
PALAVRAS NECESSÁRIAS
Até à vítima número cin
co o Presidente da Re
pública entendeu apre
sentar apenas em priva

do as condolências devidas às fa
mílias dos bombeiros mortos pe
los fogos Para muitos a atitude
de Cavaco Silva foi um escânda
lo contrastando com as condo
lências públicas pelo desapareci
mento de António Borges Ou
tros desvalorizaram o assunto
atribuindo a onda de protestos a
simples motivações políticas
Na vida pública há palavras ne
cessárias mesmo quando nada re
solvem Sendo o Presidente —o
atual como os anteriores —tão
pronto a felicitar atletas que se dis
tinguem no estrangeiro a lamen
tar publicamente o desapareci
mento desta ou daquela personali
dade ou a condecorar outras cujo
contributo para o bem comum
mal se percebe só podemos estra
nhar que no caso dos bombeiros
levados pelas chamas se tenha li
mitado a mandar um assessor te
lefonar Tanta discrição tem sido
atribuída a insensibilidade ou a
uma hierarquização dos mortos
segundo critérios de classe ou de
proximidade interpretação cruel
e quero crer injusta Alguém
com a vivência pessoal e a expe
riência política de Cavaco Silva
não podia deixar de compreender

e comungar da comoção geral
que os sucessivos dramas têm pro
vocado e que lhe impunham o de
ver de falar deles em público
Porque só o fez então depois de
criticado Talvez por medo de ser
acusado de um pecado oposto ao
que agora lhe apontaram isto é o
de se aproveitar politicamente da
tragédia É bem possível que al
guns por sectarismo ou má fé lhe
fizessem essa crítica Mas se se dei
xou tolher por tal receio optando

pela fórmula abstrusa das condo
lências privadas cometeu um erro
grave de avaliação que nos leva à
conclusão de que o Presidente e a
Casa Civil que devia aconselhá lo
perderam a bússola do senso co
mum O que também vale para o
chefe do Governo cuja palavra
igualmente tardia não deixava de
ser necessária só porque o seu mi
nistro daAdministração Interna ia
comparecendo aos funerais
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