
Saudar o colóquio - e a decisão dos organizadores de no meio de gente realmente ilustre 
- ouvir também a rua - e só pode ser aqui que eu apareço... como esse interlocutor que 
nos ajuda a vermo-nos do outro lado - como os outros nos vêem – como eu  vos vejo... 
É assim que esta decisão de ouvir o homem da rua - fugindo às complexidades do 
paradigma kantiano - está afinal em plena consonância com a atitude de igualitarismo 
libertário que - na opinião deste homem da rua - está contida na revolucionária opção 
que os magistrado encontraram para desenvolver a sua representação colectiva - na 
colectividade - o sindicalismo.

Sindicalismo - que é uma opção romântica e libertária ... se bem que contenha em si 
elementos de paradoxo… o mais vulgarmente questionado é o facto de órgãos de 
soberania não poderem acomodar representações sindicais - eu não creio que seja este o 
mais relevante porque em muitos casos essa soberania é meramente formal e só se 
afirma no grupo como um todo - porque celularmente como organismo esse poder 
soberano é difícil de detectar no nosso quotidiano… Para mim as incógnitas e o 
eventual paradoxo - surgem-me logo na análise do romantismo, da decisão de escolher o 
sindicalismo como via de expressão colectiva. Porque de todas as formas de agremiação 
que uma comunidade de conhecimento que é ilustre e cuja preparação académica é 
formal e complexa e longa - uma comunidade que para além de tudo o mais é 
socialmente relevante e poderosa - uma comunidade destas podia ter todas as formas de 
representatividade que quisesse ordens... guildas… grémios... associações… tribos - 
enfim - mas não - os magistrados - optaram pelo sindicalismo como via de expressão 
colectiva ... Tem que ter havido uma necessidade de identificação com o mundo 
obreirista tão dentro do espírito português no inicio da terceira republica para tão 
proletária opção....Que os levou - juízes e procuradores a buscar essa forma de 
identidade colectiva. Provocadora é de certeza - polémica também ... terá claro méritos 
que eu colocaria dentro de um saudável libertarismo - porque só o próprio nome afronta
directamente outros poderes estabelecidos - demarcando-se deles logo no acto 
definidor ...um Sindicato é adversarial - não faz sentido que não o seja... e só tem nexo 
se o for. Um sindicato complementa mas - contraria patronato... afirma-se contrariando-
o - defende-se confrontando-o... usei o artigo definido - e quem é o O???... 0 governo 
politicamente definido que arvora constantemente o ser ungido por sufrágios universais 
- mas que, a democracia indirecta tem vindo a diluir transmutando, pelo menos aqui em 
Portugal, a representatividade real - que passou ou está a passar se formos optimistas, 
crentes ainda numa redenção - a uma democracia de Estado com partidos de Estado 
servindo o Estado e o Estado servindo-os a eles autofinanciando-se pelo Estado - 
através de empresas do Estado e perpectuando-se no Estado em que se tornaram e que 
capturaram.
Ora um sindicato demarca-se disto logo por definição - porque como o próprio nome o 
indica um sindicato só existe pelo litígio - afrontando directamente o poder político - 
porque - manifestando a independência de uma classe e adoptando hab initium uma 
agenda confrontacional, contida na sua própria definição - define-se neste acto como 
independente. Compreendida - na minha compreensão - a escolha deste modelo, 
levantam-se questões da sua aplicação prática - e eu gosto de parafrasear Natália Correa 
com o que ela disse sobre a poesia - que poesia é uma coisa que se come - a 
independência também é uma coisa que se come. Também a independência deve ser 



uma coisa que se come - e tem de se afirmar em refeições tão frequentes e substanciais 
quanto são difíceis e estranhos os tempos em que vivemos...

Porque a independência desfigura-se facilmente e uma vez alienada é quase impossível 
de reconquistar - aqui é que não há segundas oportunidades. Pressões maquilhadoras - 
sobretudo nos media - distorcem com facilidade verdades substanciais criando Second 
Lives de subjectividade, construídas por mecanismos poderosos de manipulação 
mediática e política por vezes tão subtis que são difíceis de detectar. Estas Segundas 
Vidas - profeticamente descritas por Shaskespere em Macbeth quando logo no início as 
bruxas entoam uma soturna cantilena advertindo os espectadores de que em toda a peça 
- FAIR is FOUL and FOUL is FAIR - o que muito livremente traduzido adverte que - O 
BOM é MAU - e o MAU é BOM ... Andam por aí as Bruxas de McBeth... prevenindo 
que o lícito é ilícito e que o baile de máscaras vai muito adiantado.

Daí que seja histórico o alerta sindical antes do Último Acto - há pressões... e com 
elas isto não funciona... pelo menos não funciona como foi desenhado e com a boa fé 
com que foi desenhado!!! Será outra coisa qualquer tolerando pressões... será um 
Second Life de quase-coisas… Quase justiça - quase democracia - quase ética - quase 
honestidade - ou a ética possível - a honestidade possível - tudo em relativismos do 
razoável ...e nós os homens e mulheres da rua resignamo-nos ... e fazemos como 
também com a exactidão única da poesia - o grande Reinaldo Ferreira escreveu - 
Dancemos já que temos a valsa começada e o nada há-de acabar-se como todas as 
coisas.

É este conformismo que nos está a ser induzido aos berros na histeria de comícios com 
chapadas de cartazes, por todo o lado, que não pode ser tolerado sem os riscos de nada 
fazer sentido num mundo palavroso de conceitos, em que o sofisma se torna no axioma 
e onde - como Dostoyevsky detectou nos Irmãos Karamazov - como não existe nenhum 
Deus - então tudo é permitido.

