
Ramalho
Eanes

Unem
leni multo

podernão
leni poder
nenhum
Aos 83 anos o antigo Presidente
da República analisa o país e o mundo
Sonhou com uma democracia que não deixasse
ninguém para trás —mas deixou Ehoje
Quando se está vivo politicamente e se entende
que se tem uma responsabilidade na realização

^|§^ern comum nunca se perde a utopia
e dá se sempre força à revolta

Luísa Meireles Pedro Santos Guerreiro
eAntónio Pedro Ferreira
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Não há
inevitabilidades
quem escreve
o futuro
são os povos

Está esperançadomaspreocupado
Elogia a soluçãopolítica atual por ter
quebrado oprincípio da inevitabilidade
e considera a açãodo PCPpatriótica

Mas receia que a abstenção supere os 50 o que poria
emcausa a legitimidade eleitoral Socialmente
sou umhomemde esquerda diz convencido de que
o crepúsculo da esquerda europeia será passageiro
e que os valores da solidariedade estão a reemergir

Masa pazmundial não está garantida
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o homem público sabemos sempre
mais o que é do que quem é E se sa
bemos o que António Ramalho Ea
nes é isso é também porque ele pró
prio não só não contesta asmáscaras
coladas pela sua ação política como
também porque promove uma ima
gem institucional que assume com
gravidade no segundo em que o gra
vador é ligado e desarmamal ele é
desligado paranos falar dos netos ou
contar muitas histórias No final da
entrevista há de acompanhar nos à
saída do prédio onde tem o seu gabi
nete em Lisboa ficando a acenar da
porta Foi Presidente da República
logo a seguir ao25 deAbril de 1976a
1986 oumelhor logo a seguir ao 25
de Novembro a que ficou indelevel
mente ligado Quando tomou posse
tinha apenas 41 anos Fez na semana
passada 83

Como vê o país hoje Era o que ima
ginava no 25 de Abril ou no 25 de
Novembro
O país não é o que eu imaginava
mas talvez a minha imaginação na
altura fosse extremamente ambicio
sa Olhando hoje para o país há uma
coisa muito interessante que se deve
a este Governo Tínhamos aceitado
um pouco acriticamente o princípio
da inevitabilidade éramos um país
pobre tínhamos de continuar a sê
lo estávamos na cauda da Euro
pa tínhamos de continuar aí Esse
princípio de inevitabilidade foi pos
to em causa por esta solução política
Mostrou que existem outras soluções
e soluções ambiciosas Além disso
conseguiu fazer uma coisa funda
mental reconstituir de alguma ma
neira a unidade popular Não estou
a falar de unidade nacional mas de
unidade popular

Como define essa unidade popular

Ela é aconvicção de todosos que tra
balham num país homens mu
lheres nacionais e estrangeiros de
que trabalhando em conjunto vão
viver melhor Essa convicção re
nasceu o que é muito importante
porque não há mudanças reais sem
que a população esteja empenhada
Temhavido tambémumcrescimento
económico redução do défice subi
da pelas empresas de notação tudo
isso é positivo

Isso satisfá lo
Não O investimento continua extre
mamente baixo e as grandes refor
mas que são indispensáveis não fo
ram feitas Devia aproveitar se este
momento economicamente bom
para as fazer Quando olho para as
reformas necessárias pergunto me

plagiando Delors se será assim
tão difícil substituirmos a cultura
interpartidária do conflito pela con
sensualização Não digo completa
que descaracterizasse ideologica
mente as formações partidárias mas
sobre o essencial Temos problemas
gravíssimos

Quais
Natalidade baixíssima o que nos vai
trazer problemas de toda a ordem
incluindo económica e social não
teremos populaçãonecessáriadentro

de alguns anos para satisfazer as ne
cessidades de trabalho que a econo
mia determina E se não temos po
pulação jovem preparada e capaz
como vamos responder aos desafi
os da economia digital da economia
verde da economia circular Como
vamos manter a segurança social
Dentro de poucos anos haverá três
trabalhadores para dois reforma
dos É extremamente preocupante
Depois acabámos por concentrar
a nossa população no litoral como
se o interior não existisse E conti
nuamos com uma competitividade
extremamente baixa em relação à
média europeia e modificá la não
é fácil porque exige coisas que não
fizemos Temos infraestruturas rela
tivamente boas mas temos um sis
tema de educação em que o univer
sitário é razoável mas o secundário é
mau Quando olhamos para o aban
dono escolar ficamos preocupados e
quandoolhamos para a percentagem
de jovens que terminamosecundário
e o universitário também ficamos O
desemprego jovem mantém se alto
e não havendo emprego motivante
os jovens vão para o exterior Os que
vão são os melhores possivelmente
não os melhores academicamente
mas os que têm mais capacidade de
arriscar mais ousadia com uma vo
cação empreendedora maior

