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Depois de intensos debates em todos os locais possíveis, debates estes 
caracterizados, todos eles, pela absoluta impossibilidade de intervenção de 
quem não pertencesse às mesas, tal era a importância do assunto que justificava 
que não se desse a palavra aos plebeus, foi agendado o dia para o debate 
parlamentar sobre a revisão constitucional. O facto passou quase despercebido, 
porque, todos tinham consciência disso, tratava-se apenas de levar ao texto o 
que a revolução já fizera. No fim de contas, nem se tratava de coisa muito 
importante para os humanos, mas apenas para alguns deles, que haveriam de 
ter o doloroso encargo de dar continuidade a esta maravilhosa revolução, a 
revolução das penas para uns, a revolução das penugens para outros e a 
revolução dos bicos, para alguns, que gostam de brincar com as palavras e para 
quem a expressão «cala o bico» passou a ter uma actualidade especial. 
 A nova democracia não trouxe, aliás, grandes novidades no que se refere 
à condição dos militantes partidários, como me dizia, de forma sábia, o Jorge 
Antunes, um velho amigo com mais de dez anos de trabalho parlamentar e 
mais de trinta de militância política. 
Olha, meu amigo, eu sou, há muitos anos, uma galinha, portanto isto não 
aquenta nem arrefenta. A única coisa que eu quero é que não me tirem do lugar 
que tenho no poleiro, por causa da reforma, que já falta só um mandato para 
ficar com uma reformazinha decente. Mas se tu és uma galinha, afinal o que sou 
eu, um simples militante partidário, fiel ao partido, é certo, mas sempre 
indisponível para cargos, pois o que me interessa é apenas o debate de ideias, a 
influência,  a permanente vontade de mudar o mundo? Ahh, tu és, seguramente 
um peru, se puderem embebedam-te e comem-te a seguir, toma cuidado. Hoje, 
meu amigo, não há lugares para pássaros. 
 Pensando bem, o deputado Jorge Antunes tem carradas de razão. Não há 
nenhuma diferença entr mim e uma galinha - ou um perú como ele sugere.  É 
certo que o meu cérebro é maior e que pensa, não sabendo eu ao certo se, afinal, 
as galinhas pensam. Mas se não pensam é como se pensassem. E eu que penso, 
como dezenas de milhar de outros sócios dos diversos partidos políticos, é 
como se não pensasse, afinal porque nem sequer é preciso, porque remos quem 
pense por nós e, aliás de forma muito honesta, não quer que nos cansemos com 
isso. Porra, porque é que tu hás-de pensar se há pessoas pagas pelo Estado para 
pensar por ti, meu estúpido. Pensa em gajas, pensa em automóveis, pensa em 
férias, pensa em como hás-de lixar o teu sócio, podes até pensar na tua mãe, 
mad não penses naquilo em que não é necessário, sendo até inútil, que penses. 
Afinal é uma perfeita estupidez que duas pessoas percam um tempo que é tão 
precioso, a pensar na mesma coisa. Pensar só empata, só lixa os esquemas, só 
atrasa a sociedade. É, aliás, uma atitude prifundamente anti-democrática, 
porque a essência da democracia está no voto e este é, na sua essência maus 



profunda, um mandato para que pensem por nós durante quatro anos. Pensar 
durante esse intervalo de tempo é uma enorme deslealdade, uma traição 
àqueles que elegemos para pensar por nós. O que temos que fazer durante esse 
período é trabalhar porque semore foi assim e há-de ser até ao fim dos séculos: 
uns têm a obrigação cívica de pensar; outros têm a obrigação cívica de 
trabalhar. E quem não agir assim é um anti-social, um terrorista em potência, 
uma ameaça viva ao futuro da sociedade democrática. Pois claro: deveria ser 
proibido pensar, excepto nos períodos de campanha eleitoral, porque o 
pensamento político, uma vez alcançado o compromisso democrático, é 
profundamente anti-democrático, corroi as instituições e prejudica a 
produtividade e o progresso. Felizmente que a nova democracia, 
incrementando a participação de todas as raças, atenuará esses perigos. E nisto 
estamos todos de acordo. Bem, não é bem assim, eu não estou, mas não tenho a 
coragem de o dizer em público. Claro que me calariam logo; nem era preciso 
calar-me pois ninguém me ouviria; todos fugiriam de mim a sete pés. Ao dizer 
que não concordo eu estaria a assumir frontalmente uma posição anti-social, 
uma posição contra a sociedade e contra a revolução. Ou se está pela sociedade 
ou se está contra a sociedade, disso não há dúvidas. A sociedade não existe, 
aliás; o que existe é o pensamento social, que antigamente se chamava 
pensamento dominante, depois passou a chamar-se pensamento politicamente 
correcto e agora se chama como atrás se diz.  Os pensadores são umas vestais, 
uns ungidos pelo controlo de qualidade, alguém que não podendo usar nem 
querendo usar o adjectivo superior teve o mérito não só de passar no apertado 
filtro que separa os hábeis dos inábeis mas também de, depois, se manter à 
tona, o que é simultaneamente fácil e difícil. Um canto direito numa página 
impar - não precisa de ser na quinta, pode até ser na nona ou na décima 
primeira - não se conquista se não se tiver o talento indispensável à conquista 
do director. E isso é muito difícil. É preciso, antes de tudo, conhecer-lhe os 
pontos fracos, com quem se dá bem e, sobretudo, com quem se dá mal. É óbvio 
que ninguém conseguirá lugar numa gazeta se for inimigo de um amigo do 
director, mas também é óbvio o contrário, ou seja que o facto de se ser inimigo 
de um inimigo do director é, por natureza uma carta de recomendação. As 
amizades são muito importantes mas as inimizades ainda o são mais. 
Um ódio de estimação pode, aliás, ser uma coisa muito valiosa, sobretudo se for 
um ódio político. Os ódios geram cadeias de solidariedade fantásticas, 
sobretudo se estâo sintonizados, em termos de objectivos, com os dos titulares 
do poder.  
 Se não houvesse ódios, as revoluções não passariam dos papéis. Foi 
sempre assim, como se houvesse uma lei que o determina.  
 Agora também foi assim.  Esta fabulosa revolução não seria possível se 
não se gerasse um movimento nacional de ódio contra os lavradores que 
tinham animais em cativeiro.  
 As sociedades têm uma excepcional capacidade de regeneração, meu 
amigo. Mas para isso precisam de lideranças e as lideranças fazem-se com 
comunicação. Com notícias e com sondagens. Temos um péssimo governo, mas 
o país está calmo e contente, porque a oposição não se vê para além do 



