
A propósito do mar, divagações. 

 
 
"O tempo dirá tudo à posteridade. É um falador. Fala mesmo quando 
nada se pergunta". (Eurípedes) 
 
Vivemos numa sociedade em que, estou em crer, a maioria acredita no que vê 
na TV ou lê em jornais e revistas. Esquece a questão da cor da vida. Tal como 
no mar que, quando o olhamos, ora parece verde, azul, ou cinzento, há muito 
colorido nas coisas da vida, por sombria que esteja. A cor do mar também 
depende da profundidade, dos fundos, das algas. Na vida, a cor depende 
também da profundidade com que olhamos as coisas, e das "algas" que nos 
tolhem. 

A doutrina do "politicamente correcto" sustenta a ideia de que é perfeitamente 
possível pegar num pedaço de bosta pelo lado limpo. Não é. 

Tal como não é possível que o mar seja sempre belo e manso. Que não agrave 
a erosão costeira, que não vire barcos "maltrapilhos". 

Há sempre quem não respeite o mar, quem não se prepare antes de se fazer ao 
largo. A falta de respeito traz sempre consequências trágicas, porque o mar 
aguarda sempre a conjugação de mais que uma imprudência para mostrar o 
seu poder. 

Também na sociedade, a falta de respeito pelas pessoas é o detonador de 
descontentamento colectivo. Há quem sempre ignore estas coisas básicas da 
vida. 

Depois surgem as tragédias. E os OCS retransmitem muitas vezes coisas 
erradas, não estudadas, não aprofundadas, deturpadas, e muitas vezes como 
favores a quem lhes paga. Total desrespeito pelo cidadão. 

Como o mar, sempre presente, malfeitores e deliquentes continuam por aí. Há 
imensa gentinha que devia, de facto, ser julgada pelas consequências das suas 
negligências, irresponsabilidades, malfeitorias, inações, roubos, fraudes, 
amoralidade com que exerceram cargos públicos. Mas só possível se 
estivessemos num País a sério. 
Designadamente porque, a titularidade de cargos públicos deve pautar-se pela 
excepcionalidade do discurso, pela coerência das acções à luz de projectos 
anunciados e sufragados, e deve ter em conta a responsabilidade assumida 
para com os seus concidadãos os quais, têm o dever e o direito inalienáveis de 
exercer, desde o primeiro dia,  escrutínio constante relativamente à 
legitimidade de exercício desses cargos. O que não acontece por cá. 



E a amoralidade verificada no desempenho de cargos públicos têm décadas, 
por muito que os OCS digam o contrário, e apesar de agora se assistir a 
sucessivos e grotescos episódios de branqueamento dos passados. 

O mar recua e avança. Tal como o mar sempre lembra, convinha não esquecer 
aquela outra gentinha que devia ser igualmente responsabilizada pelos 
desmandos e patifarias  que também anteriormente promoveram, e pela 
situação a que nos conduziram, pelo respectivo descalabro na sua legitimidade 
(??) de exercício. 

E dar-lhes até a oportunidade democrática para explicarem cristalinamente 
como foi possível estarem agora tão financeiramente ricos, comparativamente 
com a sua situação pessoal à data dos anos 1970. Isto para os "meninos" 
actuais, e os de idades várias que estão para trás. 

Alguns dos que estão para trás, têm alguma razão em partes do que dizem 
hoje (creio), mas querem passar pelos pingos da chuva. E vão passar, pois a 
maioria dos meus concidadãos isso promove, e amnesicamente aplaude. 

Dessas criaturas, muitos têm a mania que são os donos de todos nós, que são 
os puros, os éticos, os honestos. Enriqueceram muito laicamente. 

Mar, marés, rebentação das ondas, água salgada que esteve está e estará lá 
sempre. Um vai e vem. A propósito, é aliás exercício curioso verificar o 
trajecto da esmagadora maioria dos figurões da política, dos negócios, dos 
escritórios, das lojas, das corporações, dos OCS, e os saltos que em décadas 
têm dado, mudando de poleiros, mas sempre dentro do sistema, incluindo 
cargos no estrangeiro. O vai e vem destas marés que nos ensopam. 

Interessante olhar aos comentadores que, tratando-nos como atrasados 
mentais, poluem as TVs, jornais e rádios, de forma "soft" e docemente 
enganadora, tal como o mar calmo que rebenta sobre a areia e sobe por ela 
acima como espelho de água inofensivo. 

Observá-los, e verificar a que grupelhos pertenceram, por exemplo em 1974 / 
76, a que instituições (???) se acolheram depois, e agora nas entrevistas e nos 
"shows" adoram ser tratados por doutoras e doutores. 

Observar alguns outros que, zangadinhos com as organizações a que 
pertenceram, agora destilam veneno nos jornais sob o manto diáfano da sua 
pretensa superioridade, e purezas intelectual e democrática. Verificar de que 
covis partiram certos doutores e doutoras para o assalto a determinadas 
instituições do aparelho do Estado, algumas das quais ficam bloqueadas no 
desenvolvimento da sua missão sempre que os sistémicos são convocados. 
Um escândalo de décadas. 
 
