


A 14 de Julho de 1789, o Povo de Paris conquistava a velha fortaleza-prisão da cidade, 
vitória decisiva sobre o “ancien régime”.

A conquista de Lisboa aos mouros consolidou Portugal.

O sistema político da Constituição de 1976 está gasto, transformou a Democracia, 
Esperança do 25 de Abril, num “ancien régime”.

Transformou-A numa partidocracia subordinada a várias oligarquias, onde impera o 
poder do dinheiro e não o Primado da Pessoa Humana, nem a soberania do Povo.

O Estado Social vem sendo descaradamente destruído e agravam-se as desigualdades 
sociais.

Os menos esclarecidos julgam que os centros de decisão mais importantes ainda estão 
nos Partidos, e não, como agora, nas sociedades secretas cujos interesses financeiros, 
protegidos por uma desregulação selvagem, dominam o Estado.

Portugal, por culpa da passividade e da incompetência, foi transformado num protectorado 
de uma Europa sem coragem de se autoconstruir, afundada no Relativismo e rejeitando 
Princípios, Valores e Ideologias.

Está assim comprometido o Interesse Nacional e o Bem Comum dos Portugueses.

Também a posse das máquinas informativas pelos poderes aqui denunciados, ajuda a 
convencer os Portugueses de que não há outro caminho de Regeneração, de Democracia 
e de Desenvolvimento Integral da Pátria, a não ser o deste percurso  de “apagada e vil 
tristeza” por onde nos forçam os “velhos do Restelo” do século XXI português.

Os socialmente mais débeis são os mais covardemente atingidos e sofredores, porque 
assim o escolheram as oligarquias e as sociedade secretas.

A crise tinha de ser enfrentada, mas não desta maneira de genocídio social.

A TOMADA
DA BASTILHA



Portugal tem de “tomar a Bastilha”. Tem de conquistar Lisboa aos mouros. Sob pena de se 
perpetuar o sofrimento do Povo, preso ingloriamente às amarras de um sistema político-
constitucional que a má-fé e a gritante ausência de Cultura, no caso nomeadamente a 
política, vendem como não tendo alternativas.

A Pátria exige mudanças inadiáveis, que só serão DE FUNDO, se constitucionais.

Há que “tomar a Bastilha”, conquistar Lisboa aos mouros. Fazer as reformas estruturais 
de base que a Situação não quer, nem deixa.  Desde um extremo ao outro do espectro 
partidário português, estes partidos são todos iguais no seu conservadorismo de regime. 
Fingem se combater uns aos outros, só para enganar os Portugueses mais distraídos. 
Porém, estão alinhados, todos e ainda que em estilos diversificados, sob as mesmas 
batutas que controlam a imposição do sistema político-constitucional ainda vigente.

“Tomar a Bastilha”, é o Povo:

a) em eleições presidenciais verdadeiramente livres;

b) com igualdade de oportunidades a todos os que se candidatem;

c)  eleger quem Lhe apresentar um projecto de reforma estrutural do País, consubstanciado 
nas alterações constitucionais propostas;

d) e ao decidir assim, obviamente saber, que determina submeter tal revisão a referendo 
do Povo soberano

e) com o Dever de as Forças Armadas e de Segurança garantirem o respeito por esta 
vontade nacional, democrática e inequivocamente expressa, mesmo que

- contra os ardis do academismo jurista positivista
- contra instituições que se pretendam colocar acima da vontade soberana dos Portugueses 
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A BASTILHA QUE É PRECISO TOMAR 
OU A CONSTITUIÇÃO QUE É NECESSÁRIO MUDAR

1. Manter os Princípios Fundamentais da Constituição da República Portuguesa (artigos 
1.º a 11.º) à excepção do artigo 6.º (Estado Unitário).
 
