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A� rmação de Rio
No último � m de semana foram as eleições diretas 
no PSD e daí resultou a escolha do líder do partido. 
Num duelo entre Rui Rio e Paulo Rangel, os mili-
tantes do partido escolheram, novamente, Rui Rio 
como líder do partido e, por isso, será ele, pelo PSD, 
o candidato a primeiro ministro nas próximas elei-
ções legislativas de 30 de janeiro. Rui Rio surge como 
o candidato das bases, enquanto Paulo Rangel surge 
como um candidato da ala mais intelectual do PSD. 
Paulo Rangel disputou a liderança do partido pela se-
gunda vez. Em 2010 foi opositor de Aguiar Branco e 
Pedro Passos Coelho e, também aí, perdeu eleições. 
Rui Rio foi a eleições pela terceira vez e, tal como nas 
duas eleições anteriores, voltou a ganhar eleições.
Paulo Rangel, provavelmente, jamais será líder do 
PSD, enquanto isso, Rui Rio é a personi� cação do 
conceito de resiliência. Rangel uma voz mais extre-
mada que a de Rui Rio, a fazer lembrar os tempos 
da Troika. Rui Rio mais próximo do centro e de 
uma convergência cuja necessidade parece ser por 
demais evidente, para que o país possa, � nalmente, 
fazer as reformas há demasiado tempo adiadas.
Rui Rio vence as eleições em dez das distritais do país 
e, sobretudo, colhe os votos dos militantes anónimos, 
ditos de base e assim dá, provavelmente, a última 
machadada no que sobra do “Passismo”. Por Passos 
Coelho, ainda há quem suspire e sonhe com o seu 
regresso, mas aqueles que foram os principais prota-
gonistas do XIX Governo Constitucional vão saindo 
da boca da cena político partidária, exceção feita a 
Carlos Moedas.
Os partidos à esquerda do PS, apresentar-se-ão 
cada vez mais extremistas para manter os seus 
nichos de eleitorado. O CDS tentará colar-se o mais 
possível ao PSD numa possível coligação pré-eleitoral 
para tentar sobreviver. O CHEGA, sendo como é 
um partido de protesto e antissistema, nas próximas 
eleições sofrerá o desgaste eleitoral resultante do 
voto útil porque o povo não quererá arriscar mais 
uma crise política nos próximos tempos e, por via 
disso, os votos dos partidos tradicionais de direita 
que, temporariamente, foram engrossar o partido de 
André Ventura, regressarão ao seu universo eleitoral 
de base, aumentando a votação no PSD.
Di� cilmente, nas próximas eleições, haverá maioria 
de um só partido e, por certo, serão o PS e o PSD 
os partidos mais votados que terão que entender-
-se para governar o país. Isto, a acontecer, não seria 
inédito na Europa. O Governo da Irlanda do Norte, 
saído das últimas eleições, é um governo de Unidade 
dos dois maiores partidos que, até então, tinham 
alternado no poder a que se juntaram os verdes.
À esquerda, os partidos farão campanha ameaçando 
com os males insondáveis de um bloco central e, à 
direita, ameaçar-se-á com o desvio à esquerda do 
PSD, nada que possa causar grande surpresa – são as 
lógicas partidárias a funcionar.
O momento com que o país se confronta necessita 
de responsabilidade política democrática. Vamos 
continuar a viver uma situação endémica, senão 
pandémica, precisamos de pôr a economia a crescer, 
precisamos de reformas em área estruturais da nossa 
experiência coletiva e isso di� cilmente se conseguirá 
sem o compromisso dos dois maiores partidos no 
mesmo projeto de governo e de repartição de poder.
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O espaço público 

(Continuação da edição ante-
rior)
Em 1982, Nuno Portas referia 
que, na fase de instabilidade 
� nanceira e de inde� nição de 
competências (...), os responsáveis 
municipais são tentados a enco-
mendar projetos de toda a ordem 
quando ainda não têm reunidas 
as condições de implementação 
que obrigariam a soluções realis-
tas1 . Embora este comentário 
fosse a propósito de um tempo 
bem diferente do nosso, onde se 
aprendia, paulatinamente, a viver 
em democracia, entende-se que 
o modo de pensar não se alterou 
muito, de uma forma geral, a 
nível local.