necessário. Temos compromissos a quatro anos e só ganharemos as eleições se o 
governo for muito mau. Portanto não vale a pena fazer oposição; quanto pior 
melhor, pois só conseguiremos ganhar as eleições se isto piorar, piorar, piorar. 
És capaz de ter razão, meu caro Jorge, mas com um secretário-geral destes 
também não vamos a lado nenhum. Não digas isso, que enquanto se queima 
este não se queima outro. Até podia ser uma galinha, que dava no mesmo. 
Talvez até fosse melhor... Já viste o que era sermos o primeiro partido a ter uma 
galinha no poder? Com a vantagem de se preencherem melhor as quotas do 
sexo feminino, já viste? A nossa democracia atingiu uma perfeição notável, está 
ao nível das mais avançadas do mundo... Não vês Israel? É uma das 
democracias mais perfeitas e mais solidárias. O que eles fazem era inimaginável 
há vinte anos. Matam, destroiem, e nós assistimos todos àquela notável coesão 
nacional. É o poder democrático a ser exercido condignamente, com as 
oposições a cumprirem o seu dever de estar caladas. A oposição só se valoriza 
se estiver calada. Claro que quando houver eleições vão aparecer alternativas, 
vão aparecer líderes a dizer que temos que acabar com aquela carnificina.  Mas 
aí o trabalho já está feito, já se matou o suficiente, já se reduziu a população ao 
necessário, já se destruíram as casa que era preciso destruir e temos condições 
extraordinárias para a paz. A oposição ganha as eleições mas tem que respeitar 
e até que agradecer a quem lhe abriu o caminho. Isto é claro como a água, meu 
estimado amigo. É muito importante criar factores de indiferença porque é 
neles que radica a razão histórica. Mas os factores de indiferença são mais 
próprios dos regimes autocráticos..... Nem penses nisso; ninguém é indiferente 
numa ditadura. Pode parecê-lo, mas na realidade não o é. Essa é uma 
indiferença podre, com uma energia biológica extraordinária. Vê o que 
aconteceu no Iraque; se aquela gente fosse indiferente recebia os americanos de 
braços abertos, como nós fazemos. Mas não, parecem dispostos a comê-los 
vivos. O jogo democrático é um jogo em que se joga à vez: uns jogam e os 
outros têm que deixar jogar. E o que é bom para uns num momento tem que ser 
bom para os outros, noutro momento. As galinhas, os cães, os gatos, as vacas, os 
porcos... 
 Jorge Antunes não se conteve. Aumentou o volume, deu um murro na 
mesa e sentenciou: não podes ter dúvidas de que está nesses nossos irmãos o 
futuro da democracia e a única porta da nossa sobrevivência como país. 
 Claro que eu não tinha quaisquer dúvidas e muito menos preconceitos. 
Mas se os tivesse teria deixado de os ter perante a postura enérgica, segura, 
objectiva daquele meu ilustre amigo. Sei, há mais de vinte anos, que ele é um 
homem sério e sincero, disponível por mais uma legislatura para pensar por 
mim e por mais uns milhões de portugueses. Sei também que eles é daqueles 
para quem os amigos têm que ser exemplares, doa a quem doer, como ficou 
provado quando, num gesto de indiscutîvel amor à causa pública, denunciou a 
sua própria irmã - a Madalena - ao SIA - a secreta que, em boa hora, foi 
implantada para a defesa dos direitos de todos os animais, não porque ela 
tivesse galinhas em cativeiro, mas porque, mais por forretice do que por outra 
razão, guardou todos os frangos e borregos que tinha comprado, devidamente 
congelados, nas promoções do Makro, à espera de uma oportunidade para os 



