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o si- MÁRIô SOARES
um cómico sem qúâIidadê§

DO AUTOR

§etê e Sete 6êo VLúte e TÉs?

Quud! Deus E§tá Di3traído

rroi§ GÀtôs e uma Câttr (el8aê da vrdâ pôütka)

l'loreB !o Cemlté.io

O cas da câpela dc râto e Bôhbs, Bohb4 € mels tsombú§
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Pâ:rece que erB funções dulll primeiro-ministro
dra 3.. Repúbtricâ não sã.o difíceis a avaliâr pelo rom-
portâmento do sr. Mário Soares. Por tüdo e por
üsdlâ eBte homem spresenta-se em público e faz
[rropagarda, dêita palâlrrâ, esboça projectos, pro-
rrete rEunalos e funalos, insulta o rêgime ámterior,
pâ,pâ,gueie sobre democracia e socialismo. Utiliza
kwâú&velmente palawas pouco escolhidâs, uma iro-
niâ fácil, sem esplrito, s€trn g.aça, sem sentido.
Nêd€, do que diz tem pênsammto, reflexáo, simples
6ersatez. É a nível de govêmo, a oratória demagógicâ
de soErlcio, a, tnrculêncie us,ada eÍn ejuntsm€ntos
popu!âres, o palâvrcadlo próprio dâs inteligências
idferiores. Nestas discuiBatss que prirnarE pelê con-
fusão de ideia§, fala-se s€mpre em 8náIrdes reformâB,
eferem-6e modifica4õe8 proflrndss na vid& do Pâis.



NinSuém diriâ. âo ouvi"lo que a 3., Repírblicà
ficará célehre pela isnorância e insersaLez alos

Sovelnântesi pela d$oralem nâB instituições pú-
blicas, privâdâs e mililarcs; pela deSaadaqão dà
vidâ social; pelâ entregâ á.o inimigo e âcls úte"
ressêa êstrangeiros de todos os nossos tenitórjos
ultramari,no§; pela Ilína das füanqas do Estâdo €
de milhâreB de empresas; pêlo desmoronar total dâ
economiâ do País.

Quando vemos o sr. Mário Soârês aparecer na
t€le\risão, pômo-nos â rir. É que é comico o sr. Mârio
Soarcs. Um cómico sem qualidâdes, sem valor. sem
categorie, sem mérito, mas que fa, rir. O sr. Mário
Soâres é um daqueles âr'Listâs que divertcm preci-
§amente porrque falhâ,m. Um mâu palhaço que trrns-
mite boa disposição.

O sr'. Mário Soares é uma figura que não pcxle
ser encarada sem uma trongâ séúe de sorisos. Nós,
ao \rê.lo, pômo-nos lJogo a rir; ao ouvllo soltainos
gargalhâdlâs: se fermanêce certo tempo no êcrân.
Ievâmos a mão à barriga. É que o sr. Mário Soares
náo pode ser êncerâdo a sério, com seriedâde, O
sr. Mário §oares é, só por 6i, um eEÉctáculol Como
âctor, com a.tistâ, como pâlhâçro, é todâ uma grallldle
cena, Basta aparecer, reâlizu a §uâ entrada, ,)

frtrnlo, a gente ri-sê. Como sâllimbánco é jnesis-
tivel. Â suâ cara de linhas g?osseiras, e flácidas,
moles, a suâ papada, as suâs boChechâs, o nariz
sem raça, abatâtado, fêito com duars ou três marte-
lârda6, o olhar rnanhoso, o €eu todo r.echonchrdo, as
suas âDcas Camudlas, muito cheiâ§, muito largâS,
muito rêdondâs, sâlieDteB, qüs.se femininas, tuclo isto