É um retrato preocupante
Sim Em 2020 vamos entrar num
período novo em termos de orga
nizações europeias porque há um
projeto de renovação que parece ir
por diante Só neste semestre a Uni
ão Europeia fez um trabalho notá
vel criou condições para o acordo
de Paris sobre o clima consolidou o
polo social olhando para o emprego
para os desfavorecidos para a misé
ria e avançou em matéria de defe
sa Estou convencido de que fará um
trabalho ainda mais importante por
causa do duoMacron e Alemanha
não apenas Merkel mas também o
SPD A economiamundial e a euro
peia estão a crescer e isso vai criar
condições extraordinárias para re
fazer a arquitetura europeia dando
lhe uma estrutura capaz de defen
der os valores matriciais através de
uma operacionalização política sis
temática Oque aconteceu e levou as
populações incluindo a portuguesa
a divorciar se do projeto europeu é
da responsabilidade dos políticos
que não souberam defender esses
valores nomeadamente o da soli
dariedade Com a recuperação que
temos estado a fazer e a nova vaga
de jovens com formação académica
elevada também temos condições
para fazer as reformas necessárias
Isso exige acordos interpartidários
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um pacto ambicioso entre os par
tidos e a sociedade civil sobretu
do com as forças sociais que defina
uma estratégia e estabeleça um ho
rizonte que os portugueses perce
bam e os motive

Esse trabalho tem de ser feito pelos
partidos
Sim em diálogo com a sociedade ci
vil Com os partidos a elaborar pac
tos sobre as reformas indispensáveis
— comoa educação ou fazercom

que a economia possa funcionar de
maneira equilibrada em períodos de
expansão e de recessão Isto implica
responder à questão da dívida que é
asfixiante e que continua a crescer
apesar de tudo

Mas está otimista diz quanto à mo
bilização do país
Estou esperançado mas preocupado
Os portugueses continuam a refletir
pouco e agora refletem menos por
que têm uma informação inundante
Era Unamuno que dizia que os povos
peninsulares são infilosóficos mas o
mais infilosófico é o português E em
bora isso se tivesse modificado não
foi suficiente

Porque diz isso
Quando olho para o consumo fico
preocupado O que me toca não é o
volume é o destino há portugueses
que se endividam para ir de férias
Compreendo que se faça isso para
comprar casa no limite para comprar
um carro mas para ir de férias Os
portugueses não estão a refletir con
venientemente sobre o que é o estado
real do país que não é rico e não ul
trapassou a crise porque ela persiste
Esta crise não é igual às outras é de
rutura Exige novas respostas novos
métodos uma grande mobilização e
naturalmente muitos recursos

Os portugueses não aprenderam com
a experiência recente
Parece que muitos não aprenderam o
suficiente Esta procura exagerada de
crédito sobretudo destinada a con
sumos supérfluos não é saudável não
é pelo menos virtuosa

A que atribui isso
Tem uma explicação sociopsicoló
gica Um povo que é atirado para
uma situação de grande depressão
e é convencido de que dali não sai
e de repente assiste a ações que o
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fazem sair dessa situação depressi
va fica como que eufórico É natural
mas esperoque seja umaeuforiapas
sageira como espero que o Estado e
a informação atuem de maneira que
haja consciencialização e que volte
mos a uma situação de racionalização
de comportamentos sociais

Diz que esta solução governa
tiva contrariou o princípio da
inevitabilidade
Nãohá inevitabilidades O futuro não
está escrito emparte nenhuma quem
o escreve são os homens os povos

mas também defende um ambien
te partidário favorável a reformas de
longo prazo Esta solução governati
va não é favorável a essas reformas
Esta solução temmuito mérito e na
turalmente o mérito democrático
porque havia formações partidárias
fora do jogo da responsabilidade de
mocrática pela ação política e agora já
não é assim Ademocracia beneficiou
com isso Há a tendência para res
ponder a questões sociais que são ra
zoáveis em si masnão tanto se olhar
mos ocontexto geral dopaís nomea
damente o económico financeiro

Lutoumuito contra o PCP quando
este defendia uma visão não demo
crática e depois lutou pela sua legiti
mação enquanto força democrática
Como o vê entrar numentendimento
com o poder
OPCP éumpartido comuma ideolo
gia que se conhece mas muito prag
mático Tive ocasião de o constatar
durante o meu longo contacto com
Álvaro Cunhal O PCP sabe olhar a
realidade ler a realidade responder
à realidade Percebeu que o governo
anterior se tinha deixado aprisionar
por uma ação política que era neces
sário impedir que continuasse Con
sidero a ação do PCP correta e patri
ótica Mas não podemos pedir ao PC
que se desconfigure tem uma orien
tação determinadapela sua interação
comosmilitantes que temde respei
tar que é motivada pela sua ideolo
gia que tem de se afirmar Tudo isso
cria algumas dificuldades em respos
tas que poderiam ser dadas neste pe
ríodo de expansão económica

E como vê esta solução no contex
to da democracia visto que um dos
nossos problemas é amá imagem dos
partidos