Alguns problemas crónicos, 
nomeadamente na gestão e orga-
nização de prioridades, subsistem 
no nosso país, independente-
mente da cor política de quem 
governa. E, no nosso município, 
prolongam-se determinadas 
atuações do passado que fazem 
perder a competitividade do 
concelho para outros vizinhos. 
Nós, cidadãos de Oliveira de 
Azeméis, não temos plano B.
Nós, cidadãos deste tempo, não 
vamos viver uma segunda vez. 
Os problemas existem e terá de 
se encontrar coragem, por parte 
de quem governa, independen-
temente da cor política, para 
aceitá-los, mostrá-los às pessoas, 
debatendo, com elas, a melhor 
forma de os resolver. Mais do 
que promessas, queremos sentir 
o pulsar da decisão, baseado na 
realidade.
Como é possível que questões 
básicas do desenho do espaço pú-
blico – que nos tocam a todos, se-
jam pessoas que vivem no centro 
ou nas freguesias – não tenham 
recolhido qualquer atenção, 
quando estamos a investir num 
parque urbano ou numa estação 
intermodal de transportes?

1 PORTAS, Nuno (1982). ‘Nova Po-
lítica Urbana + 10 mandamentos do 
urbanismo municipal’. Os Tempos 
das Formas. Vol.1, p. 205.
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O NOSSO SUSTENTO SÃO OS NOSSOS LEITORES. ASSINE.

> TRIBUNA DA DELEGAÇÃO

Um direito fundamental das «pessoas mais 
velhas» à proteção das pessoas «mais no-
vas» da família...
E o dever jurídico-constitucional que 
falta?!...

III
Tal panorama jurídico-constitucional, ora criti-
cado, revela-se � agrante e inequívoco mormente 
em face do disposto no n.º 5 do artigo 36.º da Lei 
Fundamental, em cujos termos, «Os pais têm o 
direito e o dever de educação e de manutenção 
dos � lhos».Assim, para nós, impunha-se que, 
de igual modo, a Constituição postulasse, neste 
mesmo preceito que, nos termos da Lei, os Filhos 
tivessem um «dever jurídico» (e um direito) de 
«manutenção» e de «cuidado» dos Pais.
Tratando-se agora de um direito, liberdade e ga-
rantia de natureza pessoal, diretamente aplicável
e vinculativo tanto para entidades públicas, como 
para entidades privadas, assim se reconheceria 
um direito fundamental de protecção efetiva das 
Pessoas «Mais Velhas» da Família, os Pais, ao 
qual corresponderia um dever jurídico a cujo 
cumprimento as Pessoas «Mais Novas» da mes-
ma, os Filhos, se encontrariam adstritos.
Defendemos, pois, que se depara com a neces-
sidade imperiosa, por justa, de contemplar, 
desde logo, em sede constitucional, um direito 
fundamental dos Pais a que na sua «Velhice» 
sejam «mantidos» pelos Filhos, do mesmo modo 
que a estes já é reconhecido um direito funda-
mental com o mesmo conteúdo na sua Infância 
e Juventude - naturalmente sempre nos termos 
concretizados na Lei ordinária.
Para tanto, importa atentar na � agrante injustiça 
em que se traduz a manutenção da qualidade de 
herdeiro legitimário e do direito à legítima dos 
Filhos relativamente à herança dos Pais, consa-
grados pelo Direito Civil, naqueles casos em que 
esses mesmos � lhos, pese embora não atentas-
sem diretamente contra a sua vida, devotaram 
aqueles Pais ao abandono, desconsiderando-Os 
na sua «Velhice», o mesmo será dizer quando 
atentaram contra a sua Dignidade de Pessoas 
Humanas «Mais Velhas»!...
O que, por vezes, nos leva a pensar que a ine-
xistência de direitos fundamentais das Pessoas 
«Mais Velhas» perante a Família acaba por 
ser resultado de o Legislador - a começar pelo 
Legislador Constituinte -, ter pensado apenas 
em «reformas», mas não na sua verdadeira 
«Reforma», como se fosse conhecedor do «elixir 
da juventude». Em boa verdade, no que respeita 
à (não) consagração de direitos fundamentais das 
Pessoas «Mais Velhas», bem como à (in)existência 
de «responsabilidades parentais», nesta perspec-
tiva, que não passam pelo mero reconhecimento 
de um caridoso e mínimo «direito a alimentos», 
faz-nos supor que os regimes jurídicos, ainda vi-
gentes, foram traçados por Legisladores «novos» 
que nunca pensaram «envelhecer»….
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