Pelo que estruturar Portugal em nove Regiões:

- Minho
- Trás-os-Montes
- Douro
- Beiras
- Vale do Tejo
- Alentejo
- Algarve
- Açores
- Madeira

cada uma com os seus Órgãos de governo próprio e dotada de poder legislativo, ficando 
reservado para o Estado central o exclusivo em matérias de:

- Direitos, Liberdades e Garantias;
- Política externa;
- Defesa Nacional e Segurança Interna;
- Regulação dos sistemas financeiro e fiscal;
- Justiça;
- Ensino Superior;
- Sistema Nacional de Segurança Social
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2. Manter os Direitos e Deveres Fundamentais consagrados na Parte I da Constituição 
(artigos 12.º e 79.º) com as alterações seguintes:

a) Extinta a entidade administrativa impropriamente reguladora da comunicação social, 
cabendo aos Tribunais dirimir conflitos também nesta matéria.

b) Direito de resposta consagrado para todos os cidadãos.

c) Eliminada a proibição antidemocrática de “partidos regionais”.

d) Dados os prejuízos já comprovadamente causados ao País, que vêm sendo para os 
Reformados, Funcionários Públicos e contribuintes pagarem, é proibido o direito à 
greve nos seguintes quatro sectores:

- Defesa Nacional e Segurança Interna
- Justiça
- Saúde e Socorrismo 
- Transportes

Em compensação, estabelecer-lhes níveis salariais e regalias sociais acima da média 
nacional.

e) Estabelecimento de normas constitucionais que acautelem o respeito pelo Estado 
Social e pelos legítimas expectativas adquiridas pelos beneficiários.

f) Extinguir a fiscalização preventiva da constitucionalidade, tal como noutras 
Democracias.
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3. Na Parte II, organização económica:

a) Manter os Títulos I e II, princípios gerais e planos, sendo eliminado o Título III, 
políticas agrícola, comercial e industrial, por se tratar de matérias que devem ser mais 
flexibilizadas em vez de uma sua constitucionalização.

b) As políticas orçamental e fiscal sujeitas a um prazo de sete anos, salvo emergência 
declarada pela Assembleia da República, a fim de garantir expectativas sérias e 
atractibilidade interna e externa.

4. Na organização do poder político:

a) Actos legislativos as leis da Assembleia da República, os decretos-leis do Governo da 
República, as leis regionais das Assembleias Regionais e os decretos regionais dos 
Governo Regionais.

b) Mantém-se o método de Hondt nas listas plurinominais.

c) Anulada a proibição do Referendo em matéria de alteração constitucional, podendo a 
sua iniciativa resultar de uma decisão do Presidente da República, ou da Assembleia 
da República ou de vinte mil cidadãos eleitores. Não pode ser repetido sobre a mesma 
matéria, sem passarem dez anos sobre anterior consulta.

d) O Presidente da República é eleito por sufrágio universal, directo e secreto dos 
cidadãos portugueses residentes no território nacional, por um período de sete anos, 
não sendo admitida a sua reeleição para um segundo mandato consecutivo. A sua 
candidatura é proposta no mínimo por dez mil cidadãos eleitores.

e) O Presidente da República é o chefe do Governo. Não pode ser demitido pela 
Assembleia da República, salvo incapacidade física comprovada, tendo Esta poderes 
de vetar os decretos-leis do Executivo nas matérias a serem constitucionalmente 
expressas.
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f) O Presidente da República pode vetar leis da Assembleia da República, nos termos a 
ficar constitucionalmente definidos.

g) O Conselho de Estado é composto, além do Presidente, pelos Presidentes da Assembleia 
da República, do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal de Contas, pelo Provedor de Justiça, pelos antigos Presidentes da República 
e pelos nove Presidentes das Regiões, sendo as suas competências adaptadas ao novo 
modelo constitucional.

h) A Assembleia da República é composta por  cento e oitenta e um Deputados, 
sendo oitenta eleitos por um círculo eleitoral nacional e noventa e sete por círculos 
eleitorais uninominais, geograficamente definidos na lei aproximadamente em 
proporcionalidade do número de eleitores inscritos, e ainda quatro Deputados em 
círculos uninominais pelas Comunidades Portuguesas.

i) As candidaturas a Deputados à Assembleia da República são apresentadas, nos termos 
da lei, em listas subscritas por cinco mil cidadãos eleitores, no caso do círculo eleitoral 
nacional, e por mil cidadãos eleitores nos círculos eleitorais uninominais. Ninguém 
pode figurar em mais do que uma lista e é nula a assinatura de subscrição que surja 
em mais de uma lista.

j) O mandato de Deputado é de quatro anos.

