
Com Cavaco Silva, Portugal maior no espaço e no tempo 
Portugal precisa de redescobrir-se – através de um saber de experiência feito. Tarefa 
permanente de todos os residentes no território nacional e de todos os portugueses e luso-
descendentes que, pelo mundo fora, aliam à memória uma esperança no futuro. Tarefa até 
de tantos outros povos a que nos unem laços de proximidade histórica, geográfica, 
económica, social ou cultural. Não sendo apenas dos eleitores que designam os seus 
representantes no parlamento e que elegem o chefe do Estado, esta tarefa de ir 
redescobrindo a identidade nacional cabe-nos contudo em primeira mão.  
Por outras palavras, o voto concretiza uma dimensão vital da redescoberta, mas não pode 
descarnar-se nem do passado comum nem de uma perspectiva de futuro. Há poucos 
meses os portugueses elegeram uma maioria responsabilizante de deputados do Partido 
Socialista e há poucas semanas confiaram as grandes cidades a militantes do Partido 
Social Democrata. Cabe-nos em breve escolher um de quatro candidatos a Presidente da 
República, num quadro em que muitos vêm o espectro da ingovernabilidade, forma 
suprema de desresponsabilização.  
Será que Portugal precisa de um bom presidente, ou tanto faz? 
Estou à vontade para responder que sim, que precisa, porque me tem parecido exagerada 
a legitimidade eleitoral do chefe do Estado perante os parcos poderes que a constituição 
lhe confere em tempo de paz. Aliás, funcionário europeu no activo, apoiei a recandidatura 
de um dos quatro.  
Na actual conjuntura nacional, europeia e mundial, parece-me ainda mais essencial 
alavancar a maioria parlamentar com um presidente que percebe a governação mundial 
por dentro, porque a estudou e porque a praticou.  
Portugal precisa de um presidente que saiba recolher o melhor das experiências 
estrangeiras, europeias ou não, para assim explicar os desafios a todos quantos se 
interessam pelo nosso destino histórico. Esse presidente é Aníbal Cavaco Silva, colega e 
amigo, que me confiou a pasta das finanças de 1991 a 1993. 
Dou dois exemplos concretos resultantes dessa vivência inesperada. A decisão de entrar 
para o Sistema Monetário Europeu e a de promover a mobilidade na função pública, 
ambas coerentes com o Programa de Convergência entregue em Bruxelas poucas 
semanas depois das eleições e com o Orçamento do Estado para 1992. Posto que mais 
arriscada, a decisão monetária foi um sucesso. A despeito de tardia, a decisão estrutural 
não foi executada. Em ambos os casos, Cavaco Silva orientou a minha acção com 
exigência, determinação e cumplicidade. Deu-me a coragem de enfrentar desafios 
ambiciosos de forma coerente, mesmo sabendo-se que não se conseguem vencer todos. 
Claro que o falhanço há treze anos daquela medida estrutural nos está a custar caro a 
todos. Mas quantos actores políticos, sociais e até económicos já aceitaram as 
consequências de termos abdicado da desvalorização e da inconvertibilidade cambiais, 
condição essencial para a baixa dos juros?  
As consequências da nova regra do jogo resultam de trabalhos de Cavaco Silva para 
organizações internacionais sobre as reformas da administração pública, os limites do 
estado providência e o fomento da competitividade empresarial, os quais revelam uma 
consciência rara do equilíbrio entre as várias medidas. Num contexto de grande 
concorrência e incerteza entre as nações, um presidente conhecedor do mundo 
globalizado é um grande activo para um país como o nosso, que precisa de redescobrir-
se.  



A procura deste mesmo equilíbrio entre as reformas nas várias esferas do Estado e da 
sociedade tem levado reputados especialistas a promover mecanismos de cooperação 
intertemporal que as mais das vezes ultrapassam o governo e a administração pública, 
indo até ao âmago do Estado.  
Assim, a longevidade crescente das pessoas torna tais mecanismos de cooperação 
intertemporal essenciais para sustentar quaisquer reformas, mesmo que sejam da 
competência estrita do governo ou do parlamento. Não são só os tribunais, é a própria 
administração, são as empresas é a própria sociedade civil que tem de criar e sustentar 
tais mecanismos, sabendo atrair e reter a criatividade e a excelência. Por ser credível, o 
presidente Cavaco Silva pode ajudar a redescobrirmos Portugal maior no espaço e no 
tempo. 
Cavaco Silva mostrou, pelos seus trabalhos académicos e pela sua experiência 
governativa, que percebe e respeita as instituições que promovem os mecanismos de 
cooperação intertemporal que sustentam tal redescoberta. É dessas instituições e da sua 
interacções com entidades públicas e privadas que resulta a boa governação. Sem boa 
governação – no sentido mais amplo – estagna a actividade económica, corrói-se a coesão 
social e definha a própria cultura. Cavaco Silva presidente será marca da boa governação 
em Portugal. 
A confiança que nele tenho para futuro chefe do Estado resulta assim do modo como 
apreendeu na prática a experiência histórica contemporânea, para citar o título de um 
livro quase inédito de meu pai, onde insere Portugal no Mundo entre 1974 e 1994. Aí 
salienta o apelo do então primeiro-ministro Cavaco Silva em 17 de Agosto de 1987 para 
“o sentido nacional que afirmámos noutras horas determinantes da nossa história”. Apelo 
que fez Portugal maior no espaço e no tempo e ao qual, mudados os tempos e as 
vontades, há que responder. 
Ao finalizar o estudo, meu pai menciona a indiferença popular às eleições para o 
Parlamento Europeu de 12 de Junho de 1994 e acautela esse apelo ao Portugal maior com 
a consciência da nossa identidade própria: “Ser europeu fora da Europa não dá unidade 
ao europeu. Este sempre exportou a diferença, como se vê na América do Norte, Canadá, 
Antilhas e Singapura, Angola, Brasil, Congo, África do Sul, Moçambique, Indonésia, 
Austrália!”  
Lamenta os vinte anos de guerra nos Estados que o português ajudou a criar e acrescenta: 
“Formulemos o voto de que os Portugueses prossigam a sua marcha, na independência 
que criaram, defenderam e pela qual tantas vezes souberam morrer.”  
Cavaco Silva presidente estará em condições de atender tal voto, que creio de todos os 
residentes no território nacional e de todos os portugueses e luso-descendentes que, pelo 
mundo fora, aliam à memória uma esperança no futuro.  
Escrevo frente ao Atlântico, local decerto apropriado para a redescoberta, num Domingo 
cheio de lida e de calma. Com Cavaco Silva, Portugal maior no espaço e no tempo! 
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