Íloa trâDsmite boâ disposiAão. Mas quàndo Íalâ,
quando troca tlldo, quândo se corfunde, qnando se
atrapâIha, quamdo se enrodilhâ, quarndo mete as
máos pelos p€rs e os Oés pelas mãos, quando esquece
a realidade e úve â3 6u3;s ilusões, quândo olvida
Ds frâcassos e, mais umâ vez, ânunciâ imaiqinadcs
e soühâdos êxitos, é hilar ânte. No cilnemq no teairo,
no ciroo. seriâ um intérprete de muito bis. Àgrsta-
mos que. afástado dâ côna nâcionâl . se náo morrer
(âs reroluç6es às vezes até maLâm) continuará â
representar. Já o estâmos vendo em «toumée» pelas
capitais do velho e do novo mrndo obtendo êstron-
d,osos sucessos: E será de enrouquecêr quandô, com
as suâ.s tirâdâs, com a sua mímica, ccm o seu €stilo
tão €âracterístioo, tão incorfundível, gritar que foi
lraídá â suâ )"evolu(ào., a sua .demorrâ,(ia., ,..I
«socialj,srmo» (em libcrd:Lde) e a,s suâs «üoas irl.
tenqões».

A]ém de mcdíoc)_c actor o sr. Mário Soares ê
lrm «ingénuo», F,squeceu-se cu nunca soube, que
nem todos os países sào ricos; que nem todás ás
na{õ€s possuem matériâs-}rrimas; que nem todos os
Estados têm lroas indúsl âs t râÍrsform adorâs ; que
nem todos 0.s povos t&ri gmndes qnâIidâales. Nc
caso portugtês nem sequer sabia que numa hab!
taQão destelhada cai a chuva dentro, e que isto ale

negócio€ entre comnnidadeg nacioÍrais tem que se
lhe digâ..- É como coro ÉIs transrâcções entre enlpre-
sas: eontâ essênciâImente a competência, a iboa, âdmi-
Dislrâqáo, a qualidlâde dos produtos, o honesto cuirn-
primento dos contràtos (â honra.dez do fornecedlor
e tlo cliente), o preço, os prazos de entr€ga, a dlata
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ale pa,gâxnento, o de6coEto por quantidades, o bom
aspecto do artigo, as iDformaçõee barrcâriâ.s e da
pmça, a §iEtp&tiâ, €, armizade, e até os interEsse§ de
cada uÍn. O sr. Mário Soares parecê ter Írascido
onteml É, em assuntos de cérebro e de gultur.a um
verdadeit'o zeao, Possui uma sabedoria polític&, social
e económica corseguida às mesas de cÀFé ê atrâyés
de leiturâB de âcâso. Fez «estudos, por intermédio
de pamfletoB de partidos e de jorna,is difu:io§. Ors
isto é pouco para um Êovern&nte, um primeim-
-mir]istro €orn pretensões a reformador e tr€yolu-
cionário. Ássim, o sr. Mário Soâres como homerr
de gov€mação é uma rtristeza, uma lástima, um
frá.ca.§so, ma§, principalÍnente, uma tragêdiâ. O «des-
8Taçaalo» nâo sabiâ e não sabe, que um Estadlo-social
só é possível num qraís de ecmromia forte, e que sem
ciência e tecnice desenyolvidas, Irão pode ha.r'er umo
mais justa ou justa (como se prefira) distriüuição
de riqueza ou de bens (como se queira).

O sr. Mário Soâres pert€nce àquele tipo de indi-
víduos que fixam bem códigog de dircit , livros de
medicine, etc., os quais frrequentemente eté tiram
elevadas notás, consêguetn altas classificâções, mâs
quê nuDca váo aléfn daquilo que lhes ensinâr€m.
Não ê mau, por vezes até é suficieDte, mas não é
bom, não é óJptimo, não é o melhor. O sr. Mário
Soarea «engrâvidâxratro» pelss o{relha§, percleu-se no
mâr encap€lâalô da filosofia, do .eciocínio, e ejflrn-
dou-se, ofoBou-se, deu à costa.