l) As competências política, legislativa, de fiscalização e quanto a outros órgãos, da 
Assembleia da República, bem como as reservas de competência legislativa, serão 
adaptadas ao novo modelo constitucional da organização do poder político.

m) O Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República.

n) A Constituição estabelecerá as presenças do Presidente da República e dos membros 
do Executivo na Assembleia da República, Aquele a título excepcional.
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o) A Assembleia da República elege por maioria de dois terços dos Deputados presentes, 
desde que superior à maioria absoluta dos Deputados em efectividade de funções, o 
Provedor de Justiça, o Presidente do Conselho Económico e Social e onze Vogais do 
Conselho Superior de Magistratura.

p) É da reserva absoluta da competência legislativa da Assembleia da República, sem 
prejuízo da competência das Regiões, legislar sobre as seguintes matérias:

- regime geral de elaboração e organização do Orçamento de Estado
- regime das relações financeiras com as Regiões e as Autarquias Locais
- estado e capacidade das pessoas
- Direitos, Liberdades e Garantias
- definição dos crimes, penas, medidas de segurança e respectivos pressupostos, 
 bem como processo criminal.
- regime geral de punição de infracções disciplinares, bem como dos actos ilícitos
 de mera ordenação social e do respectivo processo.

q) O Governo é chefiado pelo Presidente da República que nomeia os Ministros e 
os Secretários de Estado. O Presidente, num seu impedimento, pode delegar a sua 
presidência das reuniões do Conselho de Ministros num Destes.

r) O Governo responde unicamente perante o Presidente da República.

s) É extinta a “comissão nacional de eleições”, cabendo aos Tribunais a apreciação de 
qualquer eventual ilícito.

5. Propõe-se a extinção do Tribunal Constitucional, porquanto, em especial a propósito 
da apreciação preventiva da constitucionalidade, tem revelado uma particular 
vulnerabilidade político-partidária que não dignifica a Justiça Constitucional e 
desacredita as mais relevantes instituições da República. 

A apreciação preventiva da constitucionalidade, constitui um instrumento que 
praticamente não tem previsão em qualquer outro ordenamento constitucional, em todo 
o Mundo. 
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E isto acontece, porquanto a circunstância de a mesma não ter lugar, importa mais vantagens 
do que inconvenientes, além do mais, porque, por via, quer da apreciação sucessiva, 
quer da concreta, está sempre assegurada a avaliação eficaz da constitucionalidade das 
leis. 
A apreciação preventiva tem o inconveniente de, ao fim e ao cabo, prolongar, de 
certo modo, o próprio processo legislativo e transportar para o Tribunal Constitucional 
a conflitualidade politico-partidária própria do Parlamento, envolvendo aquele órgão 
jurisdicional nessa discussão, o que dá sempre lugar à especulação sobre as inclinações 
e opções ideológicas e partidárias dos Juízes Conselheiros, o que não é dignificante para 
o próprio Tribunal. 

Propõe-se, pois, que, salvo em relação ao Referendo, deixe de existir o instituto da 
apreciação preventiva da constitucionalidade. 

Propõe-se, ainda, a transferência das demais competências do Tribunal Constitucional 
para uma Secção própria do Supremo Tribunal de Justiça (a Secção Constitucional), 
ficando, assim, a cargo de magistrados de carreira, ao mais alto nível - Juízes Conselheiros 
- a Justiça Constitucional, como, aliás, acontece noutros países em que as questões de 
constitucionalidade estão atribuídas, com sucesso, à jurisdição comum. 

6. Há o reconhecimento generalizado de que a Justiça é demasiado lenta, importando 
graves consequências para a economia, sendo um dos mais pesados custos de contexto, 
que compromete o investimento estrangeiro em Portugal, de que tanto carecemos. 

Ao mesmo tempo, assiste-se a sinais preocupantes de “politização” da Justiça, que a 
desprestigia e desacredita, havendo até, por força de casos que adquirem maior projecção 
mediática, quem pressinta indícios de tentativas, aqui ou ali, de verdadeiro governo de 
Juízes, pondo-se em causa o princípio da separação de poderes. 