Não é inteiramente verdade A má
imagem dos partidos existe em toda
a Europa Houve um divórcio pro
gressivo dos partidos em relação à
população em geral incluindo na
Alemanha Porque é que neste país
surge o partido da Alternativa para a
Democracia AfD Porque é que na
França o partido de Marine Le Pen
cresceu tanto Porque é que nos pa
íses europeus do Leste há uma certa
regressão democrática chama se
até idemocracia Porque é que Itália
tem um populismo agressivo e ame
açador Segundo os politólogos isso
aconteceu porque ospolíticosesque
ceram se de responder às promes
sas que tinham feito e não viram as
mudanças que se estão a operar nas
sociedades que são mais preparadas
e esclarecidas A democracia repre
sentativa só já não chega são preci
sas outras formas de democracia As
eleições são indispensáveis mas a
democracia representativa deve ter
o cuidado e a capacidade para jun
tar novas formas de representação
que possam dinamizar a relação en
tre os políticos e os cidadãos Por ou
tro lado adialéticaesquerda direita
que era extremamente positiva per
deu peso dimensão e efeito

O que é que isso significa
Que a esquerda deixou de produzir
intelectualmente de estar em evi
dência em países onde tinha uma
larga tradição acabou por aceitar
o liberalismo de alguma maneira
e quando governou não apresen
tou alternativas Aquilo que eram os
seus dois grandes desígnios a igual
dade e a solidariedade estão muito
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descaracterizados A igualdade aca
bou num certo igualitarismo per
verso e acabou por aceitar se que a
solidariedade se fosse transforman
do numa espécie de solidariedade
assistencial Não é essa a tradição da
esquerda

O que há a fazer
Criar utopias realizáveis Pergunto
como vamos responder às conse
quências da economia digital que
exige grande preparação Pode fa
zer se com sistemas educativos ca
pazes como está a acontecer agora
em França O ministro da Educa
ção Jean Michel Blanquer tem um

programa extremamente ambicio
so para acabar com o insucesso e o
abandono escolar E faz isso acaban
do com o facilitismo acabando com
oigualitarismoecomopedagogismo
que têm dado cabo do sistema fran
cês Esse ministro pôs os miúdos que
se atrasam a serem apoiados e fez
uma coisa muito interessante mu
dou a escola de modo a que como
qualquer boa organização cada es
cola tem um propósito tem o con
trolo e tem uma equipa E fez uma
coisa que nós não conseguimos fazer
ainda que éhaver uma avaliação sis
temática dos professores A antigui
dade não serve emparte nenhuma

Tambémestá a falar das escolas
portuguesas
Nós permitimos que os pais duvi
dem da escola que os professores
duvidem da instituição e que haja
um domínio absoluto dos sindica
tos Os sindicatos são indispensáveis
e são uma vitória importante da de
mocracia mas é necessário que não
impeçam que se adquira o mérito
que as avaliações por mérito sejam
feitas sistematicamente e que os que
mais mérito têm sejam os mais pre
miados O problema da igualdade é
tão velho quanto o homem Cícero
falava da igualdade diferenciada no
aspeto social Igualdade que permita

dignidade a todos mas diferenci
ada de acordo com o mérito Uma
sociedade que não é capaz de premiar
o mérito ameaça tornar se decaden
te Tudo isto para dizer que omal da
democracia não é ummal português
mas de todas as democracias avança
das da Europa

Como se resolve
Nas eleições de 2015 metade dos jo
vens não votou Se os que são o fu
turo não participam no presente há
algo muito errado Os partidos têm
de ser mais atrativos mais compe
tentes eficazes e ter um diálogo com
a população muito mais aberto uma
interação que permita que esta par
ticipe na governação através da cola
boração da contribuição da crítica
da reivindicação se necessário

Os partidos não estão esgotados
portanto
Não Mesmo aqueles que dizem que
se vai chegar a uma democracia
avançada estão de acordo num pon
to que é dirimir os conflitos inte
rinstitucionais no ato eleitoral Nesta
altura não se vê ainda uma solução
diferente e melhor que a represen
tatividade É necessário que ela seja
efetiva dinâmica gratificante para a
população para impedir que se caia
nos populismos que constatamos e
que acabam por privilegiar de ma
neira perversa o referendo ou redun
dem na posição inaceitável do naci
onal protecionismo ser contra os
estrangeiros os imigrantes os refu
giados tudo o que foram as grandes
conquistas da democracia europeia

Ao longo dos anos defendeu a so
cialização da política e a politização
da sociedade Fala agora dos popu
lismos São elas a maior ameaça à
democracia
A maior ameaça é chegarmos a um
ponto em que a população que vota
é inferior a 50 da população real
o que pode levar à contestação das
eleições A legalidade é importan
te mas a legitimidade é o ainda
mais Temos de reatualizar o sistema
partidário e as suas relações com a
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sociedade civil Representatividade
com certeza eleições indiscutivel
mente mas é necessário olhar para
novas modalidades organizativas da
sociedade civil as suas associações e
representações para manter o diálo
go vivo Isto é tanto mais importante
quanto a informação hoje demanei
ra geral não esclarece Na informa
ção dos novos meios a emocionali
zação sobrepõe se à racionalização
Quando apareceumagrandequestão
era interessante que ela fosse discu
tida por especialistas que estivessem
a favor e contra de modo a que não
houvesse uma leitura simplista mas
complexa Todos os problemas o são