DiÍzeÉiu-se imconscieütemeüte s advogar gtges.
a pro,vocá-la.s, â. orl8ênizar p€"râliÊa4ões de trartialho,
a impulsionar reivirdicaaõe6 sâlariâiB: f&v@eceu os

assaltos doê «trsba,lh&dores» aoê @fre€ das ernpre-
êas; defendeu e desolalem nag rtuas, llas fábricâ§.
nas repârtições públicas; m,aÀteve-se indiferente pe-
rante o âtaque às administraQões e à fuga de tecni-
cos pâra o estrânteiro; ptovocou a ancilo§e geral
atra economia. tr'oi um dos rnaiores responsáveis pela
derrocrâala de tndoÉ oé §eoiores da vida racioral.
E, quando tudo estava perdido, atirou ao país e ao
Mulldo, esta frase que, pele iÍrs€nsatez que retr re-
aent& ra,pialff[ente se celêbü?Du: Airda tailN atoc
parv qúatto orxo,r/ Pánece que pen§ava gâstálo
todo... Referia-se a pârte do rnuito ouro que S.alazâr
tinhs axnealhado. É ou náo é cómico o sI. Mrário
Soares ?

Mâs foi rnais lodlBe este sr.. Coligou-se coIn os
ini$i8os de PortugEl e com a-s Forças Ármsdas
Portutuesas, pâra o oba,ndono de toalos os no€so,3
t€rritórios ultramarintoB e de toalas âs nossas riquís-
sima6 e iDdisp€nsáveis matéúâs"Í)rimae. Julgâvâ
podermoê avânçar na ciência, nâ tecnologis, e na
e4portaQão, a pantir da pâisagem daa atnendoeiras
floridas, dâÂ Ín&Iohalr, dos comícios, alos a,ssalto€,
do seu Bmiaüsmo (em liberdade). Cootevâ com isto
pâxa que ars nâQões Ihe attÍssem as coxinha.s e, mei-
g€filente, com os o)hos em btunco e de «borla», lhe
!.edpoÀdessem: Àqui noÊ tens! Pensava €ste «gr&nde
cérerbro», este «computâdor» em ciência polltic4, que
bâstariâ erguer o estandarte do seu smialismo «ori-
ginol, paae que, dle uim momento pâra o outm, se
criâsse erúrc nós o pânâ,rso e com ele tivéssemos
granizo €rÍI ouro e pealrârs prgcio§a§.

I{á Ínuita gente assim.
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Álém de ser um flârrântissimo caso de incom-
petênciâ, umâ. autênticâ «gâffe» em adminiatrâção
pública e ecorromia de F^stâdo, o êr. Mário Soâres,
este advogadihho râbula, é uÍn monstro de inxorali-
daale. Trâiu â Pátriâ. o,s nossos interesses econó-
micos € â dignidlade nacional. E foi isto que, mâls
de dois milhões de cavalgâalurâs lusitârna,s, escolhe-
ram pâfa chefe de governo,

É de êstâlâr e rlr.
Como poalerá esta Pátria sobrevilner se um ho.

mem destes se mantém Ío Í[ais âlto ca].go do Exe-
cutivo? E existe âlgum valor mors] no facto dc

aproximadâmente dois milhões dle animais terêrn
votâdo nele ?

O Êx. Mârio soares continua tnarBfomamdo ests
Naçáo em terra queimâdâ. Mântém a desordem,
aflrndâ as finanças do Estado e dlas empresas rou-
bâdâs aos legilimo,s prqnriptário6. não pasâ ao€

investidores, penhora o País. Ins{ ta Salazar por
ter mântido a moeala forte, Íror possuir muito ouro
e muitss diviBas, por ter conservâdlo em nosso poder
ricos territórios e poderosars mâtériâ6-púmas. EsPâ-
tifa tud para. logo a. se$rir anunciar o periÂô
iminpmte dâ bâncân,otâ nacional. rE termina com

esía,t Mo"\ avndrt tenLos ouÍo. É que ele repete-o.
EntreLanto pede âo estrâqgeiro alimentd, casÉLs, es-

molaÂ, empústimos ,â66ustâdores. C,oloca no «prego)
â Pátria Poúuguesa.

