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uma verdadeira autonomia tem de ser consubstanciada na libertação do povo e esta será sempre a 

via da independência. 

Recordo a CRÓNICA 186 AÇORES E INDEPENDÊNCIA 22 outº 2017 

Imaginemos por um instante que os membros e simpatizantes da FLA - ACA eram um movimento 

generalizado, de largas camadas da sociedade açoriana, abarcando gente de todas as idades, em todas 

as ilhas, como em tempos idos da História recente já o foram. 

Imaginemos que se fartaram da exploração colonial que os poderes de Lisboa e seus 

representantes na colónia há séculos exercem sobre os locais. 

Imaginemos que o atual modelo de autonomia controlada, centralizada em Lisboa, 

constantemente torpedeada, ultrapassada e ignorada pelos “superiores interesses da Nação” estava 

– de facto – esgotado. 

Imaginemos que tínhamos uma população culta e letrada, em vez da pequena elite dominante 

agarrada a pequenas mordomias como é hoje o caso, com a vasta maioria da população mais 

interessada em manter privilégios de subsídios, em vez de trabalho, vítima da conspiração consumista 

que a manieta. 

Imaginemos que a deriva europeia e a rápida islamização do continente europeu estavam mais 

adiantadas e que a solidariedade para com o arquipélago se mantinha ao nível da esmola, enquanto 

o povo português (também ele ignorante e iletrado, mesmo que tenham canudos e se chamem 

doutores) continuava a pensar que devíamos largar os Açores e os açorianos que são uns chulos que 

só sugam as riquezas de Portugal. 

Imaginado este cenário se tivéssemos um líder – mais ou menos populista – capaz de catapultar a 

turbamulta (a malta como o outro lhe chamava) e fazia um referendo, vocês acreditam por um só 

instante que não éramos calados pela força bruta da repressão militar? Imaginado isto, voltemos à 

realidade.  

Temos uma população apática e abúlica, uns tantos saudosistas e outros mais novos, sonhadores, 

mas a menos que haja uma revolução de mentes cataclísmica, seremos uma pequena elite libertária, 

sem representação nem força popular, uma franja da sociedade que nem chega a ser incómoda para 

o poder instituído. O povo açoriano não reúne as condições de se emancipar enquanto continuar 

pobre, iletrado, subsidiodependente, conformado, desapegado de uma consciência cívica (a 

consciência nacional açoriana), a quem o fogacho independentista de alguns intelectuais, escritores e 

outros, pouco e nada diz.  



Infelizmente é isto que temos e não mudará nos meus dias, embora se a Terra ainda existir, eu 

acredite piamente que, um dia, em futuro afastado e longínquo, nos sublevaremos e libertaremos do 

jugo colonial de Lisboa (quando o Belenenses tornar a ser campeão de futebol, por exemplo).  

Até lá continuemos a fazer o que não temos feito, educar as pessoas, alertá-las para esta 

escravatura silenciosa que as amolece e adormece, repetindo ciclos ancestrais de feudalismo 

encapotado, anestesiada pelas riquezas que o turismo vai trazendo sem se lembrar que basta a 

Ryanair ir à falência e o turismo morre…. 

Recordo agora CRÓNICA 195 10 DE JUNHO NA COLÓNIA AÇORIANA 9.6.18 

Um país de desigualdades, injustiça e corrupção descontrolada que rouba dez anos de serviço aos 

professores e diz não ter dinheiro para lhes pagar, desperdiça milhões em fogos-fátuos de antigo 

Império à deriva como escreveu Patrick Wilken. Claro que para a maioria dos portugueses e dos 

açorianos quaisquer noções de uma total autonomia (leia-se independência) é anátema, mais fruto 

da ignorância das situações do que por meras razões políticas. Sempre se cumpriu a profecia – 

sabiamente preparada - de que quanto mais dependentes de subsídios melhor acarneirados estariam 

os açorianos. De todos os habitantes são eles os mais subsidiados, totalmente dependentes de 

subsídios que servem para perpetuar o voto nos que os governam, qualquer que seja o partido ou a 

cor política. Para os portugueses nem sequer se põe a hipótese de abdicar das “ilhas adjacentes”, 

muito menos agora que estão prestes a acrescentar milhares de km2 à plataforma portuguesa 

marítima com todas as riquezas que a profundidade destes mares encerra. 