cozinhar e de companhia para lhes dar o destino que normalmente teriam antes 
da revolução. Uma irmã de um deputado não pode ousar tamanha ignomínia, 
sob pena de ferir, de forma letal, toda a confiança que o sistema político deve 
merecer. 
 Até teve sorte a Madalena, que se viu com honras de prime-time no dia 
em que foi presa, chorando convulsivamente, ao ponto de, num notável acto de 
tolerância, o Jornal da Manhã ter feito uma manchete ao outro dia a dizer 
Madalena Arrependida, por cima de uma foto rasgando a primeira página a 
toda a largura, foto essa tão fiel que se lhe via não só aquela verruguinha que 
tem do lado direito sobre o lábio, como o ligeiro buço que a rodeia e até as 
manchas escuras do rimel que as lágrimas - também claramente visíveis, 
gravaram no seu rosto. 
 Depois era toda a história. Madalena arrependida nunca pensou comer 
aqueles animais defuntos. Guardou-os apenas para lhes poder dar um funeral 
condigno, como se exige para qualquer cidadão. Só que eram doze frangos e 
dois cabritos, nada menos de catorze urnas necessárias para tal dignidade. E 
Madalena não tinha recursos para tanto que as funerárias estão caras, mesmo a 
Secreto Paraíso, que é a que faz preços mais em conta. Por isso aproveitando as 
páginas do Jornal da Manhã, Madalena lança um apelo a todos os cidadãos 
para que depositem na conta número 0056785432666 do Montepio, que era o 
banco mais adequado por causa daquela fénix, os fundos indispensáveis a tão 
misericordioso acto. A primeira resposta veio do Makro, que depositou 15.000 € 
logo naquele dia em que o jornal saiu. 
 A história muda os destinos das empresas. A IBM também trabalhou 
para os nazis e hoje é o que se vê, sem qualquer suspeita e sem qualquer 
mácula, porque conseguiu vencer a batalha da indiferença. O Makro aderiu à 
revolução na primeira hora, empenhou-se na revolução contribuindo de forma 
decisiva para a rápida mudança dos hábitos alimentares da população. 
 .... 
  



Naquele dia o presidente da Assembleia da República ostentava uma vistosa 
gravata com dezenas de patos Donald, sobre um bonito fundo vermelho. Os 
deputados do Partido Conservador tinham todos gravatas do mesmo padrão, 
porém com fundo amarelo, com excepção do chefe de fila, cujo fundo era de um 
vistoso rosa pink. Na bancada do Partido Republicano era como se tudo 
estivesse combinado. Também todos os deputados usavam gravatas 
padronizadas com o galo de Barcelos sobre fundo amarelo, enquanto o chefe de 
fila tinha  o mesmo rosa pink. O pequeno Partido Regular, que é presidido pelo 
ex-bispo de Beja desde que ele se reformou, escolheu afigura do Pateta, 
naturalmente sob fundo amarelo, com o chefe rosa pink, também como se tudo 
tivesse sido combinado, como seguramente foi porque eles são aliados do 
governo. Os do  Partido do Futuro, em que estão os comunistas sobreviventes 
que não abalaram para o Conservador ou o Republicano, ostentam um animal 
estranho, uma águia com penas de galinha, suscitando a atenção de todos pela 
ousadia de levar os travestis ao parlamento, tal foi o significado que lhe deram, 
porém tudo sob fundo amarelo, com excepção do rosa pink do chefe de fila. 
Apenas o único deputado do Partido Z, que ainda ninguém sabe se vem de 
Zorro ou de zoológico,  não usava gravata. Apesar do calor, envergava uma 
bonita camisola col roulé, com um cavalo em plena transa com uma égua - 
ninguém vai ao ponto de dizer que são dois cavalos, apesar do ar másculo de 
ambos e de não se verem os acessórios - camisola essa cor de rosa, como não 
podia deixar de ser porque é ele a própria fila e o chefe da mesma. 
 As funcionárias do parlamento trajaram todas, uniformemente, umas 
saias rodadas de cor encarnada, blusas brancas cortadas por alças daquela cor e 
na cabeça umas toucas pretas, o que no conjunto lhes dava o ar de um bando 
saído de uma fita do Walt Disney. Os funcionários vestiram naquele dia fatos 
amarelos , de colarinho ac0lchetado, do mesmo tom do fundo das gravatas dos 
deputados. 
 Depois da chamada, oito  funcionários arrastaram até ao meio do salão 
uma enorme caixa, feita seguramente pela maior medida admissível em atenção 
ao tamanho das portas,  caixa essa que haveria de ter alguma coisa dentro, sem 
que tal se visse precisamente porque se encontrava coberta por um pano da 
mesma cor amarela já atrás referida mas que agora melhor se precisa dizendo 
que era um amarelo claro, mais próximo dos malmequeres alentejanos do que 
da cara dos deputados mais pálidos. 
 O Presidente declarou aberta a sessão e convidou os chefes de fila a 
acompanhá-lo à entrada do palácio para receber o Presidente da República. 
 Acorreram em cortejo à entrada do palácio, enquanto o chefe de gabinete 
avisava o Palácio de Belém de que o Presidente podia avançar, fazendo-o 
através do telefone amarelo, que tinha sido instalado há dois dias, como aliás 
acontecera em todos os centros de poder, nomeadamente nas esquadras de 
polícia. No largo estava já um batalhão misto, dos três ramos das forças 
armadas, que incluía, como não podia deixar de ser, os humanos mas também 
cinco pombos correio recentemente graduados em sargento, todos com as 
respectivas divisa, dois cães promovidos a major, cinco a capitão, sete sargentos 
e vinte praças, todos devidamente uniformizados e com os galões e divisas 



