple-
mentaridade das regras nacionais e comunitárias, (2) 
necessidade de definição de objectivos de médio pra-
zo, inseridos no âmbito de reformas estruturais, e (3) 
possibilidade de manutenção temporária de défices 
excessivos. Vejamos cada uma delas. 

 

(1) Quanto à complementaridade das normas 
orçamentais nacionais por referência aos com-
promissos assumidos no âmbito do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento 

O cumprimento do PEC, nos últimos anos, tem 
obrigado os Estados membros a adoptarem políticas 
rígidas de receita e de despesa. Veja-se, por exemplo, 
o que tem sucedido, nos últimos anos em Portugal, 
quanto à necessidade de redução de despesa, uma 
vez que o Sistema Europeu de Contas (SEC95) ape-
nas exclui do apuramento do equilíbrio orçamental 
despesas relacionadas com a amortização de emprés-
timos (despesas não efectivas, que abrangem todos 
os gastos com activos e passivos financeiros). Assim, 
a falta de flexibilidade em matéria de despesa, não 
obstante ter permitido a aproximação económica dos 
Estados, limitou a possibilidade de usufruto do velho 
multiplicador de despesa pela comunidade, o que 
obviou a uma diminuição de rendimentos nacionais, 
ponderados os efeitos associados ao aumento do 
investimento privado. Ou seja, os Estados membros, 
dada a necessidade de cumprimento dos critérios 
definidos no PEC, têm diminuído a sua intervenção 
económica para além do desejável, porquanto esta 
redução tem contribuído para uma desaceleração do 
crescimento económico. 

Assim, ficou definida a possibilidade de diálogo entre 
os Estados membros e os órgãos fiscalizadores da 
União, para uma maior compreensão dos critérios e 
elementos estatísticos disponíveis por cada uma das 
comunidade. Neste sentido, e dada a maior abertura 

do cumprimento dos critérios de convergência à dis-
cussão por cada um dos parlamentos nacionais, cada 
um dos Governos que tomar posse terá que apre-
sentar um programa de estabilidade e de cresci-
mento para a legislatura, que possa reflectir a 
tomada de opções políticas de despesa e de recei-
tas próprias, que, apesar de se afastarem dos com-
promissos assumidos no âmbito do PEC, possam 
vir a demonstrar, no final dos períodos definidos, 
resultados no campo da convergência europeia 
assumida. 

 

(2) Quanto à definição dos objectivos de médio 
prazo (OMP) próximos dos orçamentos equilibra-
dos ou superavitários, inseridas no âmbito de 
reformas estruturais  

Trata-se, assim, de fazer depender, doravante, o cum-
primento dos compromissos do PEC da definição, por 
cada um dos Governos estaduais, de objectivos de 
médio prazo (OMP), podendo estes afastar-se mesmo 
dos orçamentos equilibrados ou superavitários (repare-
se que nos últimos 30 anos o Estado português nunca 
apresentou um orçamento superavitário, apesar de em 
1977 ter previsto esta possibilidade pela criação de um 
Fundo de Estabilização Conjuntural, que nunca passou 
da letra da lei, contudo). 

Assume-se, a partir de agora, a heterogeneidade 
económica e orçamental dos 25 Estados mem-
bros. Desta forma, os OMP podem variar de Estado 
para Estado, dependendo estes OMP’s da conjuntura 
económica detectada por referência a indicadores 
objectivos, como sejam, o desemprego, a inflação, ris-
co fiscal, sustentabilidade das finanças públicas e até 
mesmo mutações demográficas (ou climáticas, como 
alguns têm defendido mais recentemente). 

De acordo com esta heterogeneidade, cada um dos 
Estados membros deverá cumprir os OMP, quanto 
mais não seja por referência ao ciclo económico apre-
sentado. Aliás, a dita exigência no cumprimento dos 
OMP’s será orientada para os ciclo económicos (como 
sejam os expansivos ou os recessivos). 

