
 

 

 

 

NO OLHO DO FURACÃO DE DUAS GUERRAS TOTAIS, UMA SÓ 
RESPOSTA – RESISTIR, RESISTIR E RESISTIR PARA VENCER.  

 

Ser escravo da verdade, da consciência, do amor à Pátria, aos 
portugueses e ao homem é um calvário que poucos querem 
arcar, mas é imperativo, quando o país e muitos portugueses, 
6.666.666,  estão ameaçados a emigrarem,  ou a regredirem a 
uma Idade Média pós moderna. 

Neste período de grave crise, onde,  o ataque cerrado aos 
pobres e à classe média é total - fazendo mesmo perigar a 
independência nacional - é natural que em Portugal surjam,  
como noutras partes do mundo aconteceu -   não há muitos 
anos na Argentina -  demagogos e revolucionários pequeno-
burgueses que falando da defesa dos interesses do povo, para 
ganharem o poder, ou empurrarem  esse povo para uma 
grande tragédia, só pensam em interesses particulares pessoais 
e, ou de grupo, e quando ganham o poder ou matam o povo, 



fazem sempre o mesmo,   pactuam com os donos do capital,  
para tentarem privatizar o estado, e  ordenam contra o povo 
que os elegeu os estados e sitio, etc, levando  mesmo os países 
à situação de bancarrota , como foi o caso da Argentina, ou a 
um horror continuado, como é o caso da Grécia, desde há 5 
anos. 

Mas para que isto não aconteça entre nós, será necessário que 
muitos sejam escravos da sua consciência, do patriotismo, da 
verdade e da sabedoria, como hoje me chamava a atenção uma 
amiga, para a nota biográfica na visão de 1 de Novembro, sobre 
Eloy Menoyo que viveu 70 e poucos anos, escravo da sua 
consciência, falando livremente, e, por vezes,  de um modo 
contraditório para defender o que, em cada momento, 
entendeu ser o interesse dos cubanos. Perdeu e ganhou 
batalhas, mas se respeitou sempre a sua consciência e o 
interesse do seu povo é um herói vitorioso. 

É nesta perspectiva que é preciso dizer que ninguém num 
gabinete pode criar o programa para uma eventual revolução 
que possa eclodir nas ruas, e é preciso dizer aos mais exaltados 
que a Revolução normalmente é um processo longo e penoso, e 
que irrompe, por vezes, por um facto fortuito: é um   alguém 
que, em desespero de causa, atenta contra a vida de um 
ditador,   o caso de Sidónio Pais, ou o regicídio, ou as 
revoluções sangrentas da 1ª República  e as revoltas militares 
armadas e greves, as de 1943 no Barreiro durante o fascismo, 
são tudo factos que ilustram o que pode ser uma certa 
aproximação ao devir.  

Lutas heroicas que não mudaram  muito os sistemas políticos 
que combatiam, e mesmo as revoluções vitoriosas como a 



Francesa, o 5 de Outubro de 1910  e o 25 de Abril, em Portugal, 
a curto prazo se tornaram em derrotas para o Povo e cadafalsos 
para os que as realizaram, e, isto, porque, a mais das vezes, os 
líderes revolucionários sempre olharam para o  povo como um 
mero instrumento e nunca como um sujeito, para quem, ou por 
quem tudo deveria ser feito, isto é, sempre vieram a vingar os 
interesses individuais ou dos grupos possidentes, e foi sempre a 
esta gente que num dado momento ou na alternância,  de um  
nodo fatal, ingénuo e inglório temos entregue o poder. 

Se não se quebrar esta cadeia a um desastre, seguir-se- á outro, 
e o povo combalido lá se vai levantando cada vez mais exangue, 
e muitos  em cada crise caem pelo caminho, ficam para trás aos 
milhões por fomes, doenças e guerras, realidade cruel que  
acontece por duas razões: má avaliação da situação; pior  
avaliação, por nós,  das lideranças, que seguimos de um modo 
fanático, radical. 

Desejando  estar  com o nosso  povo (nós), não defender 
interesses pessoais ou de grupo e ser 1/ 10000000 de 
portugueses que grita , digo - uma coisa simples e terrível 
estamos no OLHO DO FURACÃO DE DUAS GUERRAS TOTAIS que 
NO FUNDO SÃO UMA ; OU SEJA, A GUERRA TOTAL DE ÒDIO, EM 
TODOS OS VECTORES SOCIAL; PSICOLÓGICO, ECONÓMICO, 
FINANCEIRO, CIBERNÉTICO, CIVILIZACIONAL E…. DOS 
PODEROSOS CONTRA AS CLASSES MÉDIAS E OS POBRES DOS 
PAÍSES PERIFÉRICOS, PARA NOS EXPULSAREM MAIS PARA AS 
PERIFERIAS, depois de nos sacarem os anéis, os dedos, todos os 
bens públicos e a soberania, para fazerem uma criminosa 
transferência da totalidade dos nossos recursos humanos e 
outros estratégicos para as mãos dos  mercados internacionais, 
a Alemanha, a União Europeia, EUA, China etc.  isto, connosco e 



com os  Gregos, de certeza; e quiçá, um dia, mais lá prá frente 
com os espanhóis, italianos e no fim da linha os franceses 

O sacrifício destas gentes, nós e os gregos,   apesar da nossa 
pequena dimensão parece ser muito importante para os  países 
cêntricos, o que, devia levar-nos  a uma  forte aliança entre os 
países do Sul, para não se submeterem e vergarem ao Norte 
Rico, o que, não está acontecer. 

