
Que Presidente para este Portugal? 
 

Portugal vive momentos difíceis. A ruptura entre políticos e eleitores é cada vez maior e 
a falta de confiança do povo nos partidos, nos órgãos de soberania, na justiça e no 
sistema bancário não pára de crescer. Vivemos num sistema assente em duas aberrações 
da democracia: a “partidocracia” consubstanciada no lema “Do povo para os partidos”, 
em que estes se comportam como sanguessugas vorazes que sugam tudo e todos à volta; 
e a “democracia financeira”, gerida por gente ora competente e pouco escrupulosa, ora 
incompetente e ainda menos escrupulosa. Esta união entre política e finança é o palco 
ideal para a corrupção. Apesar dos erros sucessivos que continuam a lesar o erário 
público em milhares de milhões de euros, continuamos a ver banqueiros a pavonearem-
se em público e a receber vencimentos indecentes, prémios de gestão indecorosos e 
reformas milionárias. Enquanto isso, os portugueses são espezinhados, violentados e 
obrigados a pagar dívidas e gastos em proveito próprio que os banqueiros, apoiados por 
sucessivos governos, foram criando.  

Esta democracia está morta, putrefacta. E os portugueses abúlicos, descrentes, 
absentistas, sem ânimo e incapazes de lutar contra quem lançou o país para o terceiro 
mundo. Sim, a culpa também é nossa, por aceitarmos esta violência sem um gesto de 
revolta.  

Chegou a hora da mudança. Não de uma revolução, mas de um regime balizado por 
valores democráticos, mais saudável, participativo e credível. 

E essa renovação pode começar já com a eleição do mais alto magistrado da Nação. O 
Presidente da República, preferencialmente investido de mais poderes, tem de ser motor 
de alterações comportamentais capazes de retirar Portugal da lama em que se arrasta. 
Tem de ser mais activo e entusiasta na defesa dos interesses dos portugueses. Seja ele 
de direita ou de esquerda, importa é que seja honesto, isento, capaz e, sobretudo, 
desligado de partidos, para que não tenha sido contaminado por essa trupe constituída 
maioritariamente por egoístas, incompetentes e venais. Um PR que norteei a sua 
conduta por valores morais e éticos ultimamente esquecidos, suficientemente forte para 
resistir a grupos de pressão que apenas visam o lucro obsceno, com coragem física e 
moral para limpar o lixo que tresanda no nosso país, a começar pela casa-mãe da 
democracia: a Assembleia da República. 

Sr Primeiro-Ministro: a liberdade de voto só deve ser concedida em questões que 
possam colidir com a ética e a moral individual, tais como o aborto, a eutanásia ou a co 
adopção. A escolha do Presidente da República é um assunto estritamente político e, 
como tal, um líder que se preze deve dar uma clara orientação de voto aos eleitores. A 
sua indefinição nesta matéria pode contribuir para que seja eleito um candidato de área 
política diferente da sua e da dos partidos que o apoiam na Assembleia. 



Sr Primeiro-Ministro: como português, desejo-lhe a si, e ao seu governo, o maior 
sucesso. Que tenha engenho e arte para, escudado num Presidente que o apoie, devolver 
aos portugueses o orgulho de pertencerem à nação com mais história da Europa, mostrar 
ao mundo que temos força e coragem para enfrentar lóbis ou países que apenas nos 
querem explorar, provar que temos capacidade, saber e recursos para colocar o nosso 
país no grupo dos mais desenvolvidos e, sobretudo, demonstrar que conseguimos 
arrumar a nossa casa sem a interferência oportunista de outros. 

Os portugueses estão disponíveis, querem-no e merecem-no, conscientes de que é a 
última oportunidade para, democraticamente, alterarem os destinos de Portugal. 

Saibamos todos aproveitá-la.  
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