
 
 

Tenho verificado que algumas pessoas ficaram perturbadas com o texto publicado pela Agência 

Lusa, após a conversa que tive com uma simpática jornalista durante o “Almoço dos Reis “ em 

Santarém.  

Gostaria de lembrar que esse texto é um resumo da conversa e que necessariamente omitiu 

uma parte das minhas afirmações. Por isso talvez não se perceberá tão facilmente a sua ironia, 

em mostrar que a esperança actual da sociedade portuguesa não reside no ideal republicano 

cujos heróis foram homens dispostos a morrer por uma causa em que tudo correu mal. 

 

Obviamente que nunca faria um elogio das actividades terroristas, sejam as da Carbonária no 

séc. dezanove ou as actuais! Por isso, e considerando que os militantes da Carbonária foram os 

mais dedicados, generosos e consequentes elementos da revolução de 1910, segundo 

historiadores republicanos (Prof. Fernando Rosas, etc.), as homenagens previstas para este ano 

deveriam principalmente ser-lhe dedicadas. O que deveria levantar problemas a quem condena 

o terrorismo. Esta a subtileza que a jornalista eventualmente não entendeu!  

 

É verdade que eu afirmei respeitar as pessoas que são capazes de dar a vida em defesa dos 

seus ideais, mesmo quando esses ideais não coincidam com os meus. Não posso aceitar é que 

se gaste uma fortuna paga pelos nossos impostos a homenagear duvidosos ideais que 

redundaram em bombas e crimes que ajudaram a mergulhar o país numa crise política e social 

gravíssima. 

Os que derrubaram a monarquia, perseguiram duramente não só os monárquicos, mas também 

a Igreja, os socialistas e sindicalistas, os movimentos operários, etc. 

E para além de provocarem muitas mortes, ainda precipitaram a nossa juventude na Primeira 

Guerra Mundial, onde muitos milhares morreram ou ficaram estropiados, num conflito que não 

nos interessava e para o qual foram enviados sem preparação e equipamento adequado.  

Em cem anos de república Portugal viveu mais de metade em regime de ditadura ou falsa 

democracia, para finalmente chegar à situação de atraso crónico em que nos encontramos hoje 

na opinião de técnicos responsáveis. 

 

Será que estes resultados merecem que se gastem 10.000.000 de euros para os glorificar? 

Julgo que os portugueses deveriam ser consultados sobre a oportunidade destes gastos 

festivos. Foi isso que tentei explicar … 
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