
Ontem foi publicado um artigo importante num órgão de imprensa britânico 
sobre a alocução de Cavaco Silva em que este anunciou a indigitação de Passos 
Coelho como 1º ministro. Tem um título muito significativo. Adiante comentarei 
o seu título e o próprio artigo. Mas, para já, convido-vos a ler os excertos que 
traduzi desse artigo. Asseguro-vos que vale a pena.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A Eurozona atravessa o Rubicão ao banir do poder a 
esquerda anti-euro de Portugal 

 
 
Portugal entrou em águas politicamente perigosas. Pela primeira vez desde a criação 
da união monetária europeia, um Estado membro tomou a medida explícita de proibir a 
tomada de posse de partidos eurocépticos em nome do interesse nacional.  
 
Aníbal Cavaco Silva, o presidente constitucional de Portugal, recusou avalizar um 
governo de coligação de esquerda, apesar desta ter conseguido uma maioria absoluta 
no parlamento e ter ganho o mandato de estilhaçar a política de austeridade imposta 
pela troika da UE e do FMI. 
 
Ele considerou demasiado arriscado deixar o Bloco de Esquerda ou os comunistas  
chegarem ao poder, insistindo que os conservadores em minoria devem cerrar fileiras 
para satisfazer Bruxelas e acalmar os mercados financeiros. A democracia deve passar 
para segundo plano perante as superiores regras imperativas do euro e da pertença à 
zona euro. 
 
O sr. Cavaco Silva argumentou que o povo português não votou pelos partidos que 
querem um regresso ao escudo ou que advogam uma confronto traumático com 
Bruxelas. Isso é verdade, mas ele passou por cima da outra mensagem nuclear das 
eleições realizadas há três semanas: que o povo votou também para acabar com os 
cortes de salários e a austeridade da troika. Os  partidos de esquerda somados 
obtiveram 50,7% dos votos. Encabeçados  pelos socialistas eles controlam a 
Assembleia da República.  
 
O estúpido Tratado Orçamental obriga Portugal a cortar 60% do PIB ao longo dos 
próximos 20 anos, metendo-o numa permanente armadilha de austeridade, e a fazê-lo 
precisamente quando o resto da Europa do Sul está a tentar fazer a mesma coisa, e 
tudo isto com o pano de fundo de poderosas forças deflacionárias que prevalecem no 
mundo inteiro. 
 
A estratégia que consiste em reduzir gradualmente a dívida avassaladora do país 
através de um permanente apertar do cinto é autodestrutiva, uma vez que o efeito de um 
PIB estagnado agrava a dinâmica da crise. E é também inútil. Portugal vai ter de pedir 
uma anulação da dívida quando a próxima viragem global para a recessão o atingir em 
cheio. Não há nenhuma probabilidade por mínima que seja que a Alemanha concorde 
com a união orçamental europeia a tempo de impedir que isso aconteça. A principal 
consequência de prolongar a agonia é o profundo imobilismo dos mercados de 
trabalho e os níveis crónicos de baixo investimento que arruinam o futuro. 
 



 
O sr. Cavaco Silva está de facto a usar o seu cargo para impor uma agenda ideológica 
reaccionária, no interesse dos credores e da elite da União Económica e Monetária, e 
justifica a sua posição, com notável desplante, com a defesa da democracia. 
 
Os socialistas e comunistas enterraram o machado de guerra das suas divisões 
amargas, pela primeira vez desde o 25 de Abril e está a ser-lhes negada a prerrogativa 
de formaram um governo de maioria. 
 
Esta é uma conduta perigosa. Os conservadores portugueses e os orgãos de  
comunicação social seus aliados comportam-se como se a esquerda não tivesse o 
direito legítimo de ocupar o poder e tivesse de ser impedida de o fazer  por todos os 
meios. 
 
Estes comportamentos são sobejamente conhecidos — e assustadores  — para qualquer 
pessoa que conheça a história da península ibérica no século 20, ou a da América 
latina. Que isto esteja a ser feito em nome do euro não é novidade nenhuma. O 
movimento Syriza na Grécia, o primeiro governo da esquerda radical desde a 2ª guerra 
mundial, foi esmagado até à submissão por ter ousado afrontar a ideologia da 
Eurozona. Agora a esquerda portuguesa está perante uma variante da mesma máquina 
trituradora.  
 