Quem vâi pagax? Ele?
EncoÍrtrámo-nos como â Frânqa em 1789 (hâ

quâse du?êntos anos). A situação poliüca é forte'
mente hflueüciada pelos fên6menos de ordem eco-

nómica. Legisla-s€ como se se tratâsse de criar me-
didas de Satva{áo Na,cio[al, mâs fabdeam-se insti-
tuiçõês de Estâdo coD.rpostd por desclassificados,
militares e civis que trâlram a Pátriâ, afilrdarân
toda â nossa €conomia, vivendo âlgurs milhâres d€
trâialorc€ à custa do que roubam aos legítimos pro-
púetáúos e âos trabalhador€s honestos. Esta zu.-
rapa sociâl invadiu os mais altcs cârgo6, ocupa cs
mâis elevâdos postos, defranda cs cofres do liistailo,
Sovema ao saboi dos ventos da ircompetência polí-
tica e económicâ, bloquêia o poder âquisjtivo de
todlas âs clâsses. Os preços sobem assustadorainente,
a miséria progTide, surge uma terlivel d€ev?lor!
zâção da moedâ, avânqa â iDflação, instâIa-se â a.glo,
tâgem. O EsLâdo âsbênhôreia se pelos môios mri5
violcnt's dê lodos os pâtéi. dF crêd o. nào !d3 |

diyidendos, pierpara-se para se âpoderâr definiLivâ^
mente do quê é pertençâ de dois milhõcs de portu-
gueses, prometendo em trocâ. dos titulos rcubadc§
uns míseros escudos. Organizâm-se Dovâs tàxas dc
cobràrçâ do imposto, É o ca6a moràI, social, econó-
mico, político e militâr. Á Fátria desabâ, a Nâqão
está a saqle,

Durante todos os Exc.rtivos provisórios nos
quâis o seu patido esteve Êresente, o sr. Mário
Soar€a âfirmour Nãlt p.nnanr.;cúatucs na garerno
sem os comlotistas. Àgor.â, inslltâ os coÍnunistas
que, se3lndo ele, alesgraçarâm o Pâis durânte o.l
governos provisórios, E entrâ em crise, em «panne».
baraluslâ. abêspinhâ-se. grila. ao verificar não scl"
fácil, ta-lvez nem 6er possivel, resiâbelecer a. dis-
ci,plina no trabâlho e â ord€m sociai.

)
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Ttipndiou coúr 06 dirêitos dos beneficián:io6 da
Previdência. Os c&pitrais d€stes que s,omava,m milhõe6
de contoB desapareceraxn; as t€xâs de descmto §obrc
os oraleÍIaaios lpaSos e raecebidos forem eleva.das; aa

persões dê refoÍna são paga,s obedeúeDdo ao crité-
rio de alguns «originais»; rccerbem muito 06 que
merlos cE)italizexam, não rêcebeÍa ou quatrdo rece-

bem, rrecebem menos, aqueles que impo,rtámciâs mâis
elevaclâs derâm à Previdênciâ..