São pertinentes iniciativas várias que visem assegurar maior eficácia aos Tribunais e à 
Justiça. 
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Todavia, entendemos que na raiz da grande parte dos problemas que afectam gravemente 
a Justiça e comprometem a prontidão e qualidade do serviço público que deve prestar, 
essencial no Estado de Direito e ao bom funcionamento da economia, tem a ver com 
as soluções tendencialmente auto-gestionárias, de filiação constitucional, actualmente 
vigentes. 

É preciso, pois, ter a coragem de mudar e de vencer resistências que se arrastam e adiam 
a prevalência do interesse nacional sobre quaisquer outros de natureza corporativa, por 
mais respeitáveis que sejam.

É imperioso criar condições para o exercício da pedagogia necessária ao reforço de uma 
cultura de serviço por parte dos agentes judiciários, sem prejuízo da autoridade que lhes 
está associada. 

O princípio da separação de poderes, como adquirido histórico essencial ao Estado de 
Direito, deve ser entendido como uma linha intransponível com dois sentidos – ela não 
pode ser, em caso algum, ultrapassada pelo Executivo e pelo Legislativo, com absoluto 
respeito pela independência e espaço de exclusiva intervenção do poder judicial. 

Mas a inversa é igualmente verdadeira e a sua observância tem sido posta em dúvida por 
via de institutos e instrumentos que alargaram, e bem, os direitos dos cidadãos, mas que 
exigem rigor acrescido no respeito pela linha divisória, nem sempre clara, que separa a 
esfera do Executivo da área do Judicial. 

Propomos como Magistrados, apenas os Juízes, não podendo estes e os agentes do 
Ministério Público permanecer mais de três anos em cada uma das comarcas de primeira 
instância, a fim de reforçar a respetiva independência e distância relativamente ao meio 
onde operem, solução que vai ao encontro de uma tradição salutar que não deveria ter 
sido abandonada. 



Propõe-se um Conselho Superior da Magistratura que estenda a sua competência a todos 
os Juízes e Agentes do Ministério Público, integrado por representantes, todos ocupando 
já a mais elevada categoria profissional de juízes conselheiros e de procuradores-gerais-
adjuntos, com experiência acumulada e vasto conhecimento das questões estruturais da 
Justiça e dos seus Agentes. 

Aliás muitas destas matérias aqui afloradas estão normativamenóte propostas no projecto 
de revisão constitucional dos Deputados sociais-democratas à Assembleia da República 
pelo círculo eleitoral da Madeira, que todos os partidos do regime rejeitaram apreciar.

7. O Tribunal de Contas deve actuar com base em estritos critérios de constitucionalidade 
e de legalidade, não lhe competindo formular juízos de oportunidade política, 
económica ou financeira.

8. O Procurador-Geral da República, juntamente com os Presidentes do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas, é um dos três vices-presidentes do 
Conselho Superior de Magistratura (presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça), e é a entidade superior do Ministério Público, com a competência definida na 
lei e com um mandato de três anos.

9. Mantêm-se todos os Direitos constitucionais e os constantes dos respectivos Estatutos 
Político-Administrativos, já adquiridos pelos Açores e pela Madeira.

10.

a) São Órgãos das Regiões, a Assembleia Regional e o Governo Regional, não havendo 
representação local da República, a qual cabe aos Órgãos do Estado em todo o 
território nacional.

b) A Assembleia Regional é composta por vinte e sete Deputados, quinze eleitos por 
círculos eleitorais uninominais, geograficamente definidos na lei e com número 
equitativamente aproximado de eleitores, e doze eleitos por um círculo eleitoral 
regional, com um mandato de quatro anos.



c) As candidaturas à Assembleia Regional pelo círculo eleitoral regional são apresentadas 
nos termos da lei e subscritas por quinhentos cidadãos eleitores no círculo, e por cem 
eleitores do respectivo círculo nos círculos eleitorais uninominais.

d) O Presidente da Região é eleito por sufrágio universal, directo e secreto dos eleitores 
inscritos nessa área, por um período de sete anos não reeligível no mandato seguinte, 
devendo a sua candidatura ser proposta por mil cidadãos aí eleitores.

e) A Assembleia Regional produz leis regionais e o Governo Regional decretos regionais, 
sendo o restante regime para os dois Órgãos regionais adaptado do proposto para o 
Presidente e o Governo da República e para a Assembleia da República, denominando-
se Secretários Regionais os membros dos Executivos das Regiões.