respectivas, com excepção dos praças que, ainda assim, tinham as mesmas 
fardas,  embora com as platinas vazias. Os sargentos pombos correio estavam 
devidamente aprumados, nos ombros de outros tantos soldados, tendo sido 
confiado aos repórteres que, para além de relevantes serviços à Nação, 
sobretudo depois de se saber que as escutas telefónicas estão generalizadas, ao 
ponto de ser escutado o próprio Presidente da República, essa destreza foi 
determinante para as promoções. É certo que há entre os pombos alguns 
soldados com igual capacidade, os quais não puderam ser promovidos por falta 
de verba e, não o sendo, não podiam abrilhantar o desfile por não ser 
admissível, segundo as regras militares que um soldado se monte noutro, não 
havendo, porém, impedimento a que um sargento monte num soldado ou a que 
um major monte num sargento, por aplicação de uma velha regra que diz que o 
mais graduado pode sempre montar o menos graduado. A regra tem, porém 
excepções, decorrentes da própria natureza das espécies. Não era, obviamente 
possível pôr um major humano a montar um sargento  pombo correio, como 
não era possível pôr o major Alvega, um dos mais garbosos cavalos da Guarda 
Republicana, a montar o sargento Pires, que nele cavalgou durante mais de dez 
anos, ajudando-o a ganhar as mais de cem medalhas que ostenta na sua 
orgulhosa farda.  
 Logo se percebeu isso quando começaram a chegar viaturas aos pares, 
transportando um soldado humano ao volante e um cavalo graduado em 
sargento ou oficial na carroçaria, sem os tradicionais arreios, mas vestidos a 
preceito com uniformes da corporação feitos a preceito, nos mesmos tecidos, 
sem faltar sequer camisa e gravata. Até bonés com os debruos próprios dos 
respectivos postos eles levavam. As únicas diferenças que tinham dos humanos 
estavam nos pés, porque não lhes conseguiram arranjar botas e na falta de 
óculos escuros, desses que os militares usam com cagança nas paradas. Os cães, 
a que já atrás nos referimos, esses estavam tão perfeitos que até os óculos 
tinham, para além das fardas a preceito, com todas as insígnias. 
 Depois das carroças que transportavam os soldados humanos e os 
cavalos graduados acercou-se do largo um tropel  de trinta e seis cavalos 
montados por humanos, o que, à distância, deixou de caras pálidas, olhando 
uns para os outros, os chefes de fila e o Presidente do parlamento. Parecia que 
estávamos perante a primeira grande gaffe do protocolo, mas logo se viu que 
não. Era a fanfarra e todos os cavaleiros tinham posto superior ao dos cavalos, 
explicando-se as diferenças de posto pelo facto de, pertencendo embora todos à 
mesma companhia, não terem os cavalos conhecimentos de música para além 
do ouvido. 
 São todos militares. De acordo com as regras militares está tudo certo - 
comentaram entre eles, com perfeita unanimidade, os chefes de fila. 
 Chegou finalmente o Presidente, que era seguido, como de costume, por 
duas dúzias de guardas em potentes motos, mas que desta vez trazia também, 
não uma mas sete, todas com pirilampos verdes a piscar. Logo se percebeu 
porquê. 
 O Presidente não vinha só; trazia consigo um leão e dois tigres, vestidos 
com elegantes fraques, que viajaram numa limusine da presidência, 