Nesta data a Fundação Francisco Manuel dos Santos, através do seu Projeto “Pordata” fez um 

estudo intitulado “Retrato dos Açores”, no qual deu a conhecer dados preocupantes sobre a nossa 

realidade insular. No que diz respeito, por exemplo, à Educação, ficamos a conhecer que a taxa de 

abandono escolar dos jovens com idade fixada entre os 18 e os 24 anos é mais do dobro da média 

nacional. Em relação aos jovens com mais de 15 anos, verificamos que 7 jovens em cada 10 não 

completa o ensino secundário, valores muito piores do que em qualquer outra região de Portugal. O 

ensino que temos atualmente é o fruto de muitas “experiências” anuais infelizes, desde os alunos 

transitarem sem sequer saberem ler a outras, e agora os resultados estão à vista. Acrescente-se o 

facto de muitos pais não terem instrução (a velha 3ª classe era a norma e agora será o 6º ano das 

“Novas Oportunidades”) nem interesse em acompanhar os filhos, o resultado será sempre o de 

insucesso escolar e total fracasso das políticas educativas, por melhores professores que possa haver 

(também os há, mesmo que sejam uma minoria). Infelizmente, trabalhamos para a estatística. Os bons 

alunos sempre o serão, mas os restantes são a maioria. 

Este o país em que vivemos, onde há um mês se discutem os problemas do futebol e de um clube 

autofágico rumo à fossa de Mindanau, e raramente se discutem is verdadeiros problemas do país: 

educação, saúde e justiça. Sempre longe da corte hoje os açorianos vão ter as imagens televisivas em 

que serão retratados e irão usar e abusar do seu voyeurismo, já totalmente acostumados a novos 

paradigmas de vida em que deixaram de ser escravos pela via física para o serem pela via da mente. 

Quando hoje um colega e amigo, professor continental, que até cá esteve uns anos a lecionar em mais 

do que numa ilha, me diz que somos todos portugueses de regiões diferentes, tive uma visão 

passadista que me fez lembrar um país uno e indivisível do Minho a Timor! E deu-me um arrepio pois 

esse é o argumento mais comum dos continentais quando confrontados com a minha sede de uma 



verdadeira autonomia açoriana (aqui não falei de independência, mas de verdadeira autonomia, em 

federação ou outra espécie de união entre iguais e não pactos leoninos). 

A minha guerra não é esta, mas a da defesa e expansão da língua portuguesa e apenas me 

manifesto como cidadão residente do arquipélago. E é por tudo isto que este 10 de junho me diz ainda 

menos do que noutros anos em que se chamava “dia da raça”. Não irei ao beija-mão, nem verei as 

belezas que os açorianos vão mostrar ao corpo diplomático estrangeiro acreditado na capital do 

Império, continuarei a amar os Açores e a sonhar com o dia em que serão autónomos e pares 

interpares com a “metrópole”, o continente”, donos do seu destino e quiçá orgulhosos da sua herança 

ou origem portuguesa. Claro que sei, e nisso concordam alguns nativos, que há provincianismo e falta 

massa crítica e intelectual, e muitos temem a verdadeira autonomia e mais ainda a independência. 

Um Governo Regional autêntico, sem ser filial de Lisboa, reclamando a verdadeira autonomia sem 

se arvorar em defensor dos interesses dos que sempre exploraram os ilhéus, sombrios e persistentes 

personagens que perenizam monopólios. Arrivistas com iniciativas pequenas e isoladas. Limitadas 

como as ilhas e o país. A autonomia vive-se em círculos muito restritos, e em escritores e “expatriados” 

em Portugal e nas Américas. Surgirá - cremos, um dia -, não à mesa do café, mas da escrita, da "elite 

esclarecida” (à falta de melhor adjetivação) qualquer movimentação nesse sentido. Haverá elites 

pensantes açorianas para além das que se emproam em encontros de intelectuais representando a 

fina-flor dos que têm direito a nome no jornal? Uns pararam no tempo, outros andam em busca dele, 

que nunca à frente. A populaça não os segue nem os entende. Nem mesmo os ditos. Apenas ufanos 

por preencherem as revistas cor-de-rosa? Todos. Incapazes de congregarem mentes, mentem sem 

insistirem no tema. Temerosos de perderem a caleche em que se pavoneiam na avenida marginal tal 

como os antepassados de 1890.  

 

Agora, compete aos mestres da palavra fácil indoutrinarem e mostrarem o caminho da Atlântida 

perdida a que chamam autonomia. Só então cortarão os cordões umbilicais, alcançando a 

independência dos que escrevem e partilham a açorianidade. Com a sageza dos seus conhecimentos 

sonharão o momento de libertação tal como inventaram a literatura açoriana para que ninguém se 

esquecesse deles e o mundo não os deixasse para trás na sua voragem.  

 

 

 

… (continua)Para o Diário dos Açores e Diário de Trás-os-Montes  
Chrys Chrystello, Jornalista  
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