f) Os Estatutos Político-Administrativos de cada Região concretizam e estruturam o 
respectivo regime em qualquer das matérias não reservadas para o Estado central. 
São discutidos e aprovados na Assembleia da República nos mesmo termos que 
vigoram para os das actuais Regiões Autónomas, tendo apenas como único normativo 
hierarquicamente superior, a Constituição da República.

g) São igualmente da competência da Assembleia da República, as leis eleitorais 
da Regiões, discutidas e aprovadas nos mesmo termos dos Estatutos Político-
Administrativos.

h) Lei da Assembleia da República assegurará que às transferências de competências do 
Estado para cada Região, corresponderão as necessárias dotações financeiras.

i) É estabelecido o referendo regional, a ser regulado na lei.

j) Não haverá qualquer transferência de competências do Poder Local para as Regiões.
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11.

a) São autarquias locais o Município e a Freguesia. Têm dois Órgãos:a Assembleia 
Municipal ou a de Freguesia e a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia.

b) Os Presidentes de Câmara Municipal ou de Junta de Freguesia são eleitos por sufrágio 
universal, directo e secreto dos eleitores inscritos na respectiva área. Aqueles propostos 
por cem eleitores e estes por vinte, tal como as listas para a Assembleia Municipal e 
para a Assembleia de Freguesia.

c) Os Presidentes de Câmara Municipal escolhem os seus Vereadores conforme número 
determinado pela lei em proporção com a respectiva população, o mesmo sendo 
legalmente estabelecido para os Vogais das Juntas de Freguesia.

d) A lei estabelecerá também o numero de membros para as Assembleias Municipais e 
para as Juntas de Freguesia, na proporção da respectiva população.

e) Para a defesa do Ambiente e segurança dos cidadãos, caberá a cada Câmara Municipal 
reservar os locais e espaços adequados à fixação de toda a publicidade, bem como de 
toda a propaganda partidária ou eleitoral.

f) A lei estabelecerá as condições do Referendo Local.

g) São descconstitucionalizadas as “comissões de moradores”.

A TOMADA
DA BASTILHA



12. A Defesa Nacional terá por objectivo, no respeito pela ordem constitucional em 
vigor, pelas instituições democráticas e pelas convenções internacionais, garantir a 
independência nacional, a integridade do território e a liberdade e a segurança das 
populações contra qualquer agressão ou ameaça.

13. Será estabelecido que dos actos ou omissões da Administração Pública ou de 
qualquer entidade pública que violem direitos, liberdades e garantias, insusceptíveis 
de impugnação junto dos demais Tribunais, cabe recurso, com carácter urgente, para 
a Secção Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça. Igual recurso de amparo cabe 
de idênticos actos de natureza processual praticados pelos Tribunais, violadores de 
Direitos, Liberdades e Garantias, esgotados que sejam os recursos ordinários.

14. O Estado respeita, na sua organização, a identidade regional e local e promove a 
protecção da cultura e das especificidades próprias das diferentes Regiões, reconhecendo 
o direito à diferença a todas as comunidades que o integram.

- * -
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Ouvem-se muitas vozes credíveis a assumir que o regime constitucional vigente está 
esgotado, questão que é indissociável da descrença na política e nos políticos, do 
afastamento dos cidadãos das instituições que estruturam o Estado Democrático e da 
manifesta crise da Democracia representativa. 

A Constituição da República foi objecto de sucessivas revisões. Estas revelaram-se 
insuficientes, e sobre ela, concebida com base num pacto com o MFA e numa conjuntura 
revolucionária que visava construir o socialismo que se desmoronou com a queda do 
muro de Berlim, passaram 47 anos, que trouxeram ao Mundo e, também ao nosso País, 
profundas mudanças, inclusive o malfadado ultraliberalismo e o capitalismo desregrado, 
selvagem, que põem em causa a Dignidade da Pessoa Humana.

Ora, não é a sociedade, em acelerada evolução, que se tem de adaptar a uma 
Constituição que estagnou e cristalizou em domínios essenciais à eficácia do Estado e 
ao adequado funcionamento das instituições, das quais os cidadãos crescentemente se 
alheiam, quando não mesmo hostilizam. Antes é a Constituição que se tem de actualizar 
e romper com tabus e conservadorismos caducos, fechados sobre si mesmos, com o 
mesmo discurso e práticas de há quarenta anos, negando aos portugueses as mudanças, 
as reformas e o progresso a que têm direito. 