acompanhados pelo Dr. Ivan Karpov, formado em artes circenses pelo Circo de 
Moscovo e que uma sobrinha do próprio Presidente descobriu, em boa hora 
numa daquelas longas fila de imigrantes, à porta do Serviço de Estrangeiros. 
Sorte para ele, que depois de uns bicos no Circo Chen, estava agira 
desempregado, imaginando-se que o mesmo aconteceria com o leão e com os 
tigres, que o Presidente em tão boa hora convidou, como que para garantir que 
a revolução não pode voltar para trás, pois também estes irmãos, com a devida 
curatela de Dr. Ivan, que aqui é uma espécie de intérprete, estão atentos. 
 O Presidente da República saiu do seu automóvel e apresentou 
cumprimentos ao Presidente do Parlamento e aos chefes de fila, apresentando 
também os seus convidados, o referido Dr. Ivan, que os saudou a todos com um 
bom dia, enquanto,  atrás de si, o leão e os tigres os saudavam com vénias. 
O Presidente da República dirigiu-se com o Presidente do Parlamento a um 
palanque onde, depois daqueles toques militares da praxe, ouviram o hino 
nacional. Passaram, a seguir, visita às tropas e regressaram ao palanque, onde 
assistiram ao seu desfile. 
 O Presidente do Parlamento, o Dr. Armando da Gama, que se afirma, ele 
próprio, descendente do grande Vasco, olhava de vez em quando para trás, 
visivelmente incomodado com essa triste  ideia que o Dr. Alfredo Carvalhais 
teve de trazer consigo o leão e os tigres. Não era aquele o momento próprio 
para quaisquer comentários, porque se adivinhava que isso poderia dar lugar a 
um conflito institucional não só perigoso no plano político, mas até perigoso no 
plano pessoal, por não se saber o que as feras poderiam fazer em tais 
circunstâncias, admitindo-se, porém, que apesar de o Parlamento ser, por 
excelência, o lugar comum da representatividade dos cidadãos, elas tomassem o 
apoio do Chefe do Estado, com as consequências dai inerentes. 
 Do que não tinha dúvidas o Dr. Gama era de que aquela atitude 
constituía uma violenta pressão sobre o Parlamento, que só não era susceptível 
de alterar o comportamento dos deputados porque todos estão, de forma 
sincera com a revolução. 
 Os chefes de fila não estavam menos incomodados, estavam até mais, 
por estarem mais próximos daqueles ferozes cidadãos. Mas nada comentaram 
entre si, até porque se aperceberam que o russo que servia de intérprete aos 
felinos percebia o português suficiente para entender tudo o que pudessem 
dizer de mal. 
 Acabado o desfile das tropas, o Presidente da República e o Presidente 
do Parlamento subiram as escadarias, sendo seguidos pelos chefes de fila e, 
atrás de todos, pelos convidados, em que se incluíam, como foi dito o leão e os 
dois tigres, com o intérprete Ivan. 
 Antes de entrar no salão nobre, o Dr. Armando Gama chamou um 
funcionário, daqueles que estavam uniformizados de amarelo e mandou que 
conduzissem os visitantes a uma das tribunas de honra, deixando claro que, 
como eram convidados especiais do Presidente da República, essa tribuna lhes 
deveria ser integralmente destinada, com absoluta exclusão de outras 
personalidades que as pudessem incomodar. 
 Reabertos os trabalhos, tomou a palavra o Presidente da República 



Alfredo Carvalhais. 
 Entendi dirigir pessoalmente uma mensagem ao Parlamento porque 
vivemos um momento histórico de que todos somos protagonistas. 
 A nossa população está envelhecida. As condições de vida do País 
degradaram-se a um ponto que nem os nossos irmãos africanos aqui querem 
ficar. Os imigrantes do Leste, em que depositamos algumas esperanças e a 
quem prometemos tudo, até o direito de voto, estão a partir para os novos 
membros da União, onde falam a mesma língua e têm escolas para os seus  
filhos.  
 Esses povos, aparentemente evoluídos, não conseguiram perceber as 
diferenças da nossa gloriosa revolução, considerando uma ofensa o facto de 
serem, democraticamente, tratados como animais, que na realidade são, como 
todos nós. 
 Mas não perceberam tampouco que estamos a construir uma sociedade 
segundo as melhores leis da natureza. 
 Alguns portugueses enveredaram pelo mesmo caminho, desonrando a 
nossa história de progresso, para se instalarem nalguns dos países mais 
reaccionários do mundo. 
 Nada disso nos deve fazer desfalecer por um minuto que seja. Por cada 
milhão dos que partam teremos cinco milhões que recuperam a cidadania que 
durante tantos anos lhes foi negada. É nestes novos cidadãos que assenta a 
nossa esperança e a nossa força no quadro da União. 
 Não pode o Presidente da República deixar de vos trazer, senhores 
Deputados, uma palavra de estímulo, neste dia grande da abertura da revisão 
constitucional. 
 Poderá ocorrer que eu seja o último Presidente da República humano a 
falar nesta tribuna. Se assim fôr, será para mim uma sublime honra ocupar esse 
lugar na História. 
 Acabou com um Viva a Liberdade. 
 Imediatamente após, tomou a palavra o Dr. Armando da Gama que 
depois das saudações do estilo fez um profundíssimo discurso político. 
 Só para viver este dia valeu a pena esperar sessenta e quatro anos. 
Também eu terei provavelmente a honra de ser o último humano a presidir a 
este Parlamento. E isso porque espero que a democracia seja muito 
participada... Se assim for isso será inevitável, pois que nós somos a espécie 
menos representativa da sociedade. 
 Os trabalhos parlamentares estão muito avançados e todos os partidos, 
cientes do elevado sentido cívico que o momento exige, estão na disposição de 
votar, com a maior brevidade, o projecto global de revisão constitucional que 
hoje temos sobre a mesa. 
 A comemorar este dia insigne temos entre nós, naquela caixa amarela, 
cinco mil cidadãos que ousaram pedir-me pessoalmente que defenda os seus 
direitos. Vão saudar-nos, numa homenagem que me era destinada 
originariamente a mim, que ocupo o lugar de seu curador, mas que eu quero 
dedicar a todos os meus pares. 
 Dito isto, viu-se que se abriu a cúpula da sala das sessões, ficando a 



