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O processo 

Este livro resulta da aventura de por de pé o blog economicofinanceiro.blogspot.com que 
começou em Novembro de 2010 em resposta a um desafio do meu amigo Pedro Araújo. 

Fui escrevendo e, entre Dezembro 2010 e Março 2011, o blog teve uma média de 20 visitas 
por dia. Eu achava um número extraordinário tendo calculado que, no fim de 2011, 
atingiria 10000 visualizações. 

Para meu espanto, esse número foi atingido em meados de Maio. Entre Junho e Setembro 
contei 400 visitas por dia e em Outubro atingi 750 visitas por dia. 

Motivado pelas vossas visitas, estendi o tempo devotado à escrita até que surgiu um novo 
desafio do editor Manuel Freitas: compilar as crónicas do blog no formato de livro. 

Trabalhei todo o mês de Agosto, vieram as revisões e agora está pronto. 

 

O conteúdo 

O texto do livro é 90% retirado dos posts do blog. Infelizmente tive que excluir as imagens 
mais interessantes (por razão dos direitos de autor) mas, como recompensa, melhorei a 
informação colocando mais gráficos. 

A organização dos textos teve a valiosa ajuda do editor Guilherme Pires 

Espero que gostem. 

 

A acção política 

Todo o pensador aspira a influenciar o mundo que o rodeia. E eu não sou diferente. 

Em democracia e em concorrência com outros pensadores, é preciso fazer um esforço 
redobrado para que as ideias sejam consistentes de forma a que os leitores fiquem 
convencidos da sua pertinência. 

O primeiro garante de que as minhas propostas começavam a fazer foi o número crescente 
de seguidores e de visualizações dos meus posts. 

O segundo garante foi o Pedro Passos Coelho ter vindo ao meu blog retirar medidas para o 
Orçamento de Estado de 2012. 

A última (17 Nov 2012) é que os salários dos privados também têm que descer. 
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Resumo: Portugal chegou a um beco sem saída. As nossas finanças e a economia enfrentam 
uma crise profunda, por todos reconhecida, cuja origem tem razões complexas e muitos 
responsáveis. É urgente clarificar a origem dos problemas e definir as reformas e medidas 
necessárias. É esta lacuna que Acabou-se a Festa: Soluções Ousadas para Reerguer Portugal 
vem colmatar.  
Na primeira parte, o autor faz um diagnóstico transversal e detalhado dos obstáculos 
económicos e financeiros que Portugal enfrenta. Na segunda, num estilo sem pruridos nem 
concessões, o autor apresenta as soluções arrojadas, mas inevitáveis, para que Portugal 
afaste definitivamente a crise. 
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