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Neuroticismo
não-alinhado
Antigamente

o distúrbio psíquico, a angústia desmedida, a de-

E é de adentro destes territórios contemporâneos, com predomi-

exu- nância dos três primeiros, que transpira o neuroticismo não_alinhado.
berância maníaca e incomodativa eram apagágio de uns tantos. Cir_
São contrabandistas, apátridas e trânsfugas darazáo e da loucura.
cunscristos, isoláveis, apontavam-se com o dedo, sabia-se quem eram e
Este contrabando de alienação mascarada em roupagens de razáo
onde estavam. Constituíam um partido, um movimento, que se temia, é praga mortífera numa revolução socialista. podé
alastrar como
de que não havia que tomar conhecimento. Que inspirava comisera- numa poluição, do carácter, da ética, da vitalidade mesma
do socia_
ção, ou hostilidade, ou perplexidade. Eram situados no lado de lá. Na
lismo. Os comportamentos e os sintomas são expressos por instilação
banda de cá delimitava-se o outro partido, o outro movimento. Eram de pessimismo depressivo (depressão sádico_agiessiva) quem
a
quer
os normais, os escorreitos da mente e do desvario.
que se acerque de tais trânfugas. «Então que tal vai isso?,
indagaIngressando uma vez na facção dos "dessqu;1;brados, era penoso mos nós. E o tal sujeito despeja-nos um chorrilho de queixas,
te
ou improvável sair de ali e obter nova inscrição no empório dos nor- reclamaçóes, às vezei até parece que são acusações contra
nós, que
mais'
final íamos a passar po. ,ii que só quisemos brindar um bom con"
E assim iam vivendo os humanos bem alinhados num lado ou no
vÍvio. .Isto esà .ada ,e, pior.,
.l\{as qual é o seu contributo para
outro. Mas era periclitante, insegura, imprevisível, a sorte dos
que
não
pior
mais
ainda?, Nenhum contiibuto. Nega que esteja des_
"equilibrados"' Subitamente, inquietantemente, lá tremulava um, lá se bal- vairado, deprimido, sadomasoquista. Considera-se
no pleno uso da
davam dez, cem deles e passavam-se para o território da vesania.
raáo. Conta histórias chocantes que impinge como factos consumaEram escassos e frouxos os canais de comunicação enfrc os dois dos. Os capitães de Abril possuem grandes
fortunas da Suíça; as mugrUpqSJojâvia eranjalubém restri
s--comunistas*paem-*re.*cs-pal-itos-;a maior?arte dos soentre os normais. Entre eles não discutiam, não queriam escrutinizar 2
cialistas são homossexuàis, (conta hisiórias, relata factos).
"Mas oh
natureza e o significado, ou o simbr:lismo, do comportamento dos homem"
.você em Ourubro de 74 afirmou-me
tendo eu aclarar
- e o dr. Mário Soares era maricas. E
não-normais. Quanto muito intdntavam de assacar causas determilan- que o dr.- Cunhal vivia no Ritz
tes a heranças ancestrais, a arnolgadelas mentais, a taras fatídicas.
porquanto possamos discordar de-qualquer deles é mais que evidente
Progrediram poÉm as vias de intercâmbio entre os normais. Abrique um vive com invulgar modésiia económica e o outro só deu, no
ram estradas mais longas, voaram de uns para os outros, ouviam-se e
passado e no presente, provas de virilidade e combatividade (em tomiravam-se em pequenos aparelhos. Dentro das suas próprias casas àos os sentidos). Não interessa, não interessa. Os comunistas são
(dentro de si próprios) entendiam o que acontecia em lonjuras remo- golpistas, os socialistas
são incompetentes. Ofereço-lhe ajuda para a
tas' E eis então que por via de um tal intercârnbio telecomunicativo §e perturbação delirante, para a psicopatia caracteriai, para a perversão
operou um devir gradual, lento, incomodativo, perturbador para a
sádica e destruidora. Não aceita e volve_se frio, ameaçador. Diz_me
precária estabilidade dos normais. Afinal os homens cometiam, em
que vá para o Miguel Bombarda, que é lá o meu lugar (não sei com
todas as latitudes, actos e procedimentos que de outra coisa não pode- que ostatus, me envia para lá). Digo que sim senhor, que
continuarei
riam apelidar-se que não fosse de loucura. Mas agora era uma aliena- no Bombarda,
quà entretanto quero saber em que território e1e
-u,
ção colectiva, um oceano imenso onde se fundiam, e confundiam, os
assenta arraiais. No normal ou no patológico? Não pertence a ne_
valores da normalidade e os postulados da razão desvairada.
nhum, tem todo o direito de habitar os dois. E eu sigo o meu ca_
Comcomitantemente a investigação
minho, apreensivo. O sujeito lá vai continuar a proceder à distribui_
,psicanalítica desmantelava as
muralhas defensivas que os normais racionalistas haviam erguido
ção do boato, da calúnia; instilando o veneno, u áouiàu, a ansiedade.
dentro de si mesmos. o culto da normalidade a expensas da imputa- Se necessário fôr coloca bomba no
edifício dos seus inimigos deliração e desmerecimento dos não-normais tomou-se cadavezmais árduo dos. Se a opoÍtunidade surgir publica notícia em jomaleco, de exde manter em sólida sustentação.
-amante do salazarismo e do fascismo, a insultar, a caluniar.
pressão incomensurável, a mania da perseguição escandalosa, a

