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Agora que o novo governo 
da região está empossado e 
tem o programa aprovado, o 
    melhor que se pode pedir 

é que governe e não se deixe enredar 
por tricas partidárias, como aconteceu 
nos últimos dias do governo anterior.
À oposição pede-se que seja rigorosa na 
fiscalização dos actos de governação, 
que ajude a região a encontrar respos-
tas para os nossos problemas e que não 
se deixe, também, vergar aos interesses 
das suas estruturas centrais.
Pela primeira vez na história da autono-
mia contemporânea, temos um governo 
composto por gente que, praticamente, 
nasceu com o mundo das novas redes 
de comunicação e que interveio neste 
ambiente comunicacional de forma 
mais ou menos intensa.
Muito do pensamento dos novos gover-
nantes está escrito nas redes socias, nos 
jornais e noutros suportes de estudo.
É por isso que o escrutínio deste gover-
no vai ser muito mais apertado do que 
nos anteriores.
Alguns dos novos governantes defende-
ram e desenvolveram teses, por escri-
to, que agora terão que aplicá-las, sob 
pena de serem descredibilizados com 
mais rapidez do que o habitual estado 
de graça que se costuma atribuir à nova 

governação.
O novo Secretário Regional do Turis-
mo, por exemplo, foi fundador e forte 
interventor de um grupo de discussão 
nas redes sociais, onde denunciou os 
contratos por “ajuste directo”, amiúde, 
do anterior governo, sobretudo os liga-
dos à promoção do turismo, e defendeu 
ideias de liberalização para os transpor-
tes aéreos.
Na sua primeira intervenção no parla-
mento, na semana passada, Vitor Fra-
ga deixou entendido que vai lutar pela 
abertura dos voos “low cost” para os 
Açores, o que é um bom sinal de que 
mantém o que escreveu então.
Propôs, igualmente, que a promoção 
turística seja concentrada na ATA, pelo 
que esperemos agora uma atitude di-
ferente, sem ajustes directos e, conse-
quentemente, com uma maior abertura 
ao mercado, onde todos possam ter 
acesso igual e com propostas competi-
tivas.
Já o novo titular da Educação, Prof. Fa-
gundes Duarte, deveria esclarecer, rapi-
damente, o que pretende para a Univer-
sidade dos Açores.
O ex-deputado à Assembleia da Repú-
blica fez uma boa intervenção no par-
lamento, onde propôs a introdução nas 
escolas do latim e do grego, em defesa 

das Humanidades, mas é uma contradi-
ção com o que defendeu, em tempos, 
para a universidade açoriana.
Numa entrevista que concedeu, há al-
gum tempo, à revista do SNESUP, Fa-
gundes Duarte pôs em causa a existên-
cia das Humanidades na Universidade 
dos Açores, dedicando-se apenas aos 
cursos de investigação, como vulcano-
logia e oceanografia.
E ia mais longe, pondo em causa a exis-
tência da Universidade dos Açores, tal 
como ela é hoje: “Não faz sentido que a 
Universidade dos Açores (…) tenha lín-
guas e literaturas modernas, tenha his-
tória, tenha filosofia, tal como tem aqui 
em Lisboa, em Coimbra ou no Porto, tal 
como nas outras universidades. E falo 
dos Açores como falo das outras. A Uni-
versidade dos Açores deveria especiali-
zar-se nas áreas em que os Açores, em 
que aquela região geográfica tem parti-
cular interesse: vulcanologia, ciências 
do mar, pescas, meteorologia, enfim. E 
aquilo que se pouparia em professores, 
em equipamentos, etc.”.
A proposta não é “politicamente correc-
ta”, como ele próprio reconheceu, e deu 
brado nos meios académicos locais, 
com o Prof. Machado Pires a insurgir-se 
publicamente contra.
Agora que Fagundes Duarte é responsá-

vel pela pasta da Educação vai continu-
ar a defender estas ideias? Vai propor à 
Universidade dos Açores, que enfrenta 
problemas financeiros, que acabe com 
as Humanidades e envie os alunos para 
as universidades do continente?
É neste sentido que vai a minha tese de 
que este governo vai ser o mais escruti-
nado de sempre.
Conhecendo-se à exaustão o que muitos 
dos novos governantes defenderam pu-
blicamente noutras circunstâncias, não 
será difícil apanhá-los em contramão, 
sempre que a prática não corresponder 
ao que pensavam anteriormente.
E já agora, espera-se que este governo 
tenha poder de encaixe suficientemente 
forte, para perceber que a boa política é 
isso mesmo: saber lidar também com as 
ideias dos outros, com a apreciação dos 
cidadãos e com o escrutínio continuado 
por parte dos eleitores.
É deste calibre que se fazem os bons 
políticos e os bons governos.                                                  

****
O BURRO, A VACA E “A UNIÃO” 
- Primeiro foi a Diocese dos Açores a 
acabar com o jornal “A União”, depois 
foi o Papa a retirar a vaca e o burro do 
presépio.
As “marradas” desta Igreja são de bra-
dar aos céus!  
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