Hoje é se político por via partidária
Se os partidos estão na situação que
descreve como se rompe o círculo
Temos observado que os partidos
vão procurar mais independentes
Se querem abrir se à sociedade ci
vil talvez não seja o suficiente têm
de esforçar se por atrair os jovens
tanto mais que têmmelhor formação
académica e estão em condições de
desempenhar um trabalho político
de maior qualidade Não é fácil por
que os partidos são ainda clubes re
lativamente fechados e é necessária
a ação de quem os lidera para evitar
a partidocracia na qual o que conta
é o aparelho

Assiste se à perda do ponto de vista
eleitoral do centro político em vári
os países europeus O que preconiza
isso para Portugal
Olhando a história estou conven
cido de que este crepúsculo da es
querda será passageiro Hoje as coi
sas não são tão simples como eram
a globalização e a geopolítica cria
ram condições que não são propí
cias à esquerda mas elas podem ser
alteradas Hoje é se dominado por
uma mistura de individualismo no
plano social e ultraliberalismo no
plano económico Tem havido uma
insistência em mostrar que depois
da queda domuro deBerlim e doso
cialismo real de Brejnev só há uma
solução mas não há só uma há vá
rias A Europa foi dominada por este
pensamento até há pouco tempo e
começa a emergir uma posição di
ferente com uma preocupação em
acentuaro polo social como empre
go os desfavorecidos o quedemons
tra que a solidariedade está a recu
perar um papel Quando as medidas

que se preconizam na UE trouxerem
uma reemergência dos seus valores
matriciais possivelmente vai emer
gir uma nova esquerda e ela terá um
papel importante na Europa

O senhor coloca se à esquerda
Pausa Socialmente sou umhomem
de esquerda Economicamente tal
vez não o seja no sentido tradicional
porque é necessário encarar a vida
económica com grande pragmatis
mo por saber se que há uma globa
lização em curso e uma geopolítica
preocupante em que nem sequer a
paz mundial está garantida Nem é
apenas olhar para as afirmações de
Trump nem para o orçamento mili
tar americano quecresceu exponen
cialmente este ano é olhar também
para o rearmamento da China Rús
sia Turquia Irão Arábia Saudita e a
reconfiguraçãodas alianças noMédio
Oriente Estados Unidos Arábia Is
rael e Irão Rússia Turquia ver cai
xa E depois a globalização tem de
ser encarada com cuidado porque
dela têm resultado benefícios mas
também promete desenhar ameaças
na estabilidade financeira mundial
com oproblema daChina edos EUA
Passámos de uma economia fordista
para outra completamente diferente
que vai trazer uma exigência maior
de qualidade escolar e profissional

e determinar um grande número de
desempregados Para esta nova situ
ação as medidas clássicas de esquer
da não chegame as que adireitapro
mete são insuficientes É necessário
pragmatismo e esperar que os inte
lectuais e os investigadores sociais
procurem soluções que terão de ser
inovadoras e acabarão por não se si
tuar nem no paradigma da esquerda
nem no da direita

Mas é ainda à esquerda e à direi
ta que definimos referências para o
Estado Tendo em conta os incêndios
de 2017 é preciso olhar para o papel
e para a forma como oEstado está a
desempenhar as suas funções
Adireita durantemuito tempo expli
cou que o Estado devia ser mínimo
o que não parecia muito razoável O
Estadodeveser onecessário ter adi
mensão para responder às suas obri
gações que não são só a segurança a
justiça e adefesa NumEstado social
são muitomaiores Chegámos à con
clusãodeque os governos não este
mas todos desdeAbril não tinham
cumprido o seu papel em relação ao
interior Mas também nós as popu
lações não cumprimos Permitimos
que o interior se fosse paulatinamen
tedesertificando atravésda elimina
çãoda representaçãodediversos ser
viços nessas localidades não fizemos

uma política de natalidade e não cri
ámos incentivos à fixação de jovens
o que teria sido possível por exem
plo como dizia Vitorino Magalhães
Godinho através da ajuda à fixação
de novos agricultores filhos das es
colas agrárias ou pecuárias aos quais
fossem dadas terras com dimensão
suficiente eapoio financeiro para cri
arem explorações integradas e de tu
rismo Podíamos ter feito isso utili
zando por exemplo alguns dos fun
dos estruturais postos à disposição
pela União Europeia e envolvendo
capacidade das Forças Armadas FA

aliás o que fizemos em relação às
FA foi de alguma maneira acantoná
las pô las num gueto Em vez de
utilizarmos as suas capacidades para
integrarem as potencialidades nacio
nais e serem geridas de umamaneira
integrada fomos reduzindo a capa
cidade e responsabilidades dos che
fes dos Estados Maiores ver caixa

