
 
 
(Desenho do meu filho, quando criança, que interpreto, como a fantasia do risco 
da incerteza de se atingir o alvo X) 
 
 
A TRAGÉDIA DA PÁTRIA, QUE FAZER? 
 
Independentemente dos textos das conversas entre Coelho e 
Laura; dos valores que é necessário prosseguir; de muito protesto e 
tanta coisa que se tem dito sobre o que vai acontecer às famílias; 
os comentários do comentador eleito Presidente da República; 
perante tanto e tanto diagnóstico que tantos e tantos escutam e 
aplaudem, a mim, todavia, como  cidadão Português, perante a 
PÁTRIA QUE MORRE, importa-me  a  CURA. Nunca ouvi dizer que 
uma infecção mortal se trata enumerando os sintomas,  
contrariamente, sei que todos os doentes infectados:  ou o foram 
tratados com terapêutica adequada e em tempo oportuno, ou 
morreram.  
 
Todos temos a noção de que País se afunda, e gostamos muito que 
isso seja dito pelas elites super-stars, somos assim, muito 
pequeninos.  
 
Todavia poucos questionam essas pessoas sobre as SOLUÇÔES 
e,  ainda, pior nunca perguntam , mas onde têm andado,  desde 
1990, em que o país optou por um modelo de desenvolvimento 
ERRADO, ou, sobretudo  desde 2000, após a entrada na União 
Europeia, em que o país pura e simplesmente se tem afundado de 
um modo colossal, com um crescimento médio ano  de 800 
milhões, com alguns de estagnação, crescimento zero, e ainda 



outros com regressão ( 2009, 2011), contra o crescimento médio 
anual  de 2,6 mil milhões de euros,  na década de 90.( Pordata – 
evolução do PIB português) 
 
Todavia, A ESSENCIALIDADE DA COISA NA MUDANÇA DO 
SISTEMA POLÍTICO PORTUGUÊS CONTRA AS NUVENS, 
segundo a minha opinião,  SÂO   TRÊS SOLUÇÕES:  
 
1- A CONVENCIONAL-  ELEIÇÕES, pura e simplesmente , isto é, 
tiraram o PS  do poder, querem recoloca-lo,  com ou sem alterações 
de superfície, na pele ,cosmética;  com o BE e o PCP com mais uns 
votos e  mais uns deputados;- VITÓRIA ? Mas, e depois?... 
 
2- a tradicional: tretas, paleio, indignação, espuma, mas 
inconsequência etc.  
 
3- A NECESÀRIA , IMPERATIVA E URGENTE  - a REVOLUÇÃO  
POLÍTICA, SOCIAL e ÈTICA com a mobilização geral do Povo para 
a CONSTITUCIONALIZAÇÂO DE  UM NOVO 
SISTEMA CONSTITUCIONAL DE GOVERNAÇÃO E DO 
CONTROLO DAS PRÁTICAS GOVERNATIVAS, ( Democracia 
parlamentar, complementada com  democracia participativa e 
especializada,  com a óbvia alteração da lei eleitoral e da 
Constituição em termos que já tratei em outros textos), e no 
imediato com a demissão deste governo e renuncia deste 
Presidente da Republica, mas como  fazer?  
 
A rua é um caminho possível e importante, mas torna-se necessário 
que tudo desemboque numa força politica com votos, se possível 
maioritária, ou com força para influir e determinar as políticas no 
caminho certo: LIBERDADE, DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO, 
com os seguintes instrumentos: 
 
 A- Projecto Politico, para ultrapassar este partidarismo corrupto, 
interesseiro, não patriótico, parcelar e entrópico  
 
 b - massa - milhares de pessoas ( milhões) -; 
 com determinação, persistência e disponível para se exporem a 
riscos graves e perigosos, por período indeterminado, ou seja, até 
se conseguirem os objectivos;  
 
3- criação das condições subjectivas, para a revitalização de 
Portugal, através da emergência de um  novo grupo de liderança 



politico- militar (   Universidades, Forças Armadas, Ordens 
Profissionais, Associações, Organizações populares, sindicalistas 
não partidários etc.).Enquanto as  condições  objectivas vão 
aparecendo, as subjectivas nem por isso, mas também ninguém 
está a trabalhar nelas numa perspectiva não convencional.  Basta 
ver muitas das iniciativas em curso, todas ou quase todas 
acontecem dentro do paradigma vigente que já deu provas de não 
servir. 
 
A coragem e a inteligência para mudar escasseiam, porque há 
sempre um ou dois partidos que julgam que na tragédia o povo lhes 
dará o poder, percepção errada, e muito perigosa se não se 
materializar.  
 
Na tragédia o POVO vai, provavelmente, escolher um 
cidadão providencial, ou as Forças Armadas podem com os grupos 
 para-militares que se vão formando à luz do dia,  tomar o poder, 
apesar  da União Europeia não o aceitar, ou sequer equacionar esta 
possibilidade, omissão sua, por pura ignorância. No norte da 
Europa  desconhecem toda a natureza sociológica, psicológica  e a 
história dos povos do Sul: Portugueses, Espanhóis e Gregos. 
 
Mas o que vai acontecer?  
 
Não sendo bruxo direi, provavelmente, o mesmo de sempre até que 
a chinização rebente o país, ou que a superação se dê daqui a 
séculos. Todavia a proposta que sem rodeios faço, é mesmo no 
sentido de se ousar acelerar a história social, como desde há 
séculos acontece com a ciência e os eventos.  
 
Mas certo, certo, em termos da sociologia comparativa é que neste 
momento a miséria MATOU o protesto grego, enquanto nós, 
ao nível dos discursos do povo e dos intelectuais, conforme se 
expressam nas antenas abertas nos canais do cabo e das rede 
sociais  estamos à beira de um colapso social e psicológico, 
em  que as suas consequências politicas acabarão por ser 
de carácter insurrecional.  
 
Pegasse uma TV de sinal aberto nestes discursos e tudo já tinha 
rebentado, todavia em canal aberto só segue o coro, o coiro 
 estadual e as procissões, para além dos futebóis e das telenovelas. 
 



Porém, como Maria José Morgado há anos diz, e, agora,  Paulo 
Morais (vide vídeo anexo) com dados inequívocos : ou se vence 
a corrupção venal e politica, ou a corrupção vence Portugal, e nesta 
luta todos os cidadãos probos, poucos ou muitos, devem estar na 
linha da frente e as Forças Armadas de um modo particular, ainda 
mais significativo, perante a completa falência  dos tribunais e 
do Ministério Público na defesa da constituição e do direito, isto é, 
do Estado de Direito, também deve ser motivo de preocupação o 
processo de sistemática militarização da GNR, e desfalecimento do 
Exército com sinais muito evidentes: como o numeroso pedido de 
passagem à reserva de militares e transferência de oficiais generais 
para a GNR, facto, este, que até deveria preocupar os oficiais 
superiores da GNR. 
 
andrade da silva 
 
   
 
VÍRUS  MORTAL 
 
BPN / SLN 
VIGARICES E CRIMES GIGANTESCOS 
https://www.youtube.com/watch?v=2FB4JbIFk-s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-c2j3--VbRQ 
CONFISCO DO DINHEIRO DESVIADO (ROUBADO) 
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