
Porque são os políticos
cada vez piores

AntónioGuterrescompa
rado comDurão Barro
so deixou saudades Du
rão comparado com
Santana Lopes deixou

saudades Santanacomparado com
José Sócrates deixou saudades
bom talvez aqui haja umaexcep
ção que confirme a regra Sócra
tes comparado comPassosCoelho
deixousaudades AntónoJoséSegu
ro se tomaropoder vai deixar nos
quase de certeza comsaudades do
PassosCoelhoque hojedetestamos

As teorias sobreas razões dacon

tinuadadegradação da classe polí
tica podemsomar se o carreirismo
partidário clientelar a fraca apren
dizagem académica e profissional
fora davidapolítica a profissão po
líticamal pagaeexposta umrotati
vismo partidário circular que por
isso perde competência imagina
ção e criatividade o sistema eleito
ral Háquemalvitre isso parte disso
ouasomatotal disso Não chega
Nenhuma daquelas hipóteses

nos dá uma verdadeira resposta
esta degradação no tempo é contí
nua e linear e não corresponde ao
valor individual pessoal eprofissio
nal de cada uma das personagens
envolvidas cujo gráfico temvaria
ções para cimae para baixo bem
mais dinâmicas do que esta longa e

constante linha descendente

Ovalordas pessoas que entra na
políticaestá portanto aser esmaga
doporoutracoisaeademonstração
disso está em termos chegado ao
ponto de ser impossível constituir
umgoverno comhomens emulhe
res que tenhamumpassado insus
peito de capturapelo bloco central
de interesses que construiu uma
teia de relações interdependentes
entre o poder político eo poder fi
nanceiro queproduzafalsaharmo
nia do regime

A resposta foi candidamente
dadapelo Presidente daRepública
Para resolveracriseaberta pelas de
missões deVítorGasparePaulo Por
tas Cavaco Silvaaceitou abrir apor
ta dopoder recorde se a quemfor
malmente cantasse obediência à

União Europeia ao BCE eao FMIo
que incluíanãohavereleições antes
de 2014 a aceitação de cortes de
despesasviolentas noEstado e redu
ções rápidas e draconianas de défi
ce ede dívidapública

Isto não é novo Desde 1986 apo
líticaportuguesaé apenasesó aen
toação do canône europeu Com a
chegadado euro entretanto o po
dercentral europeu cresceudema
siadoe transformouopalácio de São
Bento numa espécie de delegação
deBruxelas e Berlim

Este é overdadeiromotivodade

gradação contínua do pessoal polí
tico não interessaquemestá lá não
interessa o nome do maestro A

pauta é única e até lhe chamam
Hino àAlegria Emcadamudança
deGoverno o novo boneco que lá
põematingirquedirigeaorquestra
que aceita limitar se amacacaearo
boneco anterior faz sempre é fatal
piorfigura Eis o problema

Diário Notícias

7

S/Cor

182

56361

Nacional

Informação Geral

Diario

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:13082013

Política


