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Comentário

O Porto é melhor do que o país
Por Amílcar Correia

Este país tem sido governado de forma irresponsável. Temos gasto o que temos
e o que não temos. As nossas dívidas acumulam-se, as empresas de rating não
nos largam, a situação social agrava-se. E tudo por causa de uma classe
política que faz tudo para agradar à populaça, que não tem qualquer pejo em
fazer da demagogia o seu "ganha-pão eleitoral". Embora tenham sido,
ingratamente, apelidados de políticos sem rasgo e sem ambição, há políticos
sérios, que não são nada disso, e que sempre se preocuparam com as contas
públicas. É por isso que o Porto é melhor do que o país. Só há orçamento, a
vida não interessa. "Se o país tivesse feito como temos feito no Porto, estaria,
seguramente, bem melhor." Caro presidente da Câmara Municipal do Porto,
seguramente, não. De certeza absoluta. O que o país precisa não é de um
político demagogo, mas de um contabilista ambicioso, determinado e
intolerante. Teríamos esplanadas envidraçadas a sitiar qualquer monumento
nacional, e não seria necessário que nos incomodássemos em incomodar o
IGESPAR; os moradores dos bairros seriam despejados porque sim ou porque
não; os arrumadores seriam transportados para Barrancos; os teatros
municipais do país inteiro, incluindo o S. Luiz ou o Maria Matos, estariam
entregues a espectáculos dignos desse nome e o mais provável é que os
subsidiodependentes também fossem despejados ou transportados para
Barrancos. O património municipal seria cedido por tuta e meia ao primeiro
transeunte, por racionalidade económica, e quem pedisse um qualquer apoio,
das duas uma: ou assinava um documento no qual se comprometia a ser bem
comportado ou também ia para Barrancos. Isto não seria acabar de vez com a
cultura. Bem pelo contrário: haveria um festival aéreo em todas as cidades à
beira-rio, com passarinhos ou não a nidificarem, desde que a Red Bull quisesse
e, claro, estradas asfaltadas para que os calhambeques percorressem o país de
lés a lés, e praças remodeladas para os road shows do rali de Portugal. Mas isto
só seria possível se o país imitasse o Porto ou se o presidente da câmara da
cidade pudesse ser replicado como se fosse um gremlin. O que só é possível
nas produções de Spielberg. 

Se o país fosse como o Porto, Saramago não era nome de rua nem de coisa
nenhuma e não havia Casa dos Bicos nem Oliveira para ninguém. Já pensaram
nisso? Ora, acontece que o Porto é a última morada do paraíso.
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