O mar arrebata inconscientes pescadores amadores empoleirados nas falésias. 
Nunca corri esse tipo de riscos, respeitei sempre o mar. Não cometi esse tipo 



de imprudência, mas fiz ao longo da vida alguns disparates, algumas 
tontearias.  

Mas apesar de ter estado no estrangeiro em serviço, por mais que uma vez, 
nunca dei várias voltas à terra com as minhas viagens e à custa do 
contribuinte.  

Pelos rios e poucas vezes pelo mar andei na guerra, na Guiné, 29OUT1971 - 
28JUL1973, mas não arranjei diamantes, marfim ou narcóticos, nem 
emissários para me tratarem desse tipo de negócios ilícitos. Tive aliás o 
cuidado de nunca me meter em avionetas manhosas, não fosse o diabo tecê-
las. 
 
Como o mar que persiste no seu vai e vem, procurei ao longo da vida 
profissional melhorar a minha formação, o que em boa parte fiz, quer na 
Marinha (no País e no estrangeiro), quer em estabelecimentos superiores de 
ensino em Lisboa. Gostava de ter fundado um clube de ideias, ou uma 
biblioteca, ou uma fundação, mas nunca tive familiar bem colocado que me 
desse "pro bono" instalações para concretizar esse sonho. 
 
Como o vai e vem das ondas, tive na vida profissional coisas muito boas, mas 
extra profissão nunca consegui ser escolhido para certos cargos, tipo conselho 
de administração não executivo. Onde pudesse ganhar umas massas e ter 
jantares e almoçaradas, o que se encaixava perfeitamente com o meu tempo 
após horário de trabalho na Marinha. Mas tenho esperança de, se chegar aos 
77 anos de idade, ainda vir a ser convidado para um desses tachos. Tal como 
nunca fui bafejado com a sorte dos dinheiros. Nunca me ofereceram acções 
não cotadas em bolsa, para depois mas recomprarem com boas mais valias. 

 
Com as economias que juntei desde 1970, mas sobretudo com a ajuda de 
familiares já falecidos,18 anos depois de casado pude comprar um andar, onde 
ainda resido, sem ter necessitado de fazer permutas de terrenos, que aliás não 
tinha, ou escrituras esquisitas. Daí para cá, do meu bolso apenas e com mais 
ou menos ajuda do banco, consegui fazer umas ligeiras manutenções/ 
melhorias, apesar de não tencionar receber em casa estadistas estrangeiros. Ou 
seja, poucas vezes nadei para fora de pé. 

 
Sou fanático pelas ondas e rebentação, que fotografo muitas vezes, mas já no 
plano da cultura nunca fui um fanático doentio por livros, ao ponto de mandar 
apanhar todas as edições e exemplares de um determinado livro que mais me 
interessasse. 
 
Tendo anteontem estado a visitar a irmã mais nova do meu falecido pai, que 
tem um dos filhos a viver em Macau, voltei a esquecer-me de lhe perguntar se 
o meu primo alguma vez viu alguém lá no aeroporto, antes de embarcar para 



Lisboa, estatelar-se no chão e a mala abrir-se e mostrar um montão de 
notas/patacas, tipo rebentação na praia. 
 
Como alguns sortudos que por aí andam, gostava de ter uma casa no Minho, 
com vista para a foz onde o rio Minho encontra o Atlântico Norte, e se 
possível pertinho de uma das saídas da autoestrada, aliás criteriosamente 
calculadas para facilitar deslocações a quem lá tem casa. 

Enfim, a propósito de malfeitorias e delinquentes, não quero ir vasculhar 
jornais, por exemplo de 1977 ou de 1983. E não quero hoje maçar mais a 
minha memória, até para não trocar demasiadas vírgulas no texto, não vá a 
minha conta bancária de repente aumentar. 

É que não estou num País sério, em que por agora se atiram a vencimentos e 
pensões de escassas centenas de euros, e em que não tardará exigir-se um 
sorriso escancarado dos idosos bafejados com pensões de 362,92 euros. 
Enquanto mantêm subvenções políticas, naturalmente. 

Estou num País de faz de conta, que se transformou numa grande anedota, 
senão mesmo num reino de filhos da p***, com uma classe política na 
generalidade corrupta (por acção e omissão), que se vai perpectuando, que 
concebe malfeitorias várias, e se auto concede privilégios amorais, tudo graças 
ao domínio que exerce sobre os poderes legislativo e executivo. 

Estou num País em que todos clamam pelo PR, pelo TConstitucional, e em 
que vários acreditam que certas chefias irão lutar para acabar com 
inacreditáveis situações no que devia ser o apoio a idosos e carenciados. Dá-
me mais vontade de rir que chorar, pois creio que muitos concidadãos 
continuam a pensar que os bebés vêm de Paris. 

Será porque os maus governantes são eleitos pelos cada vez mais ausentes das 
votações? Releve-se o meu mau humor e desalento.  

 