Este projecto afirma-se pela positiva, não se apresentando contra nada e contra ninguém, 
mas apresenta-se, assumidamente, contra tal conservadorismo! 

É preciso reafirmar a Democracia, renovando-a, no quadro de um Estado moderno que 
responda aos enormes desafios do Século XXI. 

É preciso “Renovar Abril”! 
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Quem não tiver percebido que a crise que vivemos não é apenas económica, ou que, 
pelo menos, está também associada a uma crise de valores, com um individualismo 
predominante, e enquadrada por uma globalização descontrolada e pelas mais profundas 
mutações que as novas tecnologias vêm proporcionando, está condenado a não acertar 
o passo pela História e a ser ultrapassado por ela. 

Reclama-se tanto a Reforma do Estado, o que passa, inevitavelmente, pela redefinição 
das suas funções, pensadas em termos de se manter na sua esfera as áreas inalienáveis 
da soberania, a par da sua imprescindível intervenção na supervisão e regulação, 
corrigindo excessos e desvios, mas desonerando-o de encargos e tarefas que devem 
caber à sociedade civil, e abrindo maior espaço à iniciativa privada e à descentralização 
político-administrativa, essencial à afirmação do primado da Pessoa Humana.

Ora, é preocupante e incompreensível, que se possa pretender levar a cabo um processo 
sério e profundo da Reforma do Estado, sem começar por redefinir as suas funções em 
sede constitucional. 

Como é possível numa matéria reconhecida como inadiável e essencial para o nosso 
futuro colectivo, que se persista em iniciar a construção do edifício da Reforma do Estado 
pelo “telhado”?! 
Não está à vista de todos, que os Partidos políticos e a sociedade em geral deveriam 
começar esse processo exactamente pela redefinição de parâmetros e alterações 
relativamente ao papel e funções que devem caber ao Estado na sociedade actual e nas 
próximas décadas?! 

É por se partilhar destas preocupações, de que se destaca a garantia inalienável da 
sustentabilidade do Estado Social como irreversível conquista de Abril, que se apresenta 
este projecto para a melhoria e aperfeiçoamento do sistema democrático, ultrapassando 
limitações e constrangimentos em que a sociedade portuguesa se debate e estiolou.

O Interesse Nacional obriga a que as oportunidades históricas não possam ser 
desperdiçadas.







AOS PORTUGUESES: 

UM PORTUGAL DIFERENTE DESTE 

 Quando falo de MUDAR PORTUGAL, não me refiro às “mudanças” sugeridas pelos 

Partidos da Situação, que são as tais “mudanças” para que tudo fique na mesma. Ou pior… 

 Como se tem visto. 

 MUDAR PORTUGAL não é “remendar Portugal”. 

 É apresentar diferenças estruturantes, sem ter receio do polémico. 

 Numa Democracia, as coisas debatem-se. Em Portugal, vigora como que um 

“pensamento único”, em que parecendo que se está a discutir alternativas diferentes, vem 

tudo bater ao mesmo ponto de aguentar o sistema político-constitucional dos Partidos da 

Situação e dos “interesses” poderosos, internos e externos. 

 Sei que no trabalho apresentado aqui a 14 de Julho último, intitulado “A TOMADA 

DA BASTILHA” e sob  a epígrafe “a Bastilha que é preciso tomar ou a Constituição que é 

necessário mudar”, um dos pontos que causou polémica - é mesmo de pensar, que Portugal 

precisa - foi “Estruturar Portugal em nove Regiões: Minho, Trás-Os-Montes, Douro, Beiras, 

Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira, cada uma com os seus Órgãos de governo 

próprio e dotada de poder legislativo, ficando reservado para o Estado Central o exclusivo 

em matérias de: Direitos, Liberdades e Garantias; Política externa, Defesa Nacional e 

Segurança Interna; Regulação dos sistemas financeiro e fiscal; Justiça; Ensino Superior; 

Sistema Nacional de Segurança Social”. 