Concorda que oEstado falhou
nos incêndios nos seus deveres
essenciais
O que aconteceu é consequência de
um cúmulo de razões algumas das
quais são da responsabilidade dire
ta do Estado Além das razões que
apontei haverá uma resposta insu
ficiente dos órgãos de proteção civil
dos corpos de bombeiros apesar da
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sua dedicação e de uma incapacida
de em aproveitar a instituição mili
tar Fogos haverá sempre dado o tipo
de floresta que temos mas poderiam
não ter tido aquela dimensão trágica
se o Estado não deixasse despovoar
o interior se tivesse uma política de
proteção cuidada continuada por in
divíduos cada vezmais competentes
se tivesse feito uma reforma fundiá
ria na área florestal que permitisse a
existência destes novos empresários
e se naturalmente tivesse uma prote
ção civil suficientemente capaz

Nestes incêndios houve uma inter
vençãomuito visível do Presidente
da República Sabemos que há um
acordo tácito entre antigos presiden
tes de não se comentarem mas co
mo vê essa participação e o papel do
PresidenteMarcelo Rebelo de Sousa
Quero respeitar esse acordo Mas
para lhe responder sem responder
quero dizer lhe que quando houve o
acidente de Alcafache desastre fer
roviário em 11 de setembro de 1985
do qual terão resultado um número
de mortos nunca apurado entre 40
e 200 eu estive lá quando houve o
sismo dos Açores também fui num
C 130 e levei um corpo de interven
ção militar Em situações de gravi
dade o homem que representa to
dos os portugueses deve estar com
os portugueses

No interior defende um ambiente
político para
Sou do interior e mesmo a área de sa
mata está dividida em frações tão pe A
quenas que não se pode esperar que
o seu proprietário as limpe não tem
meios para isso É necessária uma
reforma fundiária As empresas da
pasta de papel têm grandes áreas de
floresta e aí não tem havido incên ao
dios ou quando os há têm resposta
imediata Há aqui culpa do Estado
dos governos e da população em não
haver uma deteção e uma resposta
suficiente nemumamelhor resposta
para os incendiários

o
AA reforma fundiária mexe com o di

reito de propriedade salvaguardado
depela Constituição O entendimento

partidário deve ser no sentido de al
doterar aConstituição

A Constituição não é espartilho é
uma garantia E como diz Jorge Mi
randa deve ajustar se ao corpo na
cional a que diz respeito Se houver

preceitos que se desatualizaram ou
que impedem medidas indispen
sáveis para o futuro do país mo
difica se Não estou a dizer que os
proprietários devam ser expropri
ados mas que o Estado pode com
prar os terrenos que os proprietários
queiram vender ou arrendar e pode
exercer uma certa coação sobre os
que não querem fazer nem uma coi
sa nem outra nem querem cuidar
A propriedade agrícola tem também
uma função social Devemos respei
tar o direito de propriedade indis
cutivelmente mas não nos deve
mos esquecer do direito social Se há
comportamentos que são contrários
ao interesse comum modificam se

Como olha hoje para a União Euro
peia Depois do Brexit com os no
vos mecanismos na UEM
Cheguei a estar muito dececionado
Hámuito que acompanho a Europa e
o papel da sua líder Angela Merkel
A Europa não era capaz de desenhar
umaestratégiadefuturo chegavatar
de e de maneira insuficiente aos pro
blemas que se levantaram e quan
do eram tomadas grandes medidas
como as que tomou Mario Draghi
manifestou grande discordância ou
ficou calada A situação hoje é muito
diferente a Europa sofreu uma crise

sentiu se ameaçada perdeu unidade
a decisãodesaída daGrã Bretanha

foi positivaneste sentido despertou a
Europa A Europa que entendia que
não devia gastar com a defesa porque
os EUA lha garantiam agora chegou
à conclusão contrária O tempo veio
mostrar queaEuropanão éuma zona
geopoliticamente importante para os
EUA por isso tem de cuidar da sua
própriadefesa Poroutro lado aEuro
pa aprendeu muito com a crise per
cebeuquenão tinha inovado suficien
temente mas também que se tratava
de uma crise de solidariedade

Por causa dos refugiados
Não há uma ameaça dos emigrantes
e refugiados mas há uma necessida
de imperativa dessa gente no ime
diato Na Europa haverá mais de 150
milhões de estrangeiros e admite se
que em 2050 sejam mais de 300 mi
lhões Há um problema de natalida
de a Europa sofre de falta de mão de
obra e não pode ser só a Alemanha
a resolver este problema Com tudo
isto aEuropa acabou por reconhecer
que se atrasouna defesa na seguran
ça de fronteiras mas também na au
tomação na inteligência artificial