Para tal, serão consideradas as reformas estruturais 
propostas por e para cada um dos Estados membros. 
O próprio Conselho de Ministros das Finanças Euro-
peus (ECOFIN) vai mais longe, circuncrevendo o 

(Continua na página 6) 
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conceito de reformas estruturais àquelas que tenham 
efeitos directos na poupança de custos no longo pra-
zo ou que promovam a sustentabilidade das finanças 
públicas 

 

(3) Sobre a possibilidade de manutenção excep-
cional e temporária de défices excessivos e de 
extensão do prazo para correcção dos mesmos 

O artigo 104.º, n.º 3 do Tratado da União Europeia 
(futuro III-76.º, n.º 3 do Tratado Constitucional 
Europeu) prevê que “se um Estado-membro não 
cumprir os requisitos constantes de um ou de ambos 
os critérios (definidos no n.º 2), a Comissão prepara-
rá um relatório. O relatório da Comissão analisará 
igualmente se o défice orçamental excede as despesas 
públicas de investimento e tomará em consideração 
todos os outros factores pertinentes, incluindo a situação 
económica e orçamental de médio prazo desse Esta-
do-membro”. Conclui agora o ECOFIN que o con-
ceito factores pertinentes terá que ser clarificado, tendo 
em vista, por exemplo o cumprimento a Agenda de 
Lisboa ou até mesmo a implementação de políticas 
de incentivo à Investigação e Desenvolvimento. 

Consequentemente, focaliza-se a necessidade de 

(Continuação da página 5) cumprimento do critério concernente à dívida pública 
(que não pode exceder 60% do Produto Interno Bru-
to), em nome da sustentabilidade de longo prazo das 
contas públicas. De facto, a correcção dos défices 
excessivos pode ser objecto de derrogação temporal, 
que, nos termos das conclusões do ECOFIN, pode ir 
até 6 meses, para além do prazo máximo de 1 ano per-
mitido pelo PEC. Neste sentido, admite-se, funda-
mentadamente, a possibilidade de os Estados-
membros “esquecerem”, em nome da sustentabi-
lidade das contas públicas, a rigidez dos critérios 
traçados no âmbito do PEC. 

 

Diz-se que a reforma recente do PEC representa a 
sua morte anunciada. Será verdade? Não partilha-
mos desta opinião. Pelo contrário, a recente reestrutu-
ração do PEC afirma a necessidade de uma verdadeira 
consolidação temporal das contas públicas, à margem 
da mera consolidação contabilística, que reflecte ape-
nas o saldo global das Administrações Públicas. Aban-
dona-se, assim, a mera lógica de caixa a que estávamos 
habituados, em nome da assunção de compromissos 
de médio e longo prazo – e para isso, vamos precisar 
de Governos com políticas económico-financeiras cla-
ras e transparentes... 

Estado Imperfeito por GWOM 
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Lex Mole por José  
gestão de um país, da gerência da Goldman Sachs, por ignorância 
endémica de humanidades e de história pátria do séc. XIX, estará o 
iconoclasta-mor a ser justo e – mais importante!- saberá ele o que diz?! 
 
Aqui há uns tempos, o historiador, antigo ministro da Educação e 
adepto confesso do salazarismo, Hermano José Saraiva, dizia que 
Cavaco tinha sido “um bom gerente”, corrigindo a anterior afirmação 
de que tinha sido “um pobre diabo”. Percebe-se de algum modo o que 
o ressabiado Saraiva queria dizer: as elites não são o que eram - e dan-
tes eram melhores! E ele tem saudades desse tempo. Subscrevo, do 
alto da minha ignorância, tal afirmação, que empiricamente me parece 
certeira, mas duvido da sua justeza. 
 
Borges, Beleza, Mendes, Aguiares e C.ª são medíocres?! Por qual bito-
la? 
 
A da competência técnica em lidar com assuntos de contas, números e 
estatísticas? Aí, não me parece que o VPV tenha razão e antes me 
parece que lhe falha a ele, essa competência analítica que é muito con-

(Continuação da página 2) creta e essencial. 
 
Faltar-lhes-á, a esses novos pretendentes do poder político, a visão 
histórica, a cultura humanística e os conhecimento sólido da sociologia 
ministrada nas salas do Instituto? Pois faltará. Será essa falha, o impe-
dimento fatal para a excelência? Duvido. 
 
É que isso não falta a VPV. Nem falta a António Barreto, por exem-
plo. Nem a um José Adelino Maltez, um dos poucos que me parecem 
perceber estas subtilezas da mediocridade ambiente. 
 
Não faltará ainda a outros comentadores de jornal de fim-de-semana. 
Isso adianta para quê?! Ora! No fim de contas, tudo somado, adianta 
para escrever crónicas de escárnio e mal dizer. E os visados passam, na 
caravana, sem sequer se aperceberem do ruído. 
 
