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Miluon Sarmento
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não apenas pana
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Naténcia
Coimbna

Mania da ConceiÇão Abneu

Canlos Gil

António Mania de Sousa

Fnancisco LouÇã

João Teixeina Lopes

Alice Bnito

Canlos Tnincão

Calvet de Magalhães

Canla Alexandna Baptista

Júlio Banbosa

Rosas vai a votc:s,
leva a dernocnacia a sénio
e é de esquenda.
No dia 14 pc,de concên
corn o Í-neu voto.

Fnancisco Louçã

Helena Neves

Miguel Pontas

Luis Fazenda

ALGUNS PFIOMOTOFIES E APOIANTES
I

Alexandne Alves Costa. anquitecto, pnof. univ.
Alfinedo Fnade, psiquiatna, especialista em toxicodependência
Allvano Bosendo. fotóqnafo
Arira Madur-eina, técnica supenion da função pública
Afrtónio Chona. din da CT da AutoEur-opa
Afltonio Gomes, din sindical fer-noviánio, CN da CGTP
António Bosado da Luz, militan na nesenva, economista
BpavenLuna Sousa Santos. pnof. univ.
Càmane, músico
Càmilo Azevedo, cineasta
Cflnlos Cnuz Oliveir-a, militan na nesenva, sec. estado Saúde no lV Gover-no Pr-ovisónio
C{ana Pinto Cor-neia. bióloga. pnof. univ.
DÍmas de Almeida. paston teólogo
Flpna Silva, dir-. associativa [Olho Vivo]

F$nnando Oliveina Baptista, agnónomo, pnof. univ., ministno da Agnicultuna nos lV e V Govennos Provisónios
Grlrda Vieina. deputada negional na Madeir-a, dir. sindical das bondadeir-as, CN da CGTP

Jr]rsé Lurs Saldanha Sanches, fiscalista, pr-of. univ., ex*pneso político
Jrfsé Mat-Loso, histonradon pnémio Pessoa
Jdsé Malro Bnanco, musico
Jcfão M;rrtins Per-eira, engenheino, sec. estado da lndústr-ia no lV Govenno Pr-ovisór-io
Jrfão Nabais. advogado. pnesidente da DECO
J{ão Pulrdo Valente. medico. ex-pneso polrtico
J{ão Zillráo. ar-queologo. pnesidente do IPA
Joaquim Prlo, din. sindical dos pescadones, CN da CGTP
Julie Sangenr, actniz
M§nuel Gnaça, din sindical do calçado, CN da CGTP
Mhnuela de FneiEas. actr-iz
M§nuela Tavanes, pr-ofessona
Mpnra Càndida Pnoença. histoniador-a e pnof. ciências de educação
Mpria Helena Tnindade Lopes, egiptologa. pno[. univ
Mfr-ia José Alves, médica, pnesidente da Ass. de Planeamento Fêmiliar
Mpniarr;r Arveca, drn sindical da função pública, CN da CGTP
Mpr-io l-1r'rre hado Coelho. advogado
M§r-io lome mrliLan na nesenva
Mlguel Guedes. musrco. vocalisLa dos Blind Zeno
Pdcman. músico. vocalista dos Da Weasal
Pduk'l Mar-tins, deputado r-egional na Madeina
Pedlo Osónio, músico
Fui Br:[riano, investigadori dinecton da r-evista intennet Nonl
F..ri d I'prrrcy, din. do lCE, ex-pneso político
Tenesir Alrrnrcia, pr-of. univ., dinigente do SneSup
Tenesr I)r;r: , Cnnlho. ptntona
Tgnesa l lil ;r )t r i rÍ l.r ,1.;r de crnco
Zólia Afon:;n, r jrn ;tssociativa [Associação José Afonso]

ffifl

HQloisa Penista. socróloga
lnpcia Fezzola. histoniadona

J{sé Bnagança de Minanda, sociólogo, pnof. univ
J(sé Duar-Le. cr-rtico de jazz

Manuela
de Fneitas



O meu nome é Fennando Rosas, tenho 54 anos e sou o
candidato à Pnesidência da Bepública apoiado pelo Bloco de
Esquenda. Dunante meses penconni o país. Confnontei-me
com dnamas pe-ssoais e sociais tenníveis. Onde não chegam
nem a compaixão nem as obr-igaçoes de um Estado tôntas
vezes cego e sundo. E também conheci pessoas, de todas
as idades, que não desistem e levantam os pnojectos e as
iniciativas que podem melhonan este país. Vi e ouvi, mais
do que falei.

Pencebi que os excluídos deste país não precisam de um
árbitro em Belém. Pnecisam, isso sim, de quem se bata
pon eles e com eles. É esta a convicçao que anima a minha
candidatuna. A pnimeina e a última das minhas nazóes.

Nestas andanças pusenam-me muitas penguntas. Algumas,
ponque nepetidôs e insistentes, menecem destaque:

Oue quero desta candidaúuna, quando se sâbe quern vai
ganhân?