Ou seja a Europa percebeu que tem
demudar

Ou se modifica e tem uma nova ar
quitetura democratiza se e torna
se mais solidária ou não tem fu
turo Ela tem de responder a qua
tro condições uma é a limitação e
identidade a Europa é de valores
com Estados de direito democrático
e isso deve levá la a rever a sua po
sição em relação à Turquia A Euro
pa não pode permitir separatismos
tipo Catalunha para o qual são in
vocadas razões históricas que em
boa verdade de História têm muito
pouco Segundo é preciso uma ar
quitetura institucional para respon
der a novas situações de crise por
que elas virão eventualmente até
por efeito da dívida externa dos EUA
ou pelo novo modelo económico da
China que se voltou para o consu
mo interno privado e para o financi
amento das empresas chinesas De
pois a Europa tem de responder ao
problema da emigração e dos refu
giados estabelecendonormas claras
e transformando o que é uma guar
da fronteiriça incapaz a Frontex
numa outra eficiente E tem de fazê
lo respondendo ao terrorismo cuja
ameaça aumentou Ao ser derrota
do o Estado Islâmico EI vai fazer
o que é estrategicamente inevitável
se perde território vai expandir se
por outros novos vai desmobilizar
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homens na área e fazê los regressar
aos países de origem França Bélgi
ca Alemanha Holanda e Inglater
ra que constituirão uma espécie de
quinta coluna que irá reapare
cer quando necessário Os países do
Norte deÁfrica vão também receber
combatentes que estavam no EI e os
que combateram ao lado de Bashar
al Assad que também está a des
mobilizar Isto implica que a Europa
disponha de um sistema de informa
ções que não pode ser um somatório
de sistemas mas em que a colabo
ração é indispensável e imediata E
finalmente a Europa tem que olhar
para a defesa Até aqui esta não era
uma prioridade e não se sabe ainda
qual será a ligação que a Inglaterra
que é uma potência atómica terá
depois do Brexit

E há a estabilidade financeira
A moeda única implica uma esta
bilidade financeira que não está ga
rantida há uma divergência face aos
países do Sul Há várias propostas de
reorganização algumas estão adqui
ridas outras serão discutidas e terão
de ser implementadas até às eleições
para o Parlamento Europeu A mais
importante tem a ver com a cria
ção de um Fundo Monetário Euro
peu uma unificação fiscal e social
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porque não é possível haver 27 siste
mas fiscais diferentes e emcompeti
çãoaberta Mas não é só isso São ne
cessárias modificações significativas
na área social nomeadamente criar
uma solução solidária para o desem
prego e que se conclua a união ban
cária para que a segurança dos in
vestidores bancários não fique con
finada a cada país mas seja entregue
ao conjunto dos países da UE

Estão criadas as condições para a
mudança
Há agora melhores condições do que
nunca Há umamaior conscienciali
zação na Europa houve um grande
susto nas eleições francesas uma si
tuação particular na Europa Orien
tal e a própria solução política alemã
CDU CSU SPD há de ser mais aber
ta tanto por força do próprio SPD
como da aprendizagem da senho
ra Merkel que percebeu que os po
pulismos afinal não aconteciam só
fora o partido de extrema direita de
inspiração nazi tem cerca de 90 lu
gares no Parlamento A segurança da
Alemanha derivadasegurança euro
peia e a sua estabilidade económica
também depende do mercado euro
peu Há boas condições para a Euro
pa adquirir uma nova arquitetura e
respeitar os seus valores que podem
fazer dela uma potência tranquila ca
pazdemanter umacerta intervenção
de pacificação no mundo obrigan
do a ao mesmo tempo a responder
aos desafios da economiamoderna

Exclui a possibilidade de adesão da
Turquia
A Turquia tem outros valores Erdo
gan nunca esteve verdadeiramente
interessado em aderir à UE Fez todo
este espetáculo porque a UE impu
nha condições para a adesão e uma
delas era a subordinação das FA ao
poder político Isso permitir lhe
ia domesticar as FA como fez Elas
eram o principal bastião progressivo
e depositário da herança de Kemal
Atatürk e sustentavam politicamen
te o movimento progressista Resol
vido esse problema Erdogan tem
mostrado o que é um indivíduo que
pensa na velha Turquia otomana A
motivação geopolítica é muito com
preensível não quer que os curdos
tenham qualquer hipótese são uma
ameaça militar terrível como de
monstraram na Síria e no Iraque É
umhomemque não estápreocupado

com os direitos europeus nem com
a liberdade de expressão A constru
ção do seu palácio brada aos céus e
demonstra até que ponto há ali uma
megalomania

