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COMUNICADO 

Documento publicado em 14/09/2013 

 

RESPOSTA  

ao Exmo. Sr. Dr. Francisco Assis (Deputado do Partido Socialista) 

 
Foi com surpresa que nos vimos mimoseados, pelo Exmo. Sr. Dr. Francisco Assis, com os 

rótulos de sermos “sinistros” e “protofascistas”, num seu artigo de opinião neste jornal, 

publicado no passado dia 12 de Setembro. 

 

Estávamos convencidos que o Exmo. Dr. Francisco Assis era portador de uma bagagem 

democrática e duma cultura cívica superior. 

 

Mas não. Tão destacado membro do P.S., ex-candidato à sua liderança e, como tal, candidato a 

putativo primeiro-ministro, revelou-se portador de duas doenças que infestam grande parte dos 

nossos actores políticos e que se revelam publicamente quando menos se espera: A miopia 

democrática e o raquitismo cívico, numa visão salazarenta de "quem não está connosco, está 

contra nós". 

 

No M.R.B. desejamos somente que a decência, o serviço público, a honestidade intelectual, o 

ter Portugal em primeiro, o servir os outros, sejam as bitolas do exercício das funções públicas. 

Desejar tal é ser-se Sinistro, é ser-se protofascista? 

 

O M.R.B combate o que julga estar mal, com as armas que o Estado de Direito lhe fornece. E 

tal legitimidade foi-lhe reconhecida por vários Tribunais e instâncias superiores, incluindo o 

Tribunal Constitucional. Tal utilização é ser-se sinistro, é ser-se protofascistas? 

 

Os membros do M.R.B. são comuns cidadãos cuja identidade é agora pública, sempre deram a 

cara e são facilmente escrutináveis. Isso é ser-se sinistro e protofascistas? 

 

O M.R.B. recorre à ironia e ao sacrifício para passar a sua mensagem, que é pública, clara e 

cristalina e consta das suas páginas na Internet. Isso é ser-se sinistro e protofascistas? 

 

Esta forma de se estar no combate cívico e de se fazer política desinteressada sem se almejar 

minimamente o poder, são coisas que V. Exª não compreende, concebe e, afinal, não aceita. 

 

E à falta de argumentos, somos sinistros e fascistas. 

 

Mas… bem reflectindo… Saiba V. Exª que descobrimos as origens da sua posição… 
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De facto, V. Exª milita nas águas de um Partido Político que, há anos atrás, tinha um dirigente 

que afirmava: “Quem se mete com o P.S., leva!” Claramente, coisa mais sinistra e fascista não 

há… 

 

Saiba o Exmo. Sr. que não somos fascistas. Nem comunistas. Nem nacionalistas. Nem nada 

disso… 

 

Somos um grupo, cada vez maior, de pessoas que visa um limpo e claro objectivo: alterar a 

forma de fazer política em Portugal, colocando a Nação e os Cidadãos no centro de tudo, com a 

moral, a honestidade, a ética e a verdade a serem os faróis que nos guiam. 

 

E temos aquela coisa chata de não aceitarmos lições de moral, de quem perde a moral ao se 

achar um “Chico esperto” como V. Exª quis ser... 

 

Terminamos a convidar V. Exª para nos conhecer pessoalmente, para falar connosco, olhos nos 

olhos, pois tecer considerações com ausência de conhecimento, qualquer um o faz. Veremos 

então quem está mais próximo do fascismo e do sinistro… se nós, se V. Exª.  

 

Para já, devolvemos-lhe os insultos com que nos brindou… 

 

 
Pode consultar a entrevista do "iluminado" em: 

http://www.noticiasaominuto.com/politica/106057/a-pol%C3%ADtica-%C3%A9-demasiado-complexa-para-ser-

entregue-a-fan%C3%A1ticos#.UjMFROtdbIX 

 