 E mais adiante se esclarecia que “não haverá qualquer transferência de competências 

do Poder Local para as Regiões”. 

 “Não tenhais medo”. Vejamos: 



 1.- Em Política (com p grande) a prioridade vai para a realização da Pessoa 

Humana. Estado, Região, Autarquia e restantes Instituições estão ao serviço da 

Pessoa Humana, não é Esta instrumento daqueles. 

 2.- Sendo o primado, o da Pessoa Humana, tem de ser vivido plenamente o 

Princípio da Subsidiariedade: os centros de decisão estarem o mais próximo 

possível do Cidadão, salvo se razões de escala justificarem outros centros de 

decisão a níveis superiores. 

 3.- Aliás, hoje, com a generalização do Conhecimento, do acesso à 

Cultura, e com as Tecnologias de Informação, o Cidadão, cada vez melhor 

informado e formado, legitimamente pretende participar e intervir mais na vida 

pública. A Região faculta esta modernidade na participação. 

 4.- Tanto em sistema ditatorial, como em sistema democrático, os 

problemas dos Portugueses resultaram do conservadorismo da centralização 

política numa Lisboa distante geográfica e cognitivamente da maioria dos 

Cidadãos e suas condições reais de vida. Hoje somos dominados por uma falsa 

elite de Lisboa e arredores, que conjuga interesses financeiros poderosos e anti-

nacionais com um piroso snobismo social. Portugal muda com a aproximação 

dos centros de decisão às populações. 

 5.- Mas isto implica o reforço do próprio Estado. 

  Porque se para o Estado ficarem apenas reservadas as competências 

que, não só são inerentes à sua existência, como também são aquelas que, à 

respectiva dimensão, o Estado faz melhor do que qualquer outra Instituição, 

então teremos um bom Estado. E não a pesada máquina burocrática, 

erradamente interventiva ou obstaculizante, perdida numa teia administrativa 

que impede o Estado de gerir bem, mesmo o que deve ser de sua competência. 



 6.- Um poder político regional, mais próximo das Autarquias e dos 

Cidadãos e com as competências que o Estado lhe deve transferir, é bem 

diferente no maior acesso a que está ao alcance, é mais pressionável com 

legitimidade pelos Cidadãos e pelas Autarquias Locais - até porque 

eleitoralmente mais controlado por Estes - do que uma governação 

centralizada, distante e praticamente inacessível, cujos titulares quase ninguém 

sabe quem são, mesmo quando em eleições. 

  Não há comparação entre o acesso de um Cidadão e de um Autarca ao 

poder regional e ao poder central. 

 7.- Ao contrário do que dizem os corifeus e os ícones do actual sistema 

político-constitucional, administrativamente nove Regiões são mais baratas do 

que o pesadão Estado Central. 

  Não só através da relação custos-benefícios, como o provaram as 

actuais Regiões Autónomas. Mas também porque não se trata de criar novos 

Serviços, mas passá-los, mais rentáveis, do Estado para a Região. 

  E o aparecimento da “classe política”, agora escolhida com pleno 

conhecimento dos Cidadãos, ao contrário da “classe política de Lisboa”, não 

ultrapassará o número dos “tachos” ineficientes e a serem extintos que o actual 

Estado gorduroso alberga em Lisboa. 

 8.- Aliás, o reforço da Identidade Nacional faz-se com o reforço das 

Identidades Regionais. É isto que se vê em qualquer Estado de natureza 

Federal, onde os diversos Estados regionais são meio de robustecimento da 

Unidade da Federação ou Confederação. 

  E alguém tem dúvidas de que Minho, Trás-Os-Montes, Beiras, Alentejo e 

Algarve, complementados pelas Identidades Económicas que são o Vale do 



Douro e o Vale do Tejo, não são as sete Identidades que desde sempre, na 

História, fizeram Portugal Continental? 

  E não se trata de ir sobre um mapa e desenhar as fronteiras destas 

Regiões. 

  O mais racional é os Municípios que se encontram na fronteira possível 

entre duas delas, ou entre três nalguma hipótese, escolher a qual quer 

pertencer. 

  Como a escolha da capital regional deve ser um dos primeiros testes de 

grande maturidade consensual das respectivas novas classes política regionais. 

 Como vê, “MUDAR PORTUGAL” não está a propor absurdos. 