Foi o Presidente da República mais
novo aos 41 anos e também o que
tevemais poderes na história recente
do país O que conseguiu mudar
Quem temmuito poder não tem po
der nenhum sobretudo quando os
que tem conflituam Eu tinha o po
der político como Presidente da Re
pública e o poder militar que tem
uma cultura muito diferente da cul
tura política A política é a arte do
possível a cultura militar é a arte de
se fazer o que se deve o compromis
so o quea instituição impõe Portan
to a instituição militar não via mui
to bem a instituição política Depois
havia um Conselho da Revolução
com poderes que eu tinha que ter em
consideração e que devido à ação
de muitos conselheiros me deu uma
colaboração boa Em termos formais
tive muito poder é certo mas tive
de o executar com grande prudên
cia Há o poder que se exerce numa
democracia institucionalizada e o
que se exerce na institucionalização
e consolidação de uma transição de
mocrática Eu tinha lido e refletido
sobre as obras doEduardo Lourençoe
do padreManuel Antunes e entendia
que era indispensável uma reforma
estratégica do país definir um novo
horizonte Mas não era possível fazer
uma estratégia deste tipo com umas
FA em perturbação e uma luta intes
tina partidária Mesmo depois de re
institucionalizadas formalmente as
FA não era possível fazer isto por
que os partidos e a população esta
vam a aprender a democracia até a
utilizar uma linguagemdemocrática
Isso impediu que esta grande neces
sidade historicamente evidente não
tivesse tido resposta embora eu me
tivesse empenhado nela

E o que não conseguiu fazer
Hojeentendo que devia ter sidomui
to mais exigente numa reforma edu
cativa profunda forçando os parti
dos a empenharem se Uma reforma
que fosse definida por especialistas
nacionais e estrangeiros que se ti
vesse debruçado sobre os melhores
exemplos alemão americano ja
ponês francês e que tivesse podi
do criar condições para que tudo o

resto a modernização económica e
o desenvolvimento social se tivesse
realizado Não é que não tenha pen
sadonissonessaaltura mas entendia
que numa relação em que se estão a
estabelecer as instituições e a fazer a
rodagem da sua interação o modelo
impositivo do Presidente iria desen
cadear uma reação partidária terrí
vel E só iria por diante com o apoio
do Conselho da Revolução e o apoio
tácito das FA Isto introduzia uma
contradição que eu tinhadúvidas que
conseguisse liderar com suficiência
virtuosa Hoje penso que teria sido
bom correr esse risco a situação do
país podia ser diferente

Sentiu a sua imagem prisioneira do
25 de Novembro
Isso aconteceu mas aceitei o com
naturalidade porque quando separ
ticipa num evento com muita visi
bilidade e impacto emocional isso
fica Esquecemos com grande faci
lidade as coisas muito pensadas mas
não as emocionais Há um livro A
Psicoterapia de Deus do professor
daUniversidade de Toulon BorisCy
rulnik quemostra comomuitosme
ninos soldados esqueceram tudomas
não esqueceram os momentos trau
matizantes da guerra É tão vivo tão
impressivo tão violento quemiúdos
que ele entrevistou cristãos e mu
çulmanos explicam que só encon
tram paz na mesquita ou na igreja
porque o deus que estas instituições
representam éum deus de afeto

O que lembra commais intensidade
desse período
A institucionalização das FA que se
tinhamfragmentarizadoe pior cau
dilhizado havia caudilhos Por outro
lado numa situação de grande im
preparação e insegurança aqueles
homens deixaram de ter uma rela
ção de lealdade com as FA e criaram
uma relação de afetividade com as
forças partidárias Havia um conflito
geracional muito complicado e en
tre aqueles que tinham feito o 25 de
Abril e os outros E havia ainda uma
questão inultrapassável muitos dos
responsáveis do 25 de Abril queriam
umExército novo como se poderia
fazê lo mantendo os nossos com
promissos na NATO E mesmo que
assimnão fosse qual era omodelo do
Exército novo o suíço Não era viável
em Portugal Eu tive de reinstitucio
nalizar as FA devolver à instituição
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militar a sua ideologia formal uni
dade hierarquia disciplina compe
tência eficácia e a oportunidade Foi
extremamente difícil Claro que este
trabalho foi feito por muita gente
nomeadamente pelos nossos cama
radas doConselhodaRevolução mas
foi extremamente difícil Outra coi
sa difícil e essa muito gratificante
pensoque consegui coma colabora
ção de muitos devolver um certo es
pírito de tolerância à sociedade civil
Com o 25 de Abril houve persegui
ções inaceitáveis um país não se faz
comparte dos seus filhos faz se com
todos Apoucoe pouco osportugue
ses começaram a sentir que além de
todas as diferenças ideológicas e de
interesses havia emcomum a cultu
ra o local de nascimento o futuro A
democracia é pluralidade é conflito
mas muitas pessoas tinham se ido
embora e muitos eram homens de
alta competência profissional penso
por exemplo em Jardim Gonçalves
Fiz tudo o que pude para que voltas
sem e em parte resultou

Estamos pois a falar do seu legado
político
Sim Um outro trabalho foi termos
conseguido poucos anos depois da
descolonização normalizar as rela
ções com todos os países nomea
damente Angola o que não foi nada
fácil e para o que contribuíram mui
tos africanos nomeadamente Luís
Cabral Outro trabalho foi a recon
ciliação dos emigrantes com o país
Com as nacionalizações deixaram
de mandar divisas e estavam mui
to apreensivos Foi preciso esclare
cê los mobilizá los restabelecer a
ligação com o país tentar organizá
los nos países de acolhimento para

que fossem uma força política capaz
de dialogar com o poder e conseguir
benefícios e tentar que ajudassem a
modernizar a economia portuguesa
Neste aspeto Vítor Alves teve um pa
pel notável

