
O PS numa
encruzilhada

BAPTISTABASTOS
Escritor

OPS ganhou o PSDperdeu
AmbosestrondosamenteE

nós Pedro PassosCoelho
solene e severo advertiu

logo que tudo vai ficarna
mesma porque o rumoprossegue O
líder social democrata estánoseupa
pelde duro e implacável emboraos re
sultadosdaseleiçõespossam edevam
terumainterpretaçãonacional Essa
interpretaçãoresultanumaevidência
o País está cansado deste Governo
Ante a insistente indiferença das pala
vras de Passos e o paulatino mutismo
de Seguro as horas têmdecorrido na
pazdos anjos
O Executivo arrasta se numa irre

mediável degenerescência e estas elei
ções confirmaramo seupenoso estado
cataléptico A confirmar se o que se
pressente oPSestáàbeiradopoder o
que causa festiva perplexidade nos
seus áulicose razoável inquietaçãonos
portugueses Que faráAntónio JoséSe
guro nessaprevisibilidade
Restaurará o que resta aoPS deum

vago socialismo cujanaturezaeob
jectivos fundadores estão cada vez
mais longe Oucontinuaránesta am
biguidade e evasiva ideológicas em
que até o punho esquerdo cerrado e
erguidodesapareceudaliturgia Avi
tória obtida agora não significaque o
bulício interno contraSeguro irá sos
segar EaestrepitosavantagememLis

boa deAntónio Costa aumenta apre
disposição parao conflito Diz se que
foi apesar de Seguro que o PS saiu ga
nhadorda contenda tambémelamar
cadapeladecadência dos sociais de
mocratas cujas escolhas nominais
paraas autárquicas se pautarampor to
tal disparate
Sejacomofor o PS estánumaencru

zilhadadilemática desprovidodedou
trina e comumsecretário geral débil
semaplomb semgarra e sem fibra Por
outro lado asubidavertiginosadaCDU
édemoldeacausarpreocupaçõesaum
partido cujapropensãohistórica é ade
se aliar àDireita UmaCDUforte causa

sempre embaraçonoPS mais acentua
do agora esse embaraço com aqueda
doBloco deEsquerda eventualmenteo
apoio desejado poralguns sectores so
cialistas enãoenjeitadopordirigentes
bloquistas queviamnessapossibili
dadeumaveredaparaopoder
Aascensão doPSnãodeixade causar

problemasàactualdirecção Porqueavi
tórianãofoiescassanemmitigada aexi
gênciadeumaresponsabilidade séria
que correspondaaos desígnios expres
sos pelosvotos exige alterações subs
tanciais na orientação do partido Com
perdãodapalavra mas francamente
nãomeparecequeAntónioJoséSeguro
seja capaz de inverter amarchaporele
próprio seguidaeque temdesfiguradoa
essência do que deverá serumpartido
socialista Oprogresso daCDUdeve se
igualmente àdeformaçãopolítica ideo
lógica moral e éticado PS Não tenha
mosdúvidas
Ainstânciadeuma alternativa em

vezdahabitualsordidezda alternância
éuma imposição daprópria evolução
dostempos cujasincertezasintimama
respostasajustadas ehonestas
Por decisão pessoal o autor do texto não escreve segundo
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