
Assembleia Municipal da Nazaré

Intervenção

Do  tempo  que  passou  fica  um  progresso  quente  que  tem  que  ser 
esclarecido...

Durante  o  longo  período  da  actividade  deste  governo,  refiro-me 
necessariamente a Jorge Barroso o verão esteve para a nazaré, como o mar e a 
areia  estão  para  o  promontório,  ou  seja,  é  na  claridade  do  verão  que  nos 
encostamos à beleza de tamanha paisagem e é na claridade do verão que a 
palavra progresso espreita a nazaré como quem espreita a noite escura.

O verão nazareno é um abrir de olhos que não chega para suportar os 
pesados tempos que os apagam, o mexer que se mexe no verão é um mexer 
de vai-não-vai e não o dinamismo sólido que a nazaré tanto precisa.

O progresso espreita a nazaré como noite escura, porque a nazaré é uma 
terra  adormecida  que  acorda  quente  num  dia  de  verão  e  repara  que  o 
movimento no chão é outro e que a sua mais fixa beleza não pode fazer frente 
ao andamento do mercado e das suas audiências.

A nazaré tem sido o mercado e as suas audiências, tem sido o progresso 
de uma diversidade cultural que não é diversa, mas um conjunto de coisas que 
são pouco exigentes,  fugazes e muito redutoras para que estimulem novos 
pensamentos, para que estimulem o permanecer perante as coisas, percebê-
las; tem sido o progresso do lixo, lixo que dura e fica, por vezes, à entrada de 
estabelecimentos comerciais, tem sido o progresso da desordem no trânsito e 
da facilidade com que já nos habituámos a ter  que passar  entre carros no 
próprio passeio; tem sido o progresso da construção sem significado, tem sido 
o progresso da falta de organização e da irresponsabilidade social.

A nazaré não pode ficar no constante aguentar-se quente, porque este 
quente é um quente de vaidade, não podemos esperar que outras grandes 
construções esclareçam o que em si precisa de ultrapassar-se. A nazaré tem 
que  mudar  por  dentro,  tem que  entregar-se  a  políticas  sociais,  culturais  e 
artísticas exigentes e morrer de vontades das pessoas.
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