Porque semeteu na política
Conhecia relativamente bem a his
tória militar fiz em Direito Ciên
cia Política e Direito Constitucional
deixei a Psicologia onde tinha feito
o 3º ano porque entendi que era ne
cessário ter mais conhecimento po
lítico Sabia que as FA tinham sido
secularmente condenadas a ocupar
o vazio criado pela incapacidade de
ação política dos políticos Aconte
ceu no rotativismo monárquico na
1ª República no Estado Novo Dada
a perturbação da altura entendia
que podia criar se de novo um vazio
e as FA seriam condenadas a ocupá
lo Seria muito prejudicial para elas
e inaceitável para o país porque sem
o império que foi a solução coleti
va durante séculos a Europa não iria
aceitar nos senão tivéssemos um re
gime consentâneo com os seus valo
res Entendi por isso queera necessá
rio travar uma luta no plano político
Foi isso quemeempurrou paraacena
política com a preocupação de vir a
criar condições para que acabando
definitivamenteociclocolonial Por
tugal pudesse desenhar um propósi
to estratégico coletivo com a Europa
e permitisse que o país resolvesse os
seus males endémicos nomeada
mente a modernização económica e
odesenvolvimento social Basta pen
sar no que era a educação apesar da
grande reforma de Veiga Simão e de
outras reformas feitas por Marcel
lo Caetano que iam no sentido da

modernização do país e a prazo de
uma democratização inevitável

Lidou commuitos políticos De quais
se tornou admirador
Henrique de Barros Palma Carlos
Salgado Zenha… e os então novos
políticos António Barreto Medeiros
Ferreira Mota Amaral entre mui
tos outros Havia políticos de grande
qualidade A classe política emer
gente depois de Abril não tinha uma
grande experiência na ação política
mas era constituída por homens de
grande mérito porque tinham feito
grandes carreiras profissionais ti
nham mantido fidelidade aos prin
cípios numa altura extremamente di
fícil tinhammanifestado grande co
ragem e sentido do bem comum Há
outros políticosporquem não tendo
estaadmiração tinhagrande apreço
pela coerência quemanifestaramdu
rante aquele período

Disse numa entrevista há poucos
anos ser umvelho preocupado com
saudades do futuro o futuro que
sonhara para os seus filhos O que
sonhou no 25 de Abril que não se
concretizou
Hoje sou um velho mais velho com a
mesma preocupação Entendia que
íamos criar uma democraciaque não
fosse meramente formal procedi
mental mas profunda em que re
conhecêssemos o mérito respei
tássemos a dignidade e se impuses
se a todos a ética do bem comum
Isso era um pouco utópico reconhe
ço hoje mas era o que eu e muitos
dos meus camaradas pensávamos
Pensávamos que podíamos criar um
desenvolvimento económico com
um Estado social que não deixasse

ninguém para trás Isso infelizmente
não aconteceu muitos foram os que
deixámos para trás e deixamos ainda

Mas no início da entrevista falou da
necessidade de utopias realizáveis
Em quê ou emquem reside a sua
esperança
Há uma frase que nunca esqueci de
Delors que diz já velho que nunca
renunciou nemàutopia nemà revol
ta Quando se está vivo politicamen
te e se entende que se tem uma res
ponsabilidade na realização do bem
comum nunca se perde a utopia e
dá se sempre força à revolta demo
crática evidentemente Há utopias
realizáveis sim mas em vez de per
dermos tempo com a discussão do
fait divers não seria melhor que os
nossos intelectuais grandes escolas
fundações perdessem o seu tempo
numa reflexão profunda do que é o
país quais os seus males endémicos
quais as suas capacidades e respos
tas possíveis

Cita muitas vezes autores humanis
tas como Rousseau que defende que
o homem aprende toda a vida Do
que aprendeu na sua vida o que po
de ensinar
Rousseau tinha uma definição mui
to interessante a de que o homem
é um ser que se perfectibiliza toda a
vida que aprende toda a vida mas
não pode aprender como se fosse
um continente fechado mas sim um
continente com ligações múltiplas à
sociedade Sabe o que eu aprendi
Aprendi que quando temos a sorte

não sei se a sorte se o azar… de
nos mantermos vivos durante muito
tempo acabamos necessariamente
por olharpara trás e olharmos funda
mentalmente para os nossos erros e
para as razões desses erros O quenos
retempera é quando sabemos que fi
zemos tudo o que nos era possívelpe
los outros pelos nossos filhos ami
gos pelos nossos concidadãos Tudo
num respeito grande por valores ci
vilizacionais eque têmumadetermi
nação e um objetivo ético Quando
olho para o espelho além de verifi
car que estou velho entendo que es
tou em paz comigomesmo Posso ter
cometido erros mas entendo que os
cometi quase sempre com bom pro
pósito boa intenção com uma cor
reção ética preocupada b
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