
Amnésia

Ou a doença súbita da falta de
memória As vítimas não são

uns cidadãos quaisquer A sín
droma apodera se duns quan
tos quejá são tantos Notáveis
São uma elite dum Portugal
que quase agoniza Porquê
Porque há uns tipos que vi

vem acima das suas posses
Será O elevador social ava
ria Não arranca da cave Mui

tos até ficam pela subcave
É a bancarrota O País para

sobreviver tem de ir aos fun
dos quer internacionais quer
europeus Quase se afunda no
fundo dum poço de lama cor
rosiva emal cheirosa No meio

deste lamaçal é possível en
xergar uns seres que se ten
tam baldar de colarinhos
brancos paraumqualquer pa
raíso onde possam ainda rir
e gozar o que lhes sobre em ga
nância e falta em ética emoral

Tudo legal Parecer perentório
de escritórios de advogados
com nome feito napraça da es
pecialidade
Afinal a doença é geral e sur

ge naAmérica com créditos de
risco a que faltam garantias
Estamos em 2007 2008 Em

Portugal um banco de Investi
mentos das elites é acusado de
fraude fiscal branqueamento
de capitais epeculato Fixem es
tas palavras porque nos anos

seguintes vão ser utilizadas
muitas vezes

Seguem se outros bancos e
outras grandes empresas de re
ferência

Afinal a responsabilidade que
é atribuídaaos que ficaramblo
queados na cave e aos que en
tretanto emigraram e ficaram
desempregados é um tremen
do equívoco
Conclusão a que chegam em

bora comvisível embaraço co
mentadores e analistas espe
cialistas nestas matérias

Apenas se lhes pode assacar
umaínfimaparte da raiz do im
bróglio criado Talvez o único
erro que se lhes possa atribuir
é terem sido pessoas de bem e
cumpridoras
Alegadamente todo este far

tar vilanagem terá sido prati
cado por alguns tipos mora
dores em condóminos de luxo

ou em palacetes da linha ou
da quinta Alguns Porque ou
tros entretanto puseram se ao
fresco ou ao sol consoante
os paraísos na terra escolhi
dos

O maljá estava feito e o Por
tugal feito num oito Se
guem se Investigações argui
dos e prisões preventivas As
comissões de inquérito na casa
da democracia sucedem se
São chamados adepor desde

reguladores ex ministros em
presários homens de negócios
banqueiros gestores de méri

tos premiados até a investido
res profissionais de casino
com a escola toda graduados
nasmelhores universidades de
renome internacional e com o

domínio completo das novas
tecnologias
Já era tanta a revolta e algum
vómito que alguém ao lado
comjeito paraas cantigas ao de
safio mal rimadas cantarola
que tanta falta nos faz não um
Salazar mas um Marquês de
Pombal Ainda outro acres
centa é por estas e por outras
que os populistas candidatos a
ditadores proliferam cadavez
mais

Àpolíticao que é da política
àjustiça o que é dajustiça de
clara convicto um governante
a propósito dum outro antigo
colega entretanto preventiva
mente preso A consciência a
dele claro agradece Nessanoi
te irá dormirmais descansado

Eis quando um conceituado
Professor e Juiz Conselheiro
numadas muitas conferências

que profere por esse Portugal
fora o contradiz o que é da
Justiça tambémé dapolítica
O governante habituado a

sorrir destavez o sorriso saiu
lhe mais para o amarelo
Também um já galardoado

prémio Nobel da economia
contradiz alguns jovens tur
cos quando vem defendendo
o que é da economia também
é da política quando as taisjo

vens promessas do neolibe
ralismo com umaverve infla
mada vêem defendendo o pri
mado da economia sobre a

política com os resultados a
que todos estamos a assistir
Oxalá daqui a uns anos esses
jovens jámais maduros não ve
nhamalegar faltas dememória
quando alguns seduzidos pelo
poder do dinheiro o tal poder
que perde almas tenham de
vir a depor
Entretanto nas comissões de

inquérito as audições conti
nuam todos os notáveis cida
dãos chamados a depor peran
te os deputados do povo são
acometidos duma doença sú
bita Amnésia são as conve
nientes faltas dememória a fa

zer das suas e a requerer com
urgência a presença do neuro
cientista português mas de re
nome consagrado em todo o
mundo António Damásio
Embora esta novelajá tenha

vários anos nos últimos episó
dios os protagonistas foram o
antigo e o atual governadores
do Banco de Portugal
Foi confrangedor e até paté

tico assistir e ver tais altos res
ponsáveis a serem acometidos
domesmo mal amnésia quejá
parece quase uma pandemia

Falta de memória não sa
biam nem tinham de saber era
comos outros administradores
comos auditores erammuitos
os papéis não eram obrigados

a terem conhecimento do que
acontecia Então a crise finan

ceira internacional com aque
da dum dos maiores bancos

mundiais nada lhes dizia E os
relatórios e alertas efetuados

pelos Revisores Oficiais de Con
tas não eram lidos Não se tra

tava de alguns tostões mas de
biliões

E pensar que estes dois Go
vernadores foram alunos de
vinte valores Os melhores da
turma

Continuam a surgirem pro
blemas por este mundo fora a
exigirem mais lideres e políti
cos que assumam responsabi
lidades com memória do que
técnicos com amnésia por
mais currículos que tenham
Existem características exigi
das a um líder que pormelho
res que sejam as escolas fre
quentadas e os conhecimentos
do digital que detenham po
dem ajudar mas não são tudo
O caráter dum líder que se

preze apar do bomsenso e qua
lidades de chefia naturais é
também o saber assumir res
ponsabilidades Ejá agora te
rem memória quando a hora
de prestar contas chegar quer
nas vitórias e muito em parti
cular nas derrotas
Aterminar apetece me citar

Luís de Camões O fraco rei faz

fraca a forte genteA Benjamim
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