mesma a céu aberto, tudo meticulosamente preparado, como não é costume 
prepararem-se as coisas em Portugal. A um sinal do Presidente, um dos 
funcionários puxou de um cordel e saíram da caixa amarela milhares de 
pombas brancas que se precipitaram por cima das cabeças dos deputados até 
que  um primeiro grupo descobriu a saída e outras, a maioria, lhe foi no 
encalço. 
 Todas levavam uma anilha com a marca do Dr. Armando Gama, a que 
será da maior importância no futuro. 
 Depois deste cerimonial, o Presidente Alfredo Carvalhais abandonou a 
sala, ficando o Dr. Armando Gama com os olhos fitos na galeria do leão e dos 
tigres, na expectativa de que eles também saíssem. Mas ficaram, seguramente 
porque estavam interessados no debate. E vieram nos dias seguintes, 
acompanhados pelo Dr.  Ivan, sendo-lhes sempre franqueada a entrada, porque 
invocaram a qualidade de convidados do Presidente da República e eles tinham 
todo o tempo para assistir aos debates, como acontece com muitos reformados e 
desempregados, que ali vão todos os dias, porque ainda é dos poucos locais em 
que se pode ver um bom espectáculo sem pagar bilhete. 
 Até ao fim da manhã discursaram todos os chefes de fila, pronunciando-
se unanimemente a favor da revolução e da reforma constitucional adequada. 
 O chefe de fila do Partido Conservador foi o primeiro. Acúrsio Pereira 
começou por referir o consenso a que haviam chegado todos os grupos 
parlamentares quanto aos sinais que era preciso transmitir ao País. 
 Estamos todos aqui sobre fundos amarelos para significar, a todos os 
títulos, que acreditamos unanimemente no combate à fome mas também na 
ordem pública que queremos arbitrar mostrando os cartões deste cor a todos os 
que cometerem quaisquer actos capazes de afectar o ritmo ou o crédito desta 
maravilhosa revolução. 
 Só isso, constitui a mais forte garantia de que, irmanados como estamos 
nos mesmos interesses, este processo não voltará atrás. 
 Os chefes de fila estão, porém, sob fundos cor de rosa, que têm um 
tríplice sentido: que eles são, por natureza, os lideres dos sonhos da mesma côr, 
que lhes incumbe a solução pacífica dos conflitos internos e que lhes cabe a 
função maior da gestão de todas as fantasias que os seus pares queiram trazer a 
esta câmara, de forma a que não haja desperdícios e perdas de tempo com 
debates inúteis. 
 Temos hoje, graças a deus, um sistema mediático comprometido com a 
revolução, onde as opiniões são unânimes no essencial, sem prejuízo das 
divergências pontuais que se suscitem por questões de pormenor. Haveremos 
de aperfeiçoar esse sistema, de forma a que ele seja cada vez mais democrático e 
a que os consensos sejam, por isso mesmo, cada vez maiores. 
 No fim de contas, senhor Presidente e Senhores Deputados, estamos 
unidos em torno de tudo o que é, por assim dizer, vital. 
 Separam-nos apenas algumas questões de pormenor e se assim não fosse 
eu poderia mesmo dizer que nem era preciso sessão. Poderíamos passar 
imediatamente à votação dos projectos. 
 São apenas duas as questões que verdadeiramente nos separam: uma 



