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À procura da centralidade
20-Mar-2009

Em HistÃ³ria ensina-se que Portugal Ã©
um paÃ-s de mar e marinheiros. Mas este rectÃ¢ngulo Ã beira-mar
plantado Ã© algo mais. Para alÃ©m do mar esconde-se um paÃ-s de
pessoas que durante geraÃ§Ãµes lutaram pela sua centralidade, pelo
fim da distinÃ§Ã£o interior/litoral.
Contributo de Valter
Alves

Portugal nÃ£o seria o mesmo sem o
interior - fulcral nas lutas independentistas e na defesa da nossa
cultura. Ao longo de sÃ©culos em que a geografia se apresentava como
um factor ostracista, a luta das populaÃ§Ãµes passou pela procura da
centralidade. Â«Portugal Ã© Lisboa e o resto Ã© paisagemÂ» dizia EÃ§a
de Queiroz. Uma paisagem de grandes atributos e incansÃ¡veis
lutadores que merecem o respeito devido a todos os portugueses e
esquecido pelos sucessivos regimes e governos.

PolÃ-ticas como o encerramento de
maternidades e urgÃªncias com base em estatÃ-sticas e nÃ£o nas reais
necessidades das populaÃ§Ãµes contrariam as ideias de respeito e
igualdade que subjazem ao princÃ-pio da unidade nacional.

Persistimos no carÃ¡cter perifÃ©rico do
nosso paÃ-s, como se do nosso fado se tratasse. Paradoxalmente
esquecemo-nos que o interior Ã© geograficamente mais prÃ³ximo da
Europa e daÃ- nÃ£o sabemos retirar qualquer proveito. Cidades como
BraganÃ§a, Guarda ou Portalegre estÃ£o mais prÃ³ximas de Madrid,
Paris ou Berlim do que qualquer cidade costeira. E esta centralidade
do interior, quiÃ§Ã¡ essencial nos dias que correm, permanece nas
Ã¡guas do esquecimento.

NÃ£o existe um plano de investimento e
desenvolvimento do interior. Apenas projectos avulsos, como coelhos
sacados da cartola, para governos propagandearem que nÃ£o se
esqueceram do interior, quando as verdadeiras polÃ-ticas perpetuam a
rota do esquecimento.

Milhares de jovens procuram no litoral
ou no estrangeiro as oportunidades que deveriam ter no interior. Ã‰
esta a solidariedade de um paÃ-s?

Ã‰ necessÃ¡ria uma polÃ-tica para o
interior que esqueÃ§a os votos (lÃ¡ sÃ£o menos) e pense nas pessoas
(dignas de respeito). A transformaÃ§Ã£o positiva do paÃ-s tem de
percorrer as zonas mais esquecidas. Sabemos que no interior os
municÃ-pios sÃ£o, sobretudo, dirigidos pelo PS e PSD. Sem retirar
mÃ©rito aos autarcas que lutam pela melhoria das condiÃ§Ãµes, a
verdade Ã© que sucumbem aos partidos a que pertencem e que,
invariavelmente, tÃªm estado no poder central. Se uma nova capacidade
de intervenÃ§Ã£o polÃ-tica surgir no interior, os cidadÃ£os ganharÃ£o
uma voz forte, audÃ-vel e intransigente na defesa dos interesses dos
portugueses contra os poderes estabelecidos.

A polÃ-tica do BE estÃ¡ a passar pela
aposta no interior. Ã‰ uma luta difÃ-cil. Com excepÃ§Ã£o do Alentejo,
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o interior Ã© dominado pelo PS e PSD e existe a ideia, atÃ© pelo
poder dos sectores mais conservadores, de que partidos de esquerda
nÃ£o se conseguem implementar. Mas nÃ£o Ã© a luta pela existÃªncia de
um Portugal mais livre e democrÃ¡tico que passa o movimento de
mudanÃ§a do BE? Ã‰ preciso paulatina mas perseverantemente pugnar
pela mudanÃ§a que ultrapasse a mera retÃ³rica habitual.

Numa altura em que tanto se fala de
investimento, este deve ser, em parte, canalizado para o interior no
Ã¢mbito de um processo estruturado, pensado a mÃ©dio/longo prazo. E
esse investimento tem de passar pela melhoria e criaÃ§Ã£o de
infra-estruturas rodo e ferroviÃ¡rias - e nÃ£o Ã© em megalÃ³manos
TGV`s que se estÃ¡ a pensar. Melhores hospitais, melhores escolas,
descentralizaÃ§Ã£o efectiva de alguns serviÃ§os pÃºblicos sÃ£o outros
investimentos necessÃ¡rios. Ã‰ imperioso o aproveitamento dos
inÃºmeros recursos do interior. A aposta num crescimento sustentÃ¡vel,
assente em energias limpas, numa investigaÃ§Ã£o e indÃºstria
ecolÃ³gicas, no turismo ambiental, na preservaÃ§Ã£o do patrimÃ³nio
histÃ³rico e natural e na diversidade cultural.

A fixaÃ§Ã£o de pessoas no interior e o
chamamento de outras sÃ³ se alcanÃ§a pela criaÃ§Ã£o de melhores
condiÃ§Ãµes de vida e de trabalho. NÃ£o se estÃ¡ a defender a
mendicidade do interior, nem qualquer desrespeito pelo litoral. Pelo
contrÃ¡rio, Portugal sÃ³ tem a ganhar e ganhamos todos um Portugal
melhor.

Valter Alves
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