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EDITORIAL
Embora jã seja q uase natural. autêni ico
sinal dos tempos que se vivem. passados
17 anos sobre a gesta libertadora do 25 de
Abril de 1974. ainda me não consegui
habituar às conslantcs afinnaçõcs do tipo
<(fulano não pode ser designado para ocupar o cargo de ... porque é militam ou
ccfulano poderá vir a desempenhar o cargo
de ... . apesar de ser mihtarn. Tudo is10
agravado pelo fac to de essas atitudes se
verificarem quer os mihtarcs cm causa
cs1ejam no acli\ o. quer se trate de militares já na resen•a. Com cíei10, se em
relação ãqucles se poderá sempre questionara maior ou mcnorcompromeumento
da instituu;ão mi111:1r. não se compreende
que razões possam ser invocadas quando
se trate de militares já afastados do serviço
activo. A não ser que se considere que a
preparação mi litar não pcn1111c a qua lificação dos que a possuem para o exercício
de outras funções. nomeadamente quando
se tratn de cargos importantes do Estado.
Pr par.ição que sena. assun, bem menos
qualificada que a recebida por ad,ogados.
economistas ou engenheiro~, que. de acordo com a moda. vêm servindo para o e."<ercicio dos mais diversos cargos direcll\OS e
de re~ponsab11idade. mesmo que o seu
curriculo apresente uma escandalosa ausência de experiência no ãmb110 desses
cargos para que são c~colh1dos. Chegando-se ao exagero de \erificar a exis1ência
de autênticos pri\ ilegiados. que ocupam
sucessivamente cargos bem diíerenciados
sem qualquer ligaçllo aparente entre os
seu:. uni,crsos específicos.
Enfim. diria mesmo que é tudo uma
questão de modn.-.... \Criticando-se, no
entanto. uma lnJust1r;a flagrante e escandalosa no procedunento dos cids. para
com os militares, não pcnnitindo fac ilidades aos que, dec idindo abandonar a
carreira das annas, se querem inserir normalmente na chamada sociedade ci' il.
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Comemora-se o primeiro centenârio da malograda tenlativa de derrube do regime monârquieo,
autêntica percussora do vitorioso 5 de Outubro de 1910.
Nesse 31 de Janeiro de 1891, num momento cm que a identidadeponuguesa estavae:><traordinariamente abalada, pela degradante e inaceitâve\ capitulação de um Governo e de um regime ilegítimo.
fornm os sargentos que souberam interpretar o sentir do povo ponuguês e procuraram criar as
condições para que esse mesmo povo pudesse ter voz, através de governantes patrióticos e
democratas.
Lamentavelmente. não conseguiram sair vitoriosos desse hcróieo e patriótico acto, mas o facto
é que os sargentos ponugueses se engrandeceram e dignificaram perante o povo de que eram parte
integrante.
Durante a ditadum do Estado Novo, os sargentos não viram consolidado esse prestigio e, pelo
contrário, foram nítida e claramente explorados por um regime ilegítimo e ditatorial e por umas
Forças Annadas, para quem este procedimento em mzão suficiente de indigniticação.
Conseguiram os militares portugueses, após várias tentativas falhadas, devolver a liberdade ao
povo português e criar condições para que a sua vontade se manifestasse e legitimasse os seus
governantes.
Esse aclo heróico, patriótico e libertador, o 25 de Abril de 1974, constituiu um dos marcos mais
gloriosos da História Contemporânea de Portugal e da acção das suas Forças Annadas. E rie!e, os
sargemos, embom não tendo uma posição fundamental como tiveram em 31 de Janeiro de 1891.
tiveram igualmente um papel muito importante e contribuiram decisivamente para a sua consumaçllo vitoriosa
Com o 25 de Abril, criaram-se co ndições para a dignificaçllo dos sargentos e para a sua inserção
conecta e legítima nas Forças Annadas e na sociedade portuguesa.
Lamentavelmente, tal não se verificou de imediato e tem sido fundamentalmente através de uma
luta correcta, insistente e dura que os sargentos têm conseguido impor-se e dignificar-se.
Dignificação que, para além de justa é indispensâvel à própria dignificação das Forças Armadas,
pois esta apenas serJo verdadeiramente dignas quando todos os seus componentes forem igualmente dignificados
Nessa luta pela dignificação, os sargentos portugueses elegeram o dia 31 de Janeiro como o seu
DIA NACIONAL.
A Associação 25 de Abril solidariza-se e apoia os sargentos nessa pretensão, fonnulando votos
para que a passagem do centenário do 3 l de Janeiro lhes traga o reconhecimento oficial desse
objectivo, tomando legal o que a prática já institucionalizou.
Quando cm Ponugal se vem discutindo cada vez mais, algumas vezes sem a necessária
tranquilidade e i;:larcza, a razão de ser e a natureza das Forças Annadas. toma-se mais importante
ainda a acção que os sargentos podem desenvolver. Para isso, é necessário que saibam manter-se
sensatos, mas firmes. na luta pela sua dignificaçãoepclajusta valorização dos militares na sociedade
portuguesa
Ao manifestar total apoio e sol idariedade nessa luta dignificadora. a Assoc iação 25 de Abril saúda
todos os sargentos portugueses através da sua Associação Nacional, e formula votos de uma râpida
e corrccta resolução dos seus problemas de dignificação profissional.
Com as mais cordiais saudações.
26 de Janeiro de 1991 .
o PRESIDENTE DA DIRECÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DA A25A
CONVOCA TÓRJA
Nos termos dos Estatutos e Regulamento Interno con\'oco a Assembleia Ckral da Associação 25 de
Abri! para se reunir em sessão ordinária no espaço 1<CESL>1 sito na Rua Almiran!e Barroso, n.@ 3 em
Lisboa.nodia23deMarçodocorrenteano. pelasl4.00horas.comaseguinte.
ORDF.M DE TRABALHOS
l.Leitura e aprovaçãodaactadaAsscmblciaGcralanterior.
2.Ratificaçàodaadmissãode sócios e apoiantes
3. Discussão e aprovação do Rela16fio de Aetividades e Contas da Oire<:çlio e respectivo parecer do
Conselho Fiscal.
4. Apreciação e vocação da propostadcexoneraçàoeompulsiva de associados, nos tennosdosart ... 25
e26doRegulamentolntemo
5.AnãlisedasituaçãodaA2SA.Contritmtosparaacçãofutura.