Os socialistas europeus enfrentam um dilema. Estão a acordar para a desagradável 
verdade que a união monetária é um empreendimento autoritário de direita que cortou  
as amarras com a democracia. Todavia, se eles actuarem tendo em conta este facto, 
correm o risco de serem impedidos de chegar ao poder.  
 
Bruxelas criou realmente um monstro.  
 
 
1.  Quem escreveu este artigo? Se fizéssemos esta pergunta, por exemplo, à dra. Fátima 
Bonifácio ou ao dr. Rui Ramos (imaginando que não tivessem conhecimento prévio da 
sua proveniência e apenas lhes fosse dito que o seu autor é um cidadão inglês), uma 
resposta provável seria, presumo, a seguinte: “pelo palavreado («agenda ideológica 
reaccionária», « empreendimento autoritário de direita», « defesa do Syriza», etc.)  
deverá ser Jeremy Corbyn, o novo dirigente do Labour Party”. 
 
Mas não. O seu autor é o sr. Ambrose Evans-Pritchard, o conhecidíssimo e 
respeitabilíssimo editor para os assuntos internacionais do Daily Telegraph, o jornal 
que exprime as posições do Partido Conservador (os Tories), o partido tradicional da 
direita do Reino Unido. Os Tories são, como é bem sabido, um partido defensor da libra 
esterlina  e anti-euro (que encaram como um marco disfarçado) e muitos deles advogam 
também a saída da União Europeia. Tanto assim que vão fazer um referendo sobre  essa 
questão. Se existissem em Portugal, Cavaco Silva, pelos vistos, recusar-se-ia a indigitar 
o seu dirigente  (Cameron) para 1º ministro, ainda que tivessem a maioria na AR, 
acusando-os de anti-europeístas. 
 
2. Sobre a expressão « atravessar o Rubicão» que consta do seu título. Provavelmente 
conhecem o significado desta expressão e a sua origem. Mas aqui ficam, se não for esse 
o caso.  



 
Na época do império romano, o rio Rubicão tinha uma importância política e simbólica 
assinalável: a lei romana proibia que este rio fosse atravessado por qualquer legião do 
exército romano. Dessa forma, a lei protegia a República de ameaça militar interna. 
 
No dia 11 de Janeiro de 49 a.C., o general e político romano Caio Júlio César tomou 
uma decisão radical: atravessar o rio Rubicão, seguido pelo seu exército, transgredindo 
claramente a lei do Senado que determinava a desmobilização das tropas todas as vezes 
que o general de Roma entrasse em Itália pelo norte. Foi o início de uma sangrenta 
guerra civil. Desde então a expressão «atravessar o Rubicão»  passou a significar a 
tomada de uma decisão que põe em marcha um empreendimento perigoso, ou ainda, 
ultrapassar fronteiras proíbidas, defrontando-se com um caminho duvidoso e 
potencialmente perigoso. 
 
3. Considero o título deste artigo muito interessante porque ele diz, por outras palavras 
(e aliás mais incisivamente), o que escrevi no meu artigo («E se…?», tertuliaorwelliana. 
blogspot.pt): a decisão de Cavaco de impedir por todos os meios um governo suportado 
por uma coligação parlamentar PS-BE-CDU, é uma decisão bonapartista que o coloca 
em rota de colisão com a democracia e com a Constituição que jurou cumprir e fazer 
cumprir. Na realidade, bonapartismo, é um outro nome, mais moderno, para cesarismo 
(de Júlio César). Oliver Cromwell (na Inglaterra), Napoleão Bonaparte, Napoleão III, 
Pétain (na França), Bismarck (na Alemanha), Sidónio Pais (em Portugal), Getúlio 
Vargas  (no Brasil) são alguns dos expoentes do bonapartismo. 
 
