
Se Portugal continuar no mesmo rumo já seguido há 17 anos… onde nos levará 

esse rumo? 

Segundo o economista Ricardo Cabral (Público, 10/9/2016), o custo do ajustamento da austeridade, entre 

2008 e 2015, foi evidente: “O PIB real cai 5,7% entre o pico (2008) e o final de 2015; o PIB nominal só em 

2015 atinge o nível registado em 2002; a procura interna em termos reais (um indicador que melhor mede o 

nível de despesa e de vida dos portugueses) ainda não atingiu o nível atingido em 1999; a queda do nível do 

emprego e dos salários, e a deterioração do nível de vida da generalidade da população, são igualmente 

consequências deste ajustamento imposto pela nova Europa «alemã».” 

E o articulista conclui: Quando aqueles que comandam a União Europeia – nomeadamente os representantes 

da burguesia alemã – “nos prometem que só temos de continuar o rumo por mais 30, 40 ou 50 anos, se 

esquecem de referir que já o fizemos nos últimos 17 anos e que, verdadeiramente, já chega e não faz qualquer 

sentido… porque, parafraseando Keynes, estaremos (quase) todos mortos, por conseguinte, «incapazes» de 

viver nessa terra prometida…” 

 

Pureza (deputado do BE) assinala contradição 

entre Acordo de Governo e Bruxelas 

 

O DN de 28/8/2016 relatou que este deputado “defende que o cumprimento do acordo entre PS e BE vai 

exigir, em muitas circunstâncias, que o Governo desobedeça e enfrente Bruxelas, sendo o Orçamento do 

Estado para 2017 um desses momentos”. 

 

O novo discurso “radical” da Direita 

Na Sessão plenária da Assembleia da República, realizada a 15 de Setembro, João Almeida – deputado do 

PSD/CDS – afirmou que "não há um único dado que sustente" a política económica do Governo, o qual "dá 

com uma mão e tira com as duas". Além disso, este deputado acusou o PS de ser um "partido neo-

bolivariano", o BE um "partido de lavandaria de toda a porcaria que o governo faz" e o PCP de passar de 

"partido radical a não mais que um off-shore político". Um discurso que é um sinal dos tempos que correm… 

 

E o novo discurso dos “radicais de esquerda” 

 

Na "rentrée" política do PS, que decorreu em Coimbra a 17 de Setembro, no Convento de São Francisco, 

Mariana Mortágua, procurando mostrar a utilidade dos "radicais de esquerda", em que se inclui, declarou: 

«Embora seja de esquerda radical, e inspirada por Marx e por Keynesianismo radical, acho que aqueles que 

melhor percebem o capitalismo e são mais capazes de salvar o capitalismo, ironicamente, são os radicais de 

esquerda. Porque parece que quem defende o capitalismo, não o compreende nem será capaz de o salvar de 

uma crise.» 

 

«Papel de Marcelo passa por "unir" um país "partido ao meio"» 

Na sua visita ao Brasil, aquando da realização dos Jogos Olímpicos, o Presidente da República esforçou-se 

por explicar à Comunicação social a situação que se vive no nosso país. 



Segundo a agência Notícias Ao Minuto, de 16 de Agosto, “Marcelo Rebelo de Sousa disse que Portugal tem 

hoje «o Governo mais à esquerda desde a revolução» de 1974 e que conta com o apoio de dois partidos – o 

Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda – com peso, «o que significa que têm o país partido ao 

meio». 

Marcelo pergunta: «Qual é o papel do Presidente?» E responde: «É unir o país, é fazer ponte, é criar diálogo, 

é impedir que o hemisfério de direita, que considera que tinha ganho as eleições e que devia estar governando, 

não hostilize de tal forma e não rompa de tal forma com o hemisfério de esquerda, que o diálogo se torne 

impossível.»” 

Com as contradições entre os interesses dos trabalhadores e dos capitalistas a surgirem de forma cada 

vez mais clara… tratar-se-á, certamente, de uma tarefa hercúlea! 

 

Contradição entre PCP e BE  

Jerónimo de Sousa defendeu a existência de Comandos… como um dos esteios da 

“defesa nacional” 

Face à morte de dois recrutas dos Comandos, em exercícios “de formação”, Catarina Martins, em nome do 

BE, declarou – a 11 de Setembro – que «esta força deveria ser extinta porque não responde a uma 

“necessidade específica” na actual sociedade portuguesa». No mesmo dia, Jerónimo de Sousa, em nome do 

PCP, afirmou: “Perante o triste acontecimento, nós consideramos que é necessária uma reavaliação da 

forma como é feito o treino militar nesse sector dos Comandos, como em outros sectores. A missão 

constitucional das Forças Armadas (de defesa nacional) prevê e garante valências diversas, incluindo o 

sector dos Comandos.” Nesta sua tomada de posição, o líder do PCP foi acompanhado pelo líder do PSD, 

Passos Coelho, e pelo Presidente da República, taxativo ao dizer que “Não está em causa a extinção dos 

Comandos”. 

 

Contradição entre Governo e BE 

António Costa foi ao Brasil ajudar a legitimar o golpe de Temer 

Sobre isto, Miguel Guedes – cronista do Jornal de Notícias – afirmou, a 7 de Setembro: “ Costa será 

lembrado como o primeiro chefe de Governo estrangeiro a legitimar, interna e presencialmente, o golpe no 

Brasil… Uma semana depois.” 

Por sua vez, o BE divulgou um comunicado, a 6 de Setembro, em que declara: “No respeito pela soberania 

do povo brasileiro e sem prejuízo das relações que ligam os dois Estados, o Bloco lamenta o inoportuno 

encontro marcado para amanhã [quarta-feira] entre o primeiro-ministro António Costa e Michel Temer, um 

político que chega à presidência da República do Brasil sem legitimidade e a braços com a justiça.” 

 

O capital “português” é que é bom! 

Com o título “António Mota contra banca portuguesa em mãos estrangeiras”, o Diário Económico de 15 de 

Setembro explica esta posição do Chairman da Mota Engil – a maior empresa de construção civil que tem a 



sua sede em Portugal – dizendo: “Não faz sentido que (a Mota Engil) para ir para a Colômbia, não possa 

apresentar uma garantia bancária (portuguesa) porque é lixo e tenha de ir ao México para arranjá-la.” 

 

“Ajudas públicas à Banca portuguesa já vão em 14 mil milhões” 

Segundo uma notícia da ZAP-aeiou, de 16/8/2016, “as intervenções já efectuadas até agora representam uma 

factura global de 14 mil milhões de euros que a Banca privada passou ao Estado”. 

Acresce ainda que “qualquer nova turbulência no sistema financeiro português arrisca fazer abanar as suas 

frágeis entidades bancárias – não só colocando em risco a devolução dos empréstimos, como ameaçando a 

necessidade de novas intervenções. E esse é o principal problema dos 14 mil milhões com que o Estado já 

ajudou a Banca: pode não ter ficado por aqui.” 