tem a ver com o reconhecimento das espécies de cidadãos a quem é reconhecido 
o direito de voto; outra tem a ver com o número de votos por cidadão. 
 O Partido Conservador entende que, por princípio, todos os animais são 
filhos de deus e que, por isso mesmo, todos têm o direito de participar nos 
processos políticos. O voto é, para nós, um sinal de vida, pelo que, em bom 
rigor, deveriam votar todos os seres, mesmo os que já o são sem o serem. Mas 
não vou aqui acicatar as nossas divergências sobre a interrupção voluntária da 
gravidez, porque respeito, neste momento, as opiniões dos outros partidos 
sobre esta matéria, deixando apenas claro que em nossa opinião o direito de 
voto deveria ser extensivo aos nascituros, assumindo as mães a respectiva 
curadoria cívica. 
 Na base destes princípios, é nosso entendimento o de que o direito de 
voto deveria estender-se a todos os seres animais que pudessem ser 
recenseados, incluindo os mais pequenos como os piolhos e os percevejos. E 
digo isto para que não continuem a acusar-nos de proteger os poderosos. O 
voto dos pequenos seres como aqueles que eu referi haveria de beneficiar, antes 
de tudo, as classes humanas mais favorecidas porque são elas que tem já, na 
prática, a curadoria cívica dessas espécies. 
 Cedemos nessa matéria porque reconhecemos que ela facilita, ainda que 
transitoriamente a solução da problemática da quantificação dos direitos de 
voto. Esta é outra difícil questão. 
 Não podemos, obviamente, aceitar que todos os seres tenham o mesmo 
voto, porque é diferente o seu peso na comunidade e porque são diferentes as 
suas responsabilidades. Uma pulga nunca poderia ter o mesmo voto que um 
elefante, ou que um homem, ou que um cão. Mas também não deve ter um voto 
proporcional ao peso, sob pena de não curarmos de fazer justiça aos milhões de 
anos de escravidão a que aquela espécie esteve sujeita. 
 Deus criou todos os seres à sua imagem e semelhança, como seres 
perfeitos e como seres livres. O que aconteceu foi que, desde o princípio, houve 
espécies que, com uma capacidade produtiva muito maior que as outras se 
desenvolveram em termos que impediram que as outras se desenvolvessem. E 
foi essa violência que impediu que, por exemplo, as pulgas tenham ficado a 
uma distância tão grande dos elefantes, em termos de tamanho. Em vez de 
crescerem, os pesos fez com que elas se reduzissem, por medo, por auto-defesa, 
pelo instinto de sobrevivência da própria espécie. Já foi assim com os humanos. 
Todos sabemos que os portugueses da época das descobertas eram homens 
altos, fortes e espadaúdos.  Mas posteriormente, por razões diversas mas todas 
elas com um profundo sentido político, ficaram baixos. Eu próprio tenho a 
minha experiência... Tenho apenas um metro de sessenta e dois porque não quis 
crescer mais, com medo de que os meus pais me mandassem trabalhar nas 
obras. Por isso comia pouco, criava eu mesmo, inteligentemente, um 
permanente ar de enfezado e cheguei onde cheguei cultivando uma habilidade 
política que me vem da nascença. A mais acabada prova de que não há aqui 
uma questão genética está no facto de os meus filhos terem todos mais de um 
metro e oitenta, quando a mãe tem apenas um metro e cinquenta a oito. São as 
lições da História, senhor Presidente e senhores Deputados, que não podemos 



esquecer nem permitir que passem à nossa margem. 
Consideramos satisfatório o consenso compromissório a que chegamos, 

no sentido de suspender os direitos de voto dos pequenos animais (eu diria 
que, nesta fase, apenas os insectos, os aracnídeos, os miriápodes e os répteis de 
pequeno porte, porque não faz sentido que não se dê voto a uma espécie tão 
nobre como é a dos crocodilos) e de que o voto seja um por cada duas patas, 
sugerindo desde já que a palavra pé deixe de ser usada quando nos referirmos 
ao reino animal, guardando-a para as  mesas, cadeiras e objectos semelhantes. 

No que respeita aos animais marinhos, entendemos que eles fazem parte 
de outro mundo, diferente do nosso e que não só não devem ter direito de voto 
como podem ser capturados para a nossa alimentação. Não podemos mudar o 
mundo de um momento para o outro e é mais do que duvidoso que alguma vez 
a esses animais pudessem ser atribuídos direitos políticos, porque é da própria 
natureza que deus, quando fez o mundo separou a terra das águas, fazendo 
destas um elemento essencial à preservação das espécies. Em termos políticos 
consideramos que os peixes devem ser equiparados aos vegetais. E 
consideramos ainda que os próprios mamíferos marinhos que se separaram de 
nós, há milhões de anos, para se unirem aos peixes, numa intolerável atitude 
sectária, devem ser tratados como peixes, por ser sua vontade e por castigo 
assumido por eles próprios. 

O Dr. Karim dos Santos, chefe de fila do Partido Republicano, tomou o 
lugar na tribuna sob o olhar atento do líder do partido, o Dr. Alberto Doutel. 

Este é um momento alto para o País e para o nosso partido, que é o 
partido da Constituição e das revoluções. 

Somos, como todo o País sabe, europeístas convictos. E por isso 
entendemos que o futuro político da Europa não é futuro que valha a pena se 
não dermos este passo em frente, elevando à qualidade de cidadãos europeus 
os que connosco repartem as responsabilidades da natureza. 