4. Moral da história. É possível a uma pessoa de esquerda e a uma pessoa de direita 
concordarem, entre muitas outras coisas expostas neste artigo, que Cavaco Silva 
ameaçou atravessar o Rubicão e que constitui por conseguinte uma ameaça muito 
concreta e imediata à democracia em Portugal (veremos nas próximas semanas se ele 
concretiza essa ameaça ou se a engole fingindo que nunca a fez). Todavia, para 
encontrar, neste momento, uma pessoa de direita dessa espécie, temos de ir até à Grã-
Bretanha. Por cá, ainda não vi uma única pessoa de direita que dissesse o mesmo que A. 
Evans-Pritchard. Aqui e ali, ouviram-se uns vagidos sobre « o tom crispado » do 
presidente e sobre a sua «linguagem um pouco excessiva». O melhor que se conseguiu 
foi o candidato a presidente Marcelo Rebelo de Sousa a dizer: «Uma coisa é a política 
dos adversários, outra é a política dos inimigos» e «somos todos portugueses, cabemos 
todos na democracia». De resto, foi a unanimidade: «disse o que se esperava que 
dissesse» ou « foi um discurso  corajoso».  E isto deveria fazer-nos reflectir sobre a 
natureza da direita portuguesa e dos seus comentadores encartados na comunicação 
social.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O artigo original começa na página seguinte. As partes a amarelo são as que eu traduzi.  
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Eurozone crosses Rubicon as Portugal's anti-euro Left banned from 
power 
 
Constitutional crisis looms after anti-austerity Left is denied parliamentary 
prerogative to form a majority government 
 

 
Portugal's president: 'This is the worst moment for a radical change to the foundations of our democracy'  

 

By Ambrose Evans-Pritchard 

4:30PM BST 23 Oct 2015 

 

Portugal has entered dangerous political waters. For the first time since the 

creation of Europe’s monetary union, a member state has taken the explicit step 

of forbidding eurosceptic parties from taking office on the grounds of national 

interest. 

 

Anibal Cavaco Silva, Portugal’s constitutional president, has refused to appoint 

a Left-wing coalition government even though it secured an absolute majority in 
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the Portuguese parliament and won a mandate to smash the austerity regime 

bequeathed by the EU-IMF Troika. 

 

• Indebted Portugal is still the problem child of the eurozone 

 

He deemed it too risky to let the Left Bloc or the Communists come close to 

power, insisting that conservatives should soldier on as a minority in order to 

satisfy Brussels and appease foreign financial markets. 

 

Democracy must take second place to the higher imperative of euro rules and 

membership.   

 

“In 40 years of democracy, no government in Portugal has ever depended on the 

support of anti-European forces, that is to say forces that campaigned to 

abrogate the Lisbon Treaty, the Fiscal Compact, the Growth and Stability Pact, 

as well as to dismantle monetary union and take Portugal out of the euro, in 

addition to wanting the dissolution of NATO,” said Mr Cavaco Silva. 

 

 

“This is the worst moment for a radical change to the foundations of our 

democracy. 

 

"After we carried out an onerous programme of financial assistance, entailing 

heavy sacrifices, it is my duty, within my constitutional powers, to do everything 

possible to prevent false signals being sent to financial institutions, investors 

and markets,” he said. 

 

Mr. Cavaco Silva argued that the great majority of the Portuguese people did not 

vote for parties that want a return to the escudo or that advocate a traumatic 

showdown with Brussels. This is true, but he skipped over the other core 

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11786694/Indebted-Portugal-is-still-the-problem-child-of-the-eurozone.html


message from the elections held three weeks ago: that they also voted for an end 

to wage cuts and Troika austerity. The combined parties of the Left won 50.7pc 

of the vote. Led by the Socialists, they control the Assembleia. 

 

• Stalemate threatens to derail eurozone's model pupil 

 

The conservative premier, Pedro Passos Coelho, came first and therefore 

gets first shot at forming a government, but his Right-wing coalition as a 

whole secured just 38.5pc of the vote. It lost 28 seats. 

 

 
Newly re-appointed Portuguese prime minister Pedro Passos Coelho 

 

The Socialist leader, Antonio Costa, has reacted with fury, damning the 

president’s action as a “grave mistake” that threatens to engulf the country in a 

political firestorm. 

 

“It is unacceptable to usurp the exclusive powers of parliament. The Socialists 

will not take lessons from professor Cavaco Silva on the defence of our 

democracy,” he said. 

 

Mr Costa vowed to press ahead with his plans to form a triple-Left coalition, and 

warned that the Right-wing rump government will face an immediate vote of no 

confidence. 