Quem "râi Íe8rponaler por isto?
A PrevidêDcia devido & €stes ptocessos dle admi-

nistração ârbitrárie, despótica, c?iminosa, deixou de

ser o rofre alo6 txsrbalhacloreB, psra trr!§6orm&a-se
num a.silo ondle 06 desâmparâdoB são atendid6 por
câridede e ee eEcontram âo dispor de salministm-

ções inêptes e corluptâ8,.
Mas há rrâis no caso ala. Previdên€ia: i[ldiví-

duos não ben€ficiârios rccêber[ âli tratamertos, apre-
smtam-sê às coisultâs méalica]s e 6ã0 etenalido§,

sôbrec&rre8:un os serviços com exarlnes radiográfi-
co§, ârálises, €tc,, e os f,uncio,nários com o con§€Il-

tiÍne[to dlo E)recutivo armarâm-se em dlrecqão apo-
derando-se ale toalas âs alâvallcâs. Ás sues remune-
râções subiram em vertical, escandalosâmente, stin-
giLram ní"reirs assustadores nurna instituição comple-

tamente falida, erlquânto os beneficiários rcforma-
dgs por hcâpacialaale para. todla. e qualquer profissão

sáo socorriclos com pensôes de miséria. Aquilo é

âgora umâ Sâxrirà Cssa da Misericórdia.
O sr. Mário §oâres conf,unaliu tevolução com

desordlern, ânârqüia, regêbo{e. Se isto Iráo é incom_
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petência, estultlcia-, entáo o que é? Se iBto não é

@bueo dro, Podei, então o que será? Se isto não é

d€êpotismo, ditrâdura, entáo como se shama?
O sr. Mário Soares é um inseDsaio e um igÍro-

rânte. Um che'fe tle grupos armado em «leaaler» de
pantido. Tem a m€ntalida.de do i!:re§,poosá1rl, â. inca-
pa.cids.de tecdc& do tr}âlavmso de rua. Em toda.s a§

§uâB aüLudes. pensamento€, fras€s, nota-se o à.von_

tsde, a ligeireza, a deBpreocupação do anti-§ocial.
T€m & pâlâvrâ fácil, e «Iata» alo propâgândistâ dle

feirâ- Nürca foi fida.lgo rxE crítica; atilâdo, caute_

loÊo no exame doe problernas; coerenG e obiectivo
n&s med:idas a, aplfu&r; subtil oe resolução al,â.s ques_

tões de Estsdo.
Oomo muitoâ outro§ (talvez o maior número)

não compr€sndeu ainda que são os homens que aligni-
ficarm os cârgos e náo estes que enobrecern os homen§.

O sr. Mário Soar.es é um espirito tor'turoso, umâ
intel8&rci& iDferior, uma p€rsonalidad€ vulgar. E
náo é com mentraliclaales vulgares qu€ se adminis-
tr&m a,B Da,çôe€. Os problema,s económicos e sociais
§ão hoje deÍnâsiadlo numeroBos e complexos para po-

derem ser trâtados por arrivi§las, por «diletLante§»,
po, aventureirros. Os Estâdos moalemo§ valem o qüê

vâIer ê sua economi€, e náo podlem progredir com
prqgrsJna,s impro\tisedos â.o som dos g"itos dum&

multidáo. Exigern supeúor inteligêncit, elevadâ téc_

nica, boDs €specia:IiBta§, e muita, smsatez.
Àna,lisan msiB demo!&damente o sr. Mário Soq-

r€§ ê a su& acçeo la.rtidâris e política não fâriâ sen_

tido, seriâ drar-lhe um r€Ievo que náo merece. Egte
«goverlrânte> shegado âo Poder por um §riÊtêmâ de



Iotâria, devido E um processo eleitorâl de8Tadâdtc,
náo tgÍn qualidâdes, valor, que justifiquem tâl estudo.
E nunca se viu perdêr muito tempo com homens
como ele. Só em países como Portugâ.l é possível
elevar um indi\,íduo destes ao primeino posto alo