Esta falta de conjugação  de esforços a sul e  a identificação do 
nosso governo com os interesses hegemónicos do Norte , traz-
nos duas guerras para a porta:  a do Norte contra o Sul, para 
nos esmagarem de acordo com o  rótulo que nos atribuíram de 
porcos preguiçosos, uns bichos, umas cigarras,  que querem  
viver à custa do trabalho deles, apesar de trabalharmos mais 
horas, e termos feito e continuarmos a fazer transferências  
especulativas de rendas para esses países, através de juros e 
compras de bens,  com a cumplicidade de vários dos nossos 
governos, sindicatos, partidos e quase todos nós, que a troco de 
ilusões, com ignorância e cumplicidade permitimos a destruição 
da nossa agricultura, pescas e industrias.    

 

Deixamo-nos enganar com o alindamento das nossas terras, o 
peixe mais barato vindo de Espanha e o made in china, 
patranhas que nos permitiram  viver sonhos que, desde há 
muito, escondiam o  pesadelo  desta Guerra total de hoje, já 
prevista há anos por alguns.  Uma guerra total quase contra 
tudo o que mexe, e não é pessoa muito rica, ou seu Eunuco. 

A existência  de duas terríveis guerras à porta, uma estrangeira 
e outra a do Governo Português contra a generalidade dos 
portugueses obriga-nos a  travar uma guerra de resistência, 



muita resistência e sempre resistência contra o estrangeiro que 
nos quer reduzir       a um quase- estatuto de antigos servos, e, 
simultaneamente, contra o governo que nos quer impor o jugo  
estrangeiro, matando o estado Nacional, e tornando-o num 
estado privado  ao serviço do mais feroz capitalismo  
especulativo e agiota de gente que parece    querer dominar o 
Mundo , escravizando ainda mais gente do que tem  feito e traz 
por esse mundo fora, como escravos - milhões e milhões de 
pessoas, nossos irmãos. 

Não nos resta mais,  perante esta guerra com fim suposto para 
daqui a 5 anos, como a Sra. Merkel  já anunciou,  que travar 
uma decidida longa, terrível guerra de resistência, coragem, 
determinação, estoicismo e dor, como ontem o Vietname 
travou contra os EUA, e a muito próspera Angola, de hoje, 
contra nós, e venceram eles os EUA, os angolanos e outros 
Portugal, e a vitória de Angola é estrondosa pelo  
desenvolvimento do país, escurecido, no entanto, por uma 
enorme falta de justiça social e ao que se diz falta de 
transparência na gestão dos bens e dinheiros públicos. 

  Temos de travar esta guerra de resistência sem armas e sem 
querer, ou poder, pensar, porque ilusório em qualquer apoio 
fundamental e muito menos director ou ignidor das Forças 
Armadas, por razões objectivas de eficácia e subjectivas de 
crenças,  motivações, ou seja, o Quartel do 25 de Abril morreu, 
talvez, para todo o sempre, no 25 de Novembro 75, ponto etc.  

A luta desde há muito deveria ter sido, e doravante  terá de ser 
da cidadania   esclarecida, coesa, activa que, por todos os 
meios, terá e deverá  de manifestar-se  de um modo cada vez 
mais evidente e com milhões e milhões de  portugueses  a sua 



condenação e não aceitação destas politicas de destruição total 
da economia nacional e do nosso potencial estratégico, para 
nos mantermos como um país independente.     

Esta resistência corajosa, determinada, de antes quebrar que 
torcer, tem de conseguir a demissão deste governo, ou de outro 
de idêntica espécie, em tempo oportuno e patriótico, a que se 
deve seguir a exigência da renúncia do sr. Presidente da 
República por ser cúmplice e responsável por este estado de  
coisas, devendo no decorrer deste processo, a resistência do 
povo português, garantir a constituição de um projecto de 
Futuro para a sociedade que não permita mais ao povo perder 
o seu real poder em beneficio de quem não o respeita, e de nós 
se serve para defender interesses que nos são estranhos. 

Desta crise, para não se perder tudo, deve das cinzas deste 
estado nascer a Revolução Politica, no sentido da 
constitucionalização de um movo modelo de estado, através de 
uma nova Assembleia a ser eleita com  nova lei eleitoral, com 
poderes constituintes para constitucionalizar a 
compatibilização entre democracia parlamentar e a 
participativa e especializada, considerando entre outros  
factores os que, a seguir,  refiro, e que  deviam fazer parte da 
coluna vertebral do futuro. 