Queno que os meus votos - e quantos mais fonem, melhon

- influenciem o futuno inquilino de Belém. No pnimeino
môndato, Sampaio acabou pon dan quase sempne cobentuna
ao govenno, mesmo quando este a não menecia. Agona
quen ganhan pon muitos, e isso pneocupa-me. Não estou
nesta eleição pana distnibuin simpatia, mas pana falan clano.
Quando sou pon alguma coisa é ponque sou contna qualquen
coisa. Jonge Sampaio, pelo contnánio, agnada a gnegos e
a tnoianos. Acaba pon não dizen o que pnecisa sen dito.

Se os votos à esquenda do govenno se concentnanem nesta
candidatuna, essas vozes contarão para o futuro. Se
fonem muitas, ouvin-se-ão e levanão o futuno pnesidente
a pensan duas vezes sobne os seus silêncios.

Existrndo urn únrbo candrdabo à dreica in ê voües nôe será
perigoso?

Sincenamente, não. O candidato da dineita não tem qualquen
hipótese. As melhones sondagens dão-lhe metade dos votos
de Sampaio. Chega a sen penoso. Neste contexto, penigoso
senia embancan numô candidatuna de equívocos. Onde
estão os que são a favon e os que sào contna um nefenendo
sobne a descniminalização do consumo de dnogas, pon
exemplo. Onde estão os que são a favon de cínculos
unipessoais panô o panlamento, uma espécie de círculos
do queijo limiano, e os que sustentam que a democnacia
deve sen pnoponcional e panticipada. Onde estão os que
acham que tudo deve sen pnivatizado e os que pensam, e
bem, que as pnivatizaçÕes estào a sen um autêntico leilão
ao desbanato. E por aí adiante. lrresponsável seria não
afinmar a clareza num tempo de confusão, de compadrio
e clier"rt,elismo.

Sampaio susüenüa que o Presidenae não deve interferir na governação...

Defendo a sepanação de podenes, mas não penso que o PB deva sen uma nainha
de lnglatenna. Ele está em Belém também pana evitan o mau govenno. O país ganha
com um pnesidente independente. Ponque muitas vezes, o silêncio acaba em
cumplicidade.

Veja o lastimável estado de desgovenRo em que o país se encontna. Ministnos que
adquinem acções de empnesas de onde saínam, outnos que inventam fundações
de dineito pnivado pana cumpnin obnigações do Estado, outnos ainda que se digladiam
em público e um pnimeino ministno que ganante num dia o que desfaz no seguinte.
O gnau de dissolução ética e monal só é companável à do fim do cavaquismo. E,
penante isto, o PB apenas ganante "que as instituições funcionam". Funcionam
mesmo? A Justiça funciona? Quando pnescnevem casos atnás de casos, ou
quando o Dineito de Tnabalhc e as inspecçÕes já quase não obtêm nesultados?

.4 abstenÇão nôo é um problerna desEa e/eiÇôo?

Clano que é. Desta e de outnas. O que o PSD critica ao PS é o que ele mesmo
fez quando esteve lá em cinra. Esta política de notação esLá a abnin feridas
pnofundas. Pon isso, compneendo os abstencionisl-as. Só nao lhes posso dan nazão
ponque o desintenesse acaba pon tonnan tudo ainda mais fácil pana quem nos
govenna Pon isso insisto. lnsisto no valor da indignação. Os jovens estudam,
mas não têm empnegos co.npatíveis nem casas a pneÇos supontáveis. Os
contnibuintes pagam impostos, mas a banca e a maionia das empresas foge-lhes.
São cada vez mais os que tnabalham sem dineitos, como os emignantes, condenados
a vidas pnecánias. Os idosos vivem com pensÕes imonais, amar-nados a solidÕes
penosas, quando o Estado podia melhonan mais rapidamente a sua situação se nâo
andasse, por exemplo, a compnan submaninos inúteis. Quen que continue? A lista
é excensa... Pense nas mulher-es vítimas de violência e no dnama do alcoolismo, o
pnincipal pnoblema de dnoga deste país. Ou nas famílias com filhos agannados à
henoína - se são pobnes ou nemediadas, o destino deles é a pnisão, não o
tnatamento. E os tnaficantes. os vendadeinos cniminosos. esses continuam impunes.
Acha mesmo que "as instituiÇÕes funcionam"?

É por rudo issq a "Justiça, doa a quem doer'?

Sim. Queno um país que não se ongulhe apenas dos seus magníficos jogadones de
futebol ou que acabe a neven-se em pnognamas como o Big Brothen Pontugal tenia
outnas nazôes pana sentir- estima pon si mesmo. Somos um pequeno país.
Poderíamos ter orgulho em ser um dos países mais iustos do Mundo. Como
podeníamos ten ongulho em senmos militanmente não alinhados, até ponque a
nossa única defesa é a de um desenvolvimento justo e sustentado. Este caminho
é exigente? É muito exigente. E o caminho que neclama, pon exemplo, a auscultação
do povo em nefenendo sobne l necente Tratado de Nice, onde os mais fontes da
Europa ficanam ainda com mais poden

O voto nesta candidatuna tem um significado fonte. Acho que vale a pena. E você?

Pana alguns,
estras são as
últirnas eleiçÕes
do século XX.

Pana nós, são
as pr-irneinas
do século XXl.