De uma tal revolução resultou diversa demarcação de fronteiras.

os dois territórios dividiram-se em parcelas variegadas. Emergiu

asEstes são os alienados da Revolução. Estes são os inimigos patosim, reforçado, o território dos normais absolutos.
lógicos e os conturbadores do Socialismo.
Mantêm-se na negação do distúrbio em si mesmos e impugnamDevemos enfrentá-los, esclarecê-los, oferecer-lhes luta quando
-no em outros. Seja qual for o caso, sempÍe nos outros.
necessário fôr. Mas mais que isso havemos de estar atentos à poluição
Delineou-se ainda o território dos normais relativos. A sua cardo carácter no nosso terriiório da esquerda socialista e democrática.
tilha teza: Há em nós alguns desvios, sim' Mas são culpa de outros. Porque é nesse território que
habita a grande maioria do povo e dos

Essencialmente de outros.
Levanta-se a carta geográfica dos desequilibrados absolutos. Surgem em rompante e bradam:.anotmalizai e multiplicai-vos.
. Existe um país, de fronteiras com estoutros, é- qo. os seus natu-

rais, quiçá com mais tolerância, humildade

"

envidam
nornal
Porém
sufocáJo.

"rtoi"ir-o,
energias no propósito de indagar da transição dinâmica
entre o
e o patológico' Para que o primeiro se diferencie do segundo.
sem o negar, sem desesperadamente e inutilmente intentar

trabalhadores deste país.
E se resvalamo, puru a intriga e para a contumélià uns contra os
outros, em vez de aprendeÍÍnos a criticar-nos sem afronta e sem injúria perversa, entropeçamos a via para o socialismo. E lavramos baldíos maninhos onde se semeiam os porta-bacilos do fascismo.
O neuroticismo não-alinhado não pode ser insígnia da esquerda
deste país nem do povo a que pertencemos. Há que debelálo com

firmeza.

eleitoral, encaüegou-se da realização das zinco-

de Lisboa cancelaram durante três dias os jul-

gravuras dos símbolos dos partidos políticos que
the foram fornecidos pelo Supremo Tribunal de
Justiça. bem como dos símboloNas freutes (no
caso, a FEPU), Iegalizadas em Lisboa e no
Porto pelos juízes das varas e, no resto do país,
pelos juízes dos tribunais de comarcas, das actas
eleitorais. dos cademos eleitorais e dos cademos
de descarga, do quadro cronológico e das credenciais para os delegados dos partidos, frertes
e grupos. A nível central, tal tarefa cifra-se em
números astÍonómicos. Para citar apenas alguns
números, 2 800 000 credenciais, 270 000 listas,
170 000 listas numéricas de 500 eleitores. As
actas eleitorais cifran-se em 26 700.
Entretanto, para obviar às dificuldades económicas com que as câmaras municipais se debatem em todo o país, foi prevista por decreto a
distribuição de uma verba de 7 500 contos pelos
municípios, permitindo-lhes fazer face às despe-

gamentos que não se revestissem de especial ur-

sas com o processo eleitoral. A regulamentação
da forma como tal verba deve ser distribuída foi
aprovada na semana passada pelo ministro Costa

Brás e consagra também no plano económico

a

descentralização das eleiçôes.

