
 

F.L.A. - Frente de Libertação dos Açores 

 
 

Comunicado 

 

A Frente de Libertação dos Açores considera que a ausência de um projeto político para 

os Açores, que se vem verificando de há muitos anos a esta parte, resulta da própria 

natureza do sistema autonómico, que é um produto de síntese, bem como, da proibição 

da participação no sistema de um número significativo de açorianos. Este facto é 

relevante, não só porque coloca Portugal no grupo de países onde existem restrições à 

liberdade, como também, porque compromete o próprio funcionamento do Regime 

Autonómico, atendendo a que, assim, Lisboa tem conseguido impor a sua vontade em 

tudo o a opõe às instituições regionais. Como resultado, os recuos políticos têm sido 

evidentes em diversas áreas. Por outro lado, os restantes açorianos, ou seja, aqueles que 

não estão proibidos formalmente de participar livremente no sistema, não podem ser 

considerados verdadeiros cidadãos, em virtude de não poderem influenciar as políticas 

dos Açores (tudo o que é essencial passa por Lisboa). Contudo, os poderes regional e 

nacional continuam a fazer de conta que a cidadania existe.  

O que fazem muitos açorianos nestas circunstâncias?  

Recorrem aos curandeiros barristas, que defendem que tudo é possível.  

Mesmo não acreditando que esta seja uma solução, muitos açorianos pensam: “não tenho 

nada a perder, “ninguém me ouve”, estou a sentir involução, cada vez tenho mais 

dificuldade em perspetivar um futuro melhor, se não tenho nada a perder, então, sou 

bairrista”.  

Esta resposta é particularmente preocupante porque o bairrismo assume contornes que 

merecem ser analisados: (1) Para um bairrista a ideologia não é marcante, pode ser de 

esquerda ou de direita, sendo preenchido pontualmente de acordo com as necessidades, 

mas podendo mudar mesmo para posições opostas, o que significa que representa uma 

total ausência de projeto político; (2) O bairrista recorre a um discurso excessivamente 

simples, muito agressivo assente na polarização da sociedade, criando uma dicotomia 

entre o nós e o eles; (3) O bairrismo desenvolve uma prática política que procura ganhar 

vantagens com o apelo a reivindicações ou preconceitos amplamente disseminados entre 

a população, geralmente fazendo a distinção entre dois grupos de pessoas: um que exalta 

e diz defender; outro que é apontado como a fonte dos problemas gerais, que diz que vai 

resolver; (4) O debate bairrista contamina o debate político reduzindo-o a questões 

menores que em nada contribuem para o desenvolvimento dos Açores; (5) O bairrismo 

promove projetos políticos pessoais que pouco interessam às populações que foram 

instrumentalizadas, - e aos Açores - promovendo indivíduos de duvidosa intelectualidade, 

que, de outra forma, nunca conseguiriam desempenhar as funções que desempenham. Por 
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este meio, um projeto de poder pessoal é promovido, assistindo-se à valorização da 

mediocridade e de atores políticos de qualidade duvidosa. 

O político bairrista tem a capacidade de ler os preconceitos das populações, alimentando-

os, para assim atingir os seus intentos. O político bairrista aproveita as circunstâncias que 

estamos vivendo e usa as fraquezas do sistema para se autopromover. 

Mas, para que um bairrista possa ser político ele necessita ter acesso a meios de 

divulgação e esta tarefa tem sido facilitada com as redes sociais. Através destas, ele usa 

uma comunicação direta sem passar pela mediação dos jornalistas. Também se verifica 

que este não usa as redes sociais para interagir, mas para comunicar com chavões, sem 

nunca aprofundar os temas apresentados. Assim, podem dizer-se as maiores barbaridades, 

de forma inconsequente e sem responsabilização, porque a comunicação não é validada. 

Nas redes sociais os bairristas ouvem-se uns aos outros, não aprofundam as questões e 

leem aqueles que pensam como eles. Por outro lado, quando não concordam com eles, 

revelam-se intolerantes e agressivos, insultando os que se opõem e recorrendo aos 

instintos mais primários, ou seja, ao seu pensamento conceptual, defendendo aquilo em 

que acreditam e não aquilo que está demonstrado e provado. 

As consequências políticas desta situação são proveitosas para muitos setores, mas 

prejudicam o Povo Açoriano e, enquanto este está a ser prejudicado, alguém está a ganhar 

e este alguém alimenta e incentiva a situação para poder continuar a usufruir das 

vantagens que assim alcança. Como diz o velho ditado popular: “Dividir para reinar”. 

Politicamente, esta situação, enfraquece os Açores, fazendo com que a autonomia que já 

foi progressiva e depois tranquila esteja a ser regressiva. A incapacidade política gerada 

deixa o Terreiro do Paço tranquilo, porque assim deixa de ser incomodado e confrontado 

com questões que legitimamente os açorianos levantam, o que lhe permite decidir, sem 

oposição, sobre as questões em que tem interesses, decidindo de livre-arbítrio, sem dar 

satisfações a quem de direito. Por último, mas não menos importante, esta situação facilita 

a vida aos políticos regionais empurrando-os para simples administradores e gestores de 

questiúnculas locais que nada interessam à região como um todo. Nestas condições, 

mesmo sem projeto, é possível governar o nosso arquipélago, pois basta ir dando resposta 

a questões soltas que vão surgindo com o quotidiano.  

Esta ausência de projeto, acompanhada pela promoção da mediocridade, terá uma fatura 

e esta será paga pelos açorianos. Cada vez mais as soluções são paroquiais e não globais, 

o que implica a valorização da visão singular em detrimento do interesse coletivo. 

 

Ponta Delgada, 21 de maio de 2021 
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