O Estado do Futuro tem de recuperar uma matriz ética perdida 
há muito, e em que  a supervisão do Estado e da acção 
governativa tem de ser feita de um modo continuado e 
sistemático pelo povo, através da constitucionalização da 
compatibilização da democracia parlamentar com a 
participativa e especializada. 



 Neste ambiente seria importante abrir-se um período 
constituinte, após novas eleições em que o povo atribuiria a 
essa assembleia um caderno de compromissos, numa 
estratégia semelhante, mas diferente  da islandesa. 

Deste caderno de obrigações deveriam constar as seguintes 
responsabilidades: 

- Defender a aprofundar a democracia; 

- Defender a dignidade humana desde o nascimento à morte, 
com o envolvimento da Estado e da sociedade; 

- Defesa da titularidade pelo estado  dos bens públicos da 
reserva estratégica nacional; 

- Defesa do desenvolvimento sustentado em termos 
económicos, sociais, culturais e ecológicos 

- Criminalização da gestão danosa, incompetência e ineficácia 
governativa e de gestão a todos os níveis da administração 
pública; central, regional e local; 

- Definição clara dos limites materiais da justiça fiscal no 
respeito pelo englobamento, equidade  e progressividade 
acentuada, forçada,  nos rendimentos superiores a n ( a 
estudar) salários mínimos,  associando a este contexto a 
definição do rendimento máximo moralmente aceitável; 

- Definição rigorosa da racionalização e dos  limites das 
actividades que são da responsabilidade do estado: educação, 
saúde, segurança etc. 

- Definição da máxima prioridade   para o controlo das contas 
publicas, a gestão rigorosa dos  meios disponíveis do estado em 
favor do que o país considerar de maior precedência, através da 



expressão da vontade do povo pela  democracia participativa, 
completamento à parlamentar. Vontade do povo,  a obter, por 
exemplo, através de reuniões alargadas a todo os eleitores  nas 
Assembleias municipais e, ou das juntas de freguesia  

- Constitucionalização de instrumentos adequados que 
obriguem o estado a agir em tempo oportuno no combate à 
corrupção,   bloqueamento da justiça, evasão fiscal, economia 
paralela, crimes a serem considerados excepcionalmente 
gravosos contra o país, e  a serem punidos com rigor e prisão 
efectiva e arrolamento de bens, mesmo quando, por cautela 
fraudulenta, tenham sido transmitidos a outros. 

- Constitucionalização da força das petições populares na 
execução  da demissão de membros do governo, do próprio 
governo, do Presidente da República, deputados e outros 
agentes do Estado, bem como, em outras áreas e valências, 
nomeadamente, no lançamento e controlo de projectos. 

 

Nesta perspectiva,  lado a lado, com os grandes movimentos de 
resistência tem de nascer no seio da sociedade civil um projecto 
organizativo em termos de Movimento de Cidadania para 
DEFESA DA DEMOGRACIA,DIGNIDADE, DESENVOLVIMENTO. 

 E, neste campo, porque não aproveitar a disponibilidade dos  
militares e civis que se têm congregado neste espaço, expondo   
ansiedades, desejos aos  quais à AOFA pela sua natureza não 
pode dar nenhuma resposta e as forças Armadas também não? 

Por estas circunstâncias  deixo  aqui  o apelo, que  perante a 
quase completa falência da ÉTICA E DA MORALIDADE na 
POLÍTICA, porque não nasce dos que aqui se encontraram, um 



instrumento adequado para ter uma acção com sentido e 
significado no actual contexto de crise em Portugal, na Europa e 
no Futuro, através da constituição efectiva e jurídica do 
MOVIMENTO CIDADÃO DEMOCRACIA, DIGNIDADE, 
DESENVOLVIMENTO? 

São insuficientes o  palavreado, as exaltações e os km de 
sugestões facebookianas. 

 É preciso ter um instrumento real para agir, assim,  caro 
camarada António Mota, deixo a todos, mas especialmente a ti 
este apelo, e, regressando  ao padre António Vieira podemos 
trazer luminosidade a Portugal, à Europa do Sul e à Europa: 

 OUSEMOS! OUSEMOS! E OUSEMOS!. 

andrade da silva 

 

PS: 

Que no dia 10 Novembro, quando chegarmos aos 
RESTAURADORES: A RESTAURAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA 
DA PÁTRIA - o encontro  é, seja de todos os Portugueses. 

 
Que Lisboa e todas as Forças vivas de Lisboa e de segurança 
marquem o seu encontro com a História nos Restauradores.  

OS RESTAURADORES, COMO A INDEPENDÊNCIA NACIONAL 
SÃO DE TODOS OS PORTUGUESES. 

Por Portugal Muitos dizem militares para junto do povo, 
poucos dizem POVO para junto dos militares, proclamo-o, e 
é uma diferença importante:  

O PODER RESIDE NO POVO. 