O critério utilizado parte do princípio de que
quanto mais eleitores tem um concelho, menos
ele deve receber por eleitor, já que as despesas
não são efectivamente proporcionais ao número
de eleitores. Para isso foram divididos os municípios pol números de cidadãos inscritos, devendo Lisboa, com mais de 400 000 cidadãos
inscritos, receber a soma de l$00 por eleitor.

A

população eleitoral

éa

gência, para poder estudar as listas de candidatos que lhes foram apresentadas para apreciação.
Contudo, Lisboa encontra-se relativamente bem
servida de magistrados judiciais face ao restq do
país, onde 196 tribunais de comarca servem 3O4
concelhos, com pessoal judicial e administrativo
ainda em certa medida inexperiente. O problema
torna-se tanto mais agudo quanto um magistrado
deve presidir a todas as assembleias de apura-

mento geral concelhias, e é provável que não
haja magistrados suficientes para todos os municípios. Neste sentido, o Ministério da Justiça foi
já alertado pelo MAI no serttido de providenciar
a uma solução urgente, já que a assembleia de
apuramento deve estar constituída até à antevéspera da eleição.
Apesar de contestada, considere-se que os
poÍrnenores a que esta lei eleitoral desce se justificam pela preocupação da descentralizaçáo e
de, portar-rto, munir as diversas instâncias que a
devem aplicar, a vários níveis e que em diversos
momentos do processo eleitoral de regras concretas, capazes de suprir a falta de experiência
nesta matéria. Quanto a inovaçóes relativamente
a leis anteriores. verifica-se em primeiro lugar a
possibilidade dada a grupos de cidadãos eleito-

Íes apresentarem candidatturas para as freguesias (sujeita contudo a número de assinaturas
proporcional ao número de eleitores residentes),
bem como a apresentação das listas aos juízes
dos tribunais de comarca e não aos tribunais da
relação como até aqui. Possibilitou-se também
aos partidos políticos fazer a prova da sua existência lega1 num único documento para todas as
listas apresentadas no mesmo tribunal de comarca. Proibiu-se a propaganda eleitoral na Televisão e nos meios de radiofusão, sendo só
permitida a campanha eleitoral na á'rea da respetiva autarquia. E estabeleceu-se um limite de
despesa por partido ou grupo de cidadãos eleitoÍes para as candidaturas e campanha eleitoral de
quinhentos escudos por cada candidato. Também a forma de contagem dos prazos e a exposição das provas tipográficas são inovações relativamente ao processo eleitoral.
Como a utilização de trôs boletins de voto
por cada eleitor poria o problema da capacidade
das umas, estabeleceu-se que nas secções de
voto com mais de 550 eleitores incritos passa-

riam a haver duas urnas, para o que o MAI
mandou fazer 3000 urnas suplementares, das
quais as primeiras 240 jâforam distribuídas em
Lisboa, tendo também seguido as umas destinadas aos distritos de évora, Beja e Faro
Presidente da câmora, presideníe de quê?

mesma das elei-

çóes, com base no recenseamento realizado antes
das eleições para a Constituinte e a actualização

feita no princípio do ano. Uma nova actualização foi considerada impossível, já que não só
seria incompatível com o cumprimento dos prazos previstos para cada uma das 3 eleiçóes marcadas para este ano (para a Assembleia da Re-

pública, para a Presidência da República e, finalmente, ,em Dezembro próximo, para as autarquias locais) como aumentaria o número de
cadernos eleitorais suplementares em cada secção de voto (que são já actualmente quatro), o
que tornaria a eleição particularmente demorada
por dificuldades dos escrutinadores em localizar
o eleitor. Não obstante, pensa o STAPE que é
uÍgente proceder-se a novo recenseamento para
o futuro.
Acusado de estabelecer demasiadas exigências e uma certa burocracia a nível eleitoral
(bem como de lacunas que têm sido sucessivamente supridas através de novos documentos legais), o decreto-lei que regulamenta o actual
processo eleitoral para as autarquias institucionaliza a participação do poder judicial no processo
eleitoral, numa preocupação de assegurar a independência do processo através da própria independência do poderjudicial. Esta decisão nem
sempre é bem recebida pelos próprios juízes e
funcionários dos tribunais, visto que as estrutu-

judiciais não estão preparadas para responder
feitas pelo processo eleitoral. Algumas varas civis

ras

ao volume de solicitações que lhes são agora
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