 

There can be no fresh elections until the second half of next year under 

Portugal’s  

constitution, risking almost a year of paralysis that puts the country on a 

collision course with Brussels and ultimately threatens to reignite the country’s 

debt crisis. 
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The bond market has reacted calmly to events in Lisbon but it is no longer a 

sensitive gauge now that the European Central Bank is mopping up Portuguese 

debt under quantitative easing. 

 

Portugal is no longer under a Troika regime and does not face an immediate 

funding crunch, holding cash reserves above €8bn. Yet the IMF says the country 

remains “highly vulnerable” if there is any shock or the country fails to deliver 

on reforms, currently deemed to have “stalled”. 

 

Public debt is 127pc of GDP and total debt is 370pc, worse than in Greece. Net 

external liabilities are more than 220pc of GDP. 

 

 
 

The IMF warned that Portugal's “export miracle” remains narrowly 

based, the headline gains flattered by re-exports with little value added. “A 

durable rebalancing of the economy has not taken place,” it said. 

 

“The president has created a constitutional crisis,” said Rui Tavares, a radical 

green MEP. “He is saying that he will never allow the formation of a government 

containing Leftists and Communists. People are amazed by what has 

happened.” 

Mr Tavares said the president has invoked the spectre of the Communists and 

the Left Bloc as a “straw man” to prevent the Left taking power at all, knowing 

full well that the two parties agreed to drop their demands for euro-exit, a 

withdrawal from Nato and nationalisation of the commanding heights of the 

economy under a compromise deal to the forge the coalition. 

 

• Defiant Portugal shatters the eurozone's political complacency 
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President Cavaco Silva may be correct is calculating that a Socialist government 

in league with the Communists would precipitate a major clash with the EU 

austerity mandarins. Mr Costa’s grand plan for Keynesian reflation – led by 

spending on education and health – is entirely incompatible with the EU’s 

Fiscal Compact. 

 
The secretary-general of the Portuguese Socialist Party, Antonio Costa, appears on Saturday after the election results are 

made public  Photo: EPA 

 

This foolish treaty law obliges Portugal to cut its debt to 60pc of GDP over the 

next 20 years in a permanent austerity trap, and to do it just as the rest of 

southern Europe is trying to do the same thing, and all against a backdrop of 

powerful deflationary forces worldwide.  

 

The strategy of chipping away at the country’s massive debt burden by 

permanent belt-tightening is largely self-defeating, since the denominator effect 

of stagnant nominal GDP aggravates debt dynamics.  

 

It is also pointless. Portugal will require a debt write-off when the next global 

downturn hits in earnest. There is no chance whatsoever that Germany will 

agree to EMU fiscal union in time to prevent this. 

 

 



What Portugal needs to pay off (Source: Deutsche Bank) 

 

The chief consequence of drawing out the agony is deep hysteresis in the labour 

markets and chronically low levels of investment that blight the future.  

 

Mr Cavaco Silva is effectively using his office to impose a reactionary ideological 

agenda, in the interests of creditors and the EMU establishment, and dressing it 

up with remarkable Chutzpah as a defence of democracy..  

 

The Portuguese Socialists and Communists have buried the hatchet on their 

bitter divisions for the first time since the Carnation Revolution and the 

overthrow of the Salazar dictatorship in the 1970s, yet they are being denied 

their parliamentary prerogative to form a majority government. 

 

This is a dangerous demarche. The Portuguese conservatives and their media 

allies behave as if the Left has no legitimate right to take power, and must be 

held in check by any means.  

 

These reflexes are familiar – and chilling – to anybody familiar with 20th 

century Iberian history, or indeed Latin America. That it is being done in the 

name of the euro is entirely to be expected.  

 

Greece’s Syriza movement, Europe’s first radical-Left government in Europe 

since the Second World War, was crushed into submission for daring to 

confront eurozone ideology. Now the Portuguese Left is running into a variant 

of the same meat-grinder. 

 

Europe’s socialists face a dilemma. They are at last waking up to the unpleasant 

truth that monetary union is an authoritarian Right-wing enterprise that has 

slipped its democratic leash, yet if they act on this insight in any way they risk 

being prevented from taking power. 

 

Brussels really has created a monster. 
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