 Está propor MUDANÇAS” a sério e não as outras de até hoje, destinadas a que tudo 

fique na mesma. 

 Está a se antecipar e a preparar um futuro de Democracia mais participativa. 

 Ao contrário do que os “big brothers” financeiros e políticos nos impõem, 

coactivamente, as fingidas “democracias” formais. 

 Claro que os Portugueses verão que os candidatos do regime, ou vão deitar pedra 

sobre isto, com argumentos apresentados sem que seja permitido lhes opôr contraditório, ou 

pura e simplesmente vão beneficiar da censura que os mesmos poderes que os candidatam 

imporão na “sua” comunicação social. 

Funchal, 14 de Setembro de 2015 

Alberto João Jardim 



DEZ PERGUNTAS A CADA PORTUGUÊS 

1. Como Português que quer um futuro melhor, tem medo da única mudança decisiva que é a 

constitucional, e prefere se deixar outra vez à mercê dos candidatos presidenciais apoiados 

pelas figuras e partidos situacionistas que nada de importante vão alterar? 

2. Como Português, em consciência, não acha preferível, a tempo e antes que Portugal se 

afunde mais na “crise” e na “austeridade” deles, fazer a mudança do sistema político 

enquanto sabe que Lhe garantimos intocáveis os Direitos, Liberdades e Garantias 

individuais consagrados na Constituição? 

3. Como Português, se defende o primado da dignidade da Pessoa Humana e, por isso, 

entende que não podemos ser arrastados num sistema político onde predominam interesses 

corporativos e que está sob controlo das oligarquias financeiras, nacionais e internacionais, 

bem como de organizações poderosas não transparentes, quer, ou não, ajudar a MUDAR 

PORTUGAL? 

4. Como Português, está então disposto a lutar por uma mudança de regime que passe a 

consagrar constitucionalmente o Estado Social e, assim, não permita que abusem mais do 

Seu salário ou pensão? 

5. Como Português, em vez de uma subordinação escandalosa, inconstante e parca de 

garantias aos poderes políticos e financeiros de uma Europa decadente também no plano 

dos Valores, antes não prefere que Portugal tenha uma nova Constituição que a Si defenda 

dos constantes abusos de lançamento de impostos e estabeleça regras fiscais e orçamentais 

no tempo, as quais atraiam investimento e criem Emprego? 

6. Como Português, não quer acabar com o centralismo de Lisboa, causa de tanta injustiça 

nacional e social, e ajudar a trazer à Sua Região, junto de Si e também por Si controlada, as 

competências necessárias para a resolução dos Seus problemas, ficando para o Estado 

central apenas o que Lhe compete? 

7. Como Português, não deseja acabar com a instabilidade, com a inflação legislativa, com a 

inadequação do sistema de justiça, com superexcesso de organismos públicos que também 



paga e com o apenas acesso à “informação” que os poderes controladores de Portugal 

deixam, antes preferindo eleger directamente um Presidente que lidere o Governo, sujeito 

ao veto de um Parlamento com menos Deputados, em parte eleitos uninominalmente, mas 

que nenhum destes Poderes de Estado possa derrubar o outro nesta estabilidade assim 

conseguida? 

8. Como Português e num mundo que todos os dias se transforma tão rapidamente, em 

consciência acha que podemos continuar submetidos a regras constitucionais 

programáticas de há mais de quarenta anos atrás, com as gerações mais novas e as futuras 

sob a ditadura de um passado assim imposto? 

9. Como Português, não acha que tem o Direito de referendar a Constituição que rege toda a 

Sua vida, como o têm todos os dez milhões de Portugueses, em vez de Ela ser monopólio 

inaceitável das cinco dezenas de políticos que formam os directórios nacionais dos dois 

maiores Partidos? 

10. Como Português, se em consciência, por patriotismo e por solidariedade social, acha que 

deve ajudar a mudar o sistema político-constitucional e pôr fim ao bêco sem saída para 

onde nos trouxeram os poderosos interesses e Partidos situacionistas, está disposto ao 

voluntariado cívico de, na Cidade ou Aldeia onde vive, sem qualquer vantagem material, 

responder a participar numa organização PARA MUDAR PORTUGAL? 

Alberto João Jardim