No entanto, são preciosas essas crónicas! Porque é essencial, esse ruí-
do! É calibrador do viver democrático e fundamental para a mudança, 
se se agregarem em massa crítica. 
 
O bom é inimigo do óptimo e, neste caso, ainda nem chegamos ao 



Embalo de Lisboa  
Na Rua dos Sapateiros 

Votar com os pés de forma informada talvez venha a ser realida-
de generalizada neste país; talvez, um dia. Na semana passada 
discorri sobre o que me pareceu ser a tragédia de encontrar pes-
soas que nem se apercebem das opções que têm quando chegam 
ao momento de escolher onde viver. O proverbial “só estou bem 
onde não estou” parece, em alguns casos, ser demasiado podero-
so perante latentes argumentos racionais. Será da tradição 
errante do povo Português? Provavelmente, o tema não justifica 
tão altos voos teorizadores e por isso não quero cair em genera-
lizações perigosas.  

Deixem-me regressar a Lisboa, à minha Lisboa do dia-a-dia. Esta 
semana, sem procurar, descobri mais um recanto nesta cidade, 
um brinquinho de casa comercial que fica na vizinhança das Por-
tas de Santo Antão (Rua dos Sapateiros), em plena Baixa: a Leita-
ria “A Camponesa”. Olhando para os azulejos das arcadas, para a 
decoração do final de oitocentos e para o aspecto cuidado, quase 
imaculado, de todo o lugar, depressa percebi que só um lisboeta 
quase indigno não conhece esta pérola.  

Atrás do balcão uma “avó” e um “avô”, zelosos dos seus clien-
tes, quase todos jovens, aparentemente estudantes, malta com 
pinta de artista, demais amantes de beleza, talvez turistas, tam-
bém.  
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A fama das leitarias de Lisboa conheço-a de músicas antigas. Algu-
mas permanecem apenas no letreiro da porta confundindo-se com um 
qualquer café/tasca contemporâneo, outras são ruínas em prédio 
devoluto, que já nada demonstram do esplendor da “sua” Lisboa... 
Apenas hoje, esta semana, com quase trinta anos de voltas pela 
Baixa (muito intermitentes, é certo) descubro um recanto digno de 
roteiros turísticos. Digno de facto e bem presente, como facilmente 
comprovei numa esquina na net num tal de Lissabonline, por exem-
plo.  

O que é Lisboa? Um mega-concelho, difícil de governar, com a com-
plexidade de um caleidoscópio, ora dominado por cores berrantes, 
ora cinzento e lúgubre, mas que também acomoda o azul e o ocre, 
um ocre que também é novo, (re)pintado de fresco.  

Quando regressar a Lisboa, feita a migração da Páscoa e cumpridas 
as exigências das saudades rainas, hei-de que regressar à Baixa, 
devidamente enlaçado em quem me enlaça, destinado a valorizar o 
tempo, construir novos afectos, regressar àquele lugar sedutor e 
beber um copo. 

 De leite? Porque não? 

Rui Branco assina esta coluna semanalmente. Escrevendo regular-
mente no blog Adufe ( http://adufe.weblog.com.pt) 

 

IF THERE is one thing on which both critics and supporters of the United Nations agree—especially since the 
enormous row over the Iraq war—it is that the world body is in need of reform. America and its allies were 
exasperated at the UN’s failure to agree action against Saddam Hussein’s regime. Opponents of the war were 

equally angry at the UN’s failure to stop America from launching it. In the run-up to the Iraq invasion, there was the revolting 
spectacle of Britain and France sucking up to Lansana Conté, the tinpot dictator of tiny Guinea, because the UN’s rules had given him 
one of the Security Council’s rotating seats. Earlier, there was the equally stomach-churning sight of the tyrannical Libyan regime 
getting a turn at chairing the UN’s Commission on Human Rights. Then there was the gross embezzlement that has been uncovered in 
the UN’s $70 billion oil-for-food programme in Iraq—not to mention the UN’s prolonged inaction while the mass slaughter has 
continued in Sudan’s Darfur region. 
 
Leia o restante artigo em ( http://www.economist.com/agenda/displayStory.cfm?story_id=3784676) 

Na Imprensa Internacional 