Este alerta de que há pressões feito pelo sindicalismo judiciário veio dizer que nem 
tudo é permitido - ou melhor - que nem tudo pode ser o permitido - e como é um alerta 
enunciado por uma elite com a sua respeitabilidade inerente - que usa como veiculo um 
organismo de massas teve um eco tremendo - porque é publico - e distinto - e sério - e 
profundamente inconveniente.

E o sistema tenta lidar com ele - primeiro com os seus silêncios protectores - depois 
distanciando-se nas alturas do Paradigma Kantiano, nas suas interpretações mais 
simplistas e simplórias, de que o que não é demonstrável não existe - e muda-se alguma 
coisa para que tudo continue na mesma - com uma comissão parlamentar talvez com 
conclusões negociadas em agendas políticas e aprovadas pela ditadura dos números 
independentemente das verdades objectivas.

O alerta sindical - luta contra isto... contra a mascarada palavrosa da linguagem 
codificada que esconde as realidades perigosas...



E pronto! Nesta estridente cacofonia jurídico-politico-social - fica tudo a correr 
alegadamente bem. Não se fala do Freeport, já nem se fala do Procurador Lopes da 
Mota. Nem do Eurojust que a maior parte de nós, na rua - não fazia ideia que existia. De 
quem é que é a alegada culpa de tudo (dos flamingos desalojados ao centro comercial na 
Rede Natura). De Lopes da Mota. De mais ninguém. Actuou, alegadamente, por si. Foi, 
por si, sub-repticiamente, ao centro de uma investigação do caso mais melindroso que 
Portugal já viu, falou com investigadores, sensibilizou-os para o melindre político e fez 
tudo isto por sua iniciativa. Não foi dar sermões alegadamente encomendados. É 
verdade que se reuniu formalmente com o Ministro da Justiça (várias vezes). Mas não 
falaram do Freeport. É verdade que, noutra incarnação, Lopes da Mota foi colega num 
alegado governo do mesmo Primeiro-Ministro que o nomeou para o Eurojust e a quem 
compete demiti-lo por alegado abuso de confiança levado aos alegados limites. O 
mesmo Primeiro-Ministro que, embora não conste do processo Freeport, é o alegado 
centro do "chamado caso Freeport" (que é como o Procurador-Geral se lhe refere nos 
seus comunicados). Mas Lopes da Mota não falou do Freeport com Sócrates. Nem com 
Alberto Costa. Chegou alegadamente a Lisboa e foi a correr para um alegado almoço 
com os Procuradores que investigam o Freeport. Aí confirma que falou muito do caso 
Freeport. Alertou, avisou, admoestou, sugeriu, insinuou e aconselhou mas, foi tudo lavra 
sua. Não tinha nem mandato nem mandado. Alegou, exemplificou e declarou, mas por 
si só. Feita a solitária peregrinação ao santuário jurídico-formal, regressou à sua torre de 
marfim em Haia, onde, inspirado em Baruch Espinoza, continuou a filosofar sobre o 
direito e a ponderar sobre os convenientes e inconvenientes dos prazos de prescrição de 
alegados crimes cometidos por alegados criminosos. Sozinho no estrangeiro, estas 
coisas ganham um carácter obsessivo. Lopes da Mota foi levado por isso e foi fazendo 
telefonemas para os investigadores repetindo as prevenções, recordando pormenores, 
arguindo com novos sinais, alvitrando, tentando induzir e inspirar titulares da acção 
penal para os imensos melindres de toda esta urdidura. E fez sempre tudo por si. 
Alegadamente sozinho. Com a sua imensa ciência jurídica, a sua prodigiosa intuição 
política, o seu monumental tacto, o seu efervescente bom senso e a sua sensibilidade 
única para os problemas nacionais, que lhe vinha desde os tempos de Felgueiras. Fez 
tudo sozinho. E como o fez sozinho, tem que pagar exemplarmente por este excesso de 
zelo. Só ele é que é o culpado. De tudo. Este foi o alegado crime alegadamente mais 
importante de todo este alegado processo. Em termos da importância da alegada 
responsabilidade penal, primeiro vêm os alegados crimes das alegadas fugas de 
informação, depois os alegados abusadores da alegada liberdade de expressão (todos 
eles alegados travestis de alegado jornalismo) e por último, mas não em último, Lopes 
da Mota. O Primeiro-Ministro, alegadamente nada tem a ver com o Freeport, tanto que 
alegadamente não consta do alegado processo e nem sequer conhece o alegado Charles 
Smith embora o primo ache que sim. Nem do Ministro da Justiça que, desde Macau, 
alegadamente não contacta com nenhum juiz. Portanto, Lopes da Mota está condenado a 
ser o bode alegadamente expiatório. Para o País é tudo uma questão de fé. Acreditem os 
crentes e os crédulos. O valor supremo é a presunção da alegada inocência. Alega-se, 
logo existe. E, se se queixarem ao Presidente, levam um processo em cima. E se 
duvidarem, levam um processo em baixo.



Porque - aos políticos o que é dos políticos aos tribunais o que é dos tribunais... foi o 
que disse ontem o Sr. Procurador-Geral quando inaugurou o retrato de Souto Moura - na 
sede da procuradoria... Mundos compartimentados - à parte - não se metam - deixem-
nos fazer o nosso trabalho - isto não é o que parece ...é difícil de explicar para quem não 
sabe... É de facto.
É por todos estes absurdos - que a denuncia Sindical foi histórica - e eu como homem da 
rua - agradeço-a e agradeço-lhe.


