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Tratar política como futebol, e partidos como clubes, é um erro enorme. Infelizmente, a forma de
estar e agir de muitos interlocutores políticos, principalmente os mais mediáticos e os que têm mais
responsabilidades, tem sido nesse sentido. E a ideia de “se não estás comigo, estás contra mim”
prolifera.

Com o que se passa noutros partidos, manifestamente menos democráticos (ex. o PCP), posso eu
bem. Mas custa-me ver isto no PSD, que sempre foi um partido democrático e, acima de tudo,
pluralista. Onde todos os militantes podiam (deviam até!) ter as suas próprias opiniões e pensar pela
sua cabeça.

Isto a propósito do debate de ontem entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes onde se ouviram ataques
de falta de lealdade. Ao partido, ao líder, ou à direcção em ocasiões diversas. Conheço os dois
pessoalmente. Admiro (por diferentes razões), tenho respeito político e estima pessoal pelos dois.
Pelo que me custou.

Até porque ambos sempre praticaram, e muito bem, o tal pluralismo e liberdade de opinião dentro
do partido. Aliás, são talvez dois dos mais mediáticos militantes que mais vezes, por mais tempo, e
mais veementemente o fizeram. A ponto de ambos terem posto em causa a sobrevivência do
partido, ou a vontade de estar no PSD.

Rui Rio disse recentemente que o PSD estava moribundo e corria o risco de desaparecer. Santana
Lopes também achou no passado que não era possível regenerar ou refundar o PSD, e por isso falava
num novo partido (o PSL). Devo dizer que também eu já escrevi que o PSD estava em agonia, e já
pensei várias vezes se seria possível renová-lo.

A história do PSD está cheia de episódios em que (grupos de) militantes estavam em desacordo,
tinham visões diferentes e opiniões diversas. Defendiam ideias contrárias e planos de acção
variados. Criticavam quem estava na liderança do partido, ou até mesmo à frente dos destinos do
país, no Governo.

Sá Carneiro e a ala Eanista ou as Opções Inadiáveis (de Pinto Balsemão e Magalhães Mota).
Balsemão e as críticas de Cavaco Silva e do meu avô, Eurico de Melo. Marques Mendes e as críticas
de Luís Filipe Menezes. Este e as críticas de Ferreira Leite. Esta e as críticas de meio partido! Tantos
são os casos de divergências.

A meu ver, ao invés de prejudicar o partido, este pluralismo e liberdade individual, bem como a
convicção com que essas correntes se expressaram e agiram, fortaleceram-no. E é também por isto
que o PSD é o partido mais portugês e mais original. Não há uma linha de pensamento única imposta
por uma ideologia ou doutrina.

Ontem, no debate, tentou-se apelar àquele sentimento primitivo, que prolifera hoje no futebol.
Tentou apelidar-se uns e outros de traidores. No PSD, pluralismo e liberdade de opinião nunca
significaram falta de lealdade. E espero que assim continue. Quero crer que os militantes do PSD
sabem distinguir as coisas.