Executivo, Em quâlquer ourrâ nâ{ào eurolria, n<rs

F.istadoÊ Unidos, na China, n& U.R.S.S., ráo s€ri,lr
toma-do a sério,

Àv.âliâmo-lo com precisáo matemáticâ quando
há ânos â propósito de ceÍ.tâs âfirmações suas feitâs
em Nova Iorque e em al8umas cidâdes da Europa,
escrevemos que e§te hünem Dáo erâ uma mmtsli-
dâde mas um teÍ4)erâmento. Hoje podemos arrcs-
centâr que é um irresprlnsável. E é penâ, é umâ
tragédia que este povo tenha descido tão baixo.
Quê não Í)ossua discemimento que the permita dis-
tinguir en re um üoÍnem de Estado e um pâlavroso
de pmqa. públicâ e dê comício. Elevar tal individluâ-
lidâde a primeiro-ministro, só aqui. E isto mârca
definitivamentê s fâIênciâ do Faís

O sr. Mário Soares e os seus cohpanheiros, os
seu§ camaxâdâ§, não construiram a Democracia o
que te a sido fácil; não c arâm o Estado-Social
o que teria sido po§sível; náo souberam sequer con-
setwar o que eÊtavâ feito, Pelo conlrário, deram
início â uma revoluqão com o estllo alâ Comuna de
Parrs e. é claro. deslruiram â ordem (o que é crr-
minoso), paraüsàram a vida normal alo povo e a
economia (o que é eBLúpido). Afunalaram tudo (o
que é ignóbil). Que penâ... Sa]azar tinha criado
todss as condiçóes para podenem prosseSlir.
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T nbém o outro, o que foi eleito por crianças,
por snâlfâbêtos, por «al€cedários» s€m qualquer
greu de cultura e Denhum ruciocínío (milhões. deles
não Iâvam oB pà nem o nesl,o; era preciso. neces-
sário, hrdisperôável que tcüta a porcaria pudesse
vrotá.rr poryue sêm isso, «sopâ»...) quis subir e isso
the bastou. É preeidente. Isto che8a-lhe. Mâs um
povo não p6e nâ mesa democrâciâs, constituiAões,
pariamêntos; ipõe coisa que Be coma. E no tempo
em que todos €stes heróis «socialistâ,s» agorâ, tão
âctivos e feroze§ (por terem âs costa§ quente6) se
êscondiam nâ9 «trincheirâs» da clândestinidade,
tinhamos pelo menos o €aldo, iuro prato de carne
ou ile peixe, páo, virho e frutâ. Forneciârn-nos á8ua.
quâse de «borla», electricidâde a preços módico§,
telêfone por um,a, «tuta e meia», os cigarrinho,B, o
carfé, o jomal, a vdltinhâ de cairô elect co (coità-
dos âgora dos rcformâdos), tudo isto à custa duru
poucos cobrê§ esquecidos nô poÍta-moedas. Náo er.1
mâu, E nó§, !,essoas honestâs e sensâ.ttâB, qüê não
dêsejá,vâmos alcánçar o Céu com âs pêmas. rÀ,,
pealíârnos muito mais. Á irr€qponsêbilidâde, â desor-
dem, a bandalheira, i,sso nuncâ.

Havie coisas que cstavam ma-]?, que âindâ nai)
esLâvâm bem ? Escrevemos muito sobre isso. Mas
ebtre o que âindâ sstava m€,1 e â merds,, que d;
feretrça!...

Qurando recordamos a Hislória Portu8,uesâ e as
Grardes Figu.ras da Pátria e pensa.mos Bequeles qüe,
neste mom€nto presialem aos alestinos alo País (algo
que mad8, mâi§ §áo que uns tântos quilo§ em o§so
e cartre), fioâmos profundünente tri,ste.



O presideltê Earles não irâ lo,Dge no consenso
dos sêus concidadão€ se náo scluber ou rão quiser
cüamax à reBpoDsâlbilidade 06 responsáveiB, ta{}6t â
br€cha terrível que dia e diâ sê âlâl'ga.

Não chêga estar no Pr€§idência. É necessário,
üdispensáyel, imperioBo, muito ungeDrte, ter uma
arção Prqsidellcial.

Porto, 25 & Abril da 19'17
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