
 

 

 

 

 

CAP PREOCUPADA COM FUTURO DE PORTUGAL 
 

Esquerda une-se para derrubar governo ao fim de 10 dias, mas sem a 
coesão indispensável para governar um país em recuperação de uma 

grave crise 
 

 

A Confederação dos Agricultores de Portugal celebra em 2015 os seus 40 anos de 
existência. Nascido num momento político conturbado, o movimento que a 
originou resultou da disposição dos agricultores portugueses de porem cobro ao 
avanço, que à época parecia irresistível, de uma frente de forças totalitárias e 
colectivistas que punham em causa a então jovem democracia portuguesa e os 
valores fundamentais que caracterizam o estado de direito. 
 
À coragem e sentido de cidadania desses agricultores e dos seus líderes de então, 
deve o País a resistência à colectivização forçada da sua agricultura, ao esbulho 
indiscriminado da propriedade privada e, num plano mais geral, a salvaguarda da 
própria democracia que desde então vive. 
 
Coincidindo com a celebração desta efeméride, a evolução política do País após 
eleições legislativas confronta-o com uma inesperada frente política de esquerda, 
em que se reúnem de modo contranatura uma força de longo historial de combate 
pela democracia, tradição europeísta e crente na economia de mercado, com 
outras, extremistas, de cariz inequivocamente totalitário, antieuropeu e 
colectivista. 
 



A actuação conjunta destas forças políticas, todas fortemente minoritárias per si, 
impedirá a concretização no governo do País daquela que foi a proposta política 
merecedora de um resultado eleitoral mais expressivo.  
 
Tal poderá ser inquestionável no quadro constitucional mas, no entender da 
Confederação dos Agricultores de Portugal, a solução governativa alternativa que 
se desenha merece as maiores reservas políticas e suscita sérias preocupações 
sobre aquele que poderá ser o seu quadro de actuação. 
 
No primeiro aspecto, pelo claro desrespeito da vontade electiva expressa pelos 
portugueses, erigindo-se em alternativa à força vencedora das eleições um dos 
mais minoritários governos da história da democracia portuguesa.  
 
A CAP não confunde a entreajuda frentista no derrube ao XX governo 
constitucional num efectivo apoio ao governo alternativo. A maioria que se forma 
para a destituição de um governo não se converte numa maioria de apoio ao que 
lhe sucede. 
 
Por outro lado, é com a maior das apreensões que se encara a actuação de um 
governo que, em todas e cada uma das suas medidas, se encontrará refém de 
forças políticas que em nada alteraram as suas posições colectivizantes, de recusa 
da economia de mercado, e sistematicamente preconizam práticas cáusticas da 
actividade empresarial. 
 
Assim, e com o objectivo de analisar a situação do país e da agricultura 
portuguesa, a direcção da CAP deliberou convocar o conselho de presidentes de 
todas as suas associadas para os próximos dias 24 e 25 de Novembro, em Tomar. 
 
Lisboa, 11 de Novembro de 2015    