Temos a responsabilidade histórica de ser coerentes com a Ciência, 
pondo termo a tropismos de milhões de anos, que conduziram à escravidão de 
milhões dos nossos semelhantes, de todo os que têm cérebro e de todos os que 
têm sangue, este sangue português que nos corre nas veias e que é o nosso 
orgulho colectivo, não podendo continuar a desperdiçar-se em sarrabulhos, 
cabidelas, chouriços e morcelas, para gozo de quem não tem a mínima 
sensibilidade pela História e pela Política. 

Não é por acaso que o nosso Povo consagrou o Galo de Barcelos como 
um símbolo nacional. Não é por acaso que foi o galo o ser que denunciou a 
traição do próprio Cristo. Não é por acaso que esta espécie é usada para decidir 
do destino de fortunas, como acontece no Oriente, na China, no Timor 
recentemente libertado. Não é por acaso que, sem ofensa para as outras 
espécies, ostentamos orgulhosamente este símbolo nas nossas gravatas. 

Temos depois os bois e as vacas. E aí também não é por acaso que a 
sabedoria dos povos assimilou do boi a tolerância, apondo o seu nome aos 
humanos que copiam e que deixam desfrutar as suas esposas a terceiros. Como 
não é por acaso que o nome das vacas é assimilado, há séculos, pelas humanas 
mais liberais, de que nos honramos de ter algumas companheiras nesta câmara 



– como aliás também temos companheiros – a quem neste momento presto a 
homenagem devida aos que são percursores dos grandes movimentos 
históricos. 

Não é também por acaso que se chama cão a quem é maltratado ou a 
quem é duro no tratamento das suas questões. Aquele está a ser tratado como 
um cão. Aquele é um cão. Ouvimos isto todos os dias, com uma indiferença a 
que temos que atribuir significado. 

Também se dizia – e vai deixar de dizer-se porque é injusto – que a 
deputada X é uma galinha ou que a ministra Y tem um cérebro de galinha. 
Estamos, evidentemente, no quadro do mais reaccionário insulto, transportado 
de milhares de anos em que as mulheres foram discriminadas. Doravante será 
uma honra dizer a uma mulher que ela é como uma galinha, porque se não 
fossem as galinhas a nossa revolução não teria saído vitoriosa. 

Senhor Presidente e senhores Deputados: 
Aceitamos o consenso a que chegamos neste momento histórico, mas por 

razões diversas do Partido Conservador. Concordamos em que os pequenos 
animais não tenham direito de voto não porque esse direito não decorra da sua 
própria natureza mas porque receamos que haja a tentação de os multiplicar no 
seio dos partidos mais cultores das metamorfoses. Não é no nosso partido que 
se transformam deputados comunistas em gente da direita radical. Não será no 
nosso partido que aceitaremos a multiplicação dos votos de crisálida. Somos 
das gangas, do trabalho e não das sedas e se fôssemos por esse caminho, 
podendo embora ganhar alguns votos com os piolhos dos nossos camaradas, 
porque o piolho é, como se sabe, um animal de estimação das classes humanas 
mais desfavorecidas, os perderíamos por compensação de milhões de bichos da 
seda que o partido do poder haveria de criar, transformando as amoreiras no 
principal centro político deste país. 

Desmontamos essa habilidade e queremos aqui dizer com toda a clareza 
que entendemos que o essencial da nossa política passa pelo reconhecimento do 
direito de voto apenas aos seres que tenham uma existência estável e duradoura 
no País e não aqueles que se multiplicam de um momento para o outro, para 
desaparecerem sem deixar rasto, também quase de um momento para o outro. 
É por essa razão que, sem desprimor para a cigarra e a formiga – uma símbolo 
da cultura musical e outra símbolo do trabalho – não podemos reconhecer-lhes 
o direito de voto, pela simples razão de que já teriam desaparecido quando, em 
qualquer momento, quiséssemos pedir-lhes responsabilidades. 

Seria mais do nosso agrado se a cada cérebro pudesse corresponder um 
voto. Cedemos nessa matéria aos partidos conservadores para que fosse 
possível encontrar um consenso, apesar de termos a consciência de que essa 
solução nos prejudica como partido. Acreditamos em que as portuguesas e os 
portugueses nos compensarão largamente por esta atitude generosa, por este 
sacrifício em favor da nossa maravilhosa revolução. 

Temos que estar todos atentos, muito atentos ao que se vai passar a 
seguir. Mais do que a nova Constituição, o que é importante é o respeito 
efectivo pela nova cidadania que estamos a construir e o consequente respeito 
pelos mandatos que sejam conferidos ao novo parlamento, a eleger depois da 



aprovação da  Constituição. 
Por isso mesmo entendemos que as leis estruturantes do novo regime 

devem ser cuidadosamente avaliadas e aprovadas por esta Câmara. 
 