SededaAssociação25deAbrilem l inda-a-Velhaaos22dcFevereirode 1991 .
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Gravura da capa : Cartaz de Cario' Rafael

APELO
Mais uma Assembleia Geral, para a qual se apela à
panieipaçãodeumnirmcruelevadodesócios.Chama-sc

aatenção!"lnofactodcha•·ereivisqueemmanto
1'1SsantrnàcategoriadesócÍO!; cfoc1ivos,pelaquepodcrão parucipar na A.O. com plenos direitos. Compareçam
e participem
Umoutroaspectoim?Ortlltcrprescme:on.• 4daordcm
dccrabalhosapcnas podcr.lserd1seutidoedccídidosc
csti•·erempre'SClltesmaisde 100s6cio$efecuvos

Contamos com a vossa presençi. Compareçam. Panieip<m

ALMOÇO - CO'ló\iVLO
Dia 21 de Abri! - 13 horas
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DOCUMENTOS DO NOSSO TEMPO
No seguim ento da publkação dos r-elatórios opt>racionais das dhenas forças inte n ·e nien1es, pelo MFA. na acçlio militar do 25 de Abril de 1974, publicamos hoj e
o da Escola Pr-átita de Artil hari a (sal ientamos, mais um a ,ez. o íacto de a ordem de
publicação não conler qualquer conceito de valor r-elativo). Tal como aconteceu
com o relaiório da EPI, também este contém um Anexo co m uma informação
relali\'111 aos en tão 1.• e 2.• comandanles da Unidade e outros oficiais superiores,
sendo igualmente decidido não prnceder- à sua publicação.

RELATÓRIO DAS ACÇÕES
DESENVOLVlOAS PELA ESCOLA
PRÁTICA DE A RTILHAR IA
INTEGRADAS NO MOVlMEf'l ffO
DAS F.A.
1. ANTECEDENTES
Desde a primeira hora ligada ao MFA
pelos seus Oficia is do Q.P. da Arma dos
escalõescap1tão e subalternos. foi ao longo
do tempo realizada uma acção prévia incluindo:
- Diversos contac1os com outros camaradas ligados ao Movimento e com a
Comissão Coordenadora, através das reuniões convocadas pela referida comissão
a panirda realizada nos am:doresdc Évora
(9SET73);
- Realização de sucessivas reuniões no
âmbito da Unidade, com o objcctivo de
mentalizaçilo e identificação de todos com
as finalidades e propósitos do Movimento:
Decidida por unanimidade dos Oficiais acima referidos a participação tota l e
nctiva, nas acções de força que se tomasse
necessário desencadear, deu-se início a
uma fase de estudo e planeamento, compreendendo os seguintes pontos princi·
pais:
• Detenção do Cmdt e 2." Cmdt
eRecrulamento de Oficiais do Q.C. e de
4

~argcntos.

.Organizaçllo e preparação (1écnico-1áctica e logis1ica) de duns Baterias de
Ani lharia (uma de 8,8 cm e outra de 10.5
cm) e duma Companhia Motorizada tipo
atiradores, destinadas a actuaçào exterior.
• Defesa 1mediala do Quartel.
.ConLTolo da Vila de VENDAS NOVAS, incluindo eliminação da força local
da G.N.R.
- Recebida em mão a ordem de Oper.
em D-1, procedeu-se ao seu estudo, rendose tomado as disposições finais parn inicio
da acção.
2. DESEN ROLAR DA ACÇÃO
a. Dia 24

- Uma \ 'CZ que o Cmdt. e 2.• Cmdt. eram
elementos annados e decididos a resistir,
tendo inclusivamente estabelecido pre·

viamente um sistema de Alerta através do
Posto local da G.N.R., foi provocada uma
reuniâo com aqueles Oficiais (cujo pre1ex10 foi assentar pormenores relativos à
visi1a do ex-ministro do Exército, General
Andrade e Silva. projcctada paro 25ABR)
com a finalidade de facilitar a sua detenção.
Reunidos assim no Gabinete do Comandante aguardou·se a confinnação pela rádio
do início das actividades; imediatamente
irrompe pelo citado gabinete uma equipa
constituída pelos Tenentes de A.n.• An·
dradc da Silva, António Pedro e Sales
Grade, que juntamente com os outros
Oficiais presentes (Capililes Mira Mon·
tciro e Patrício, e Tenentes de An.• Ruaz e
Nave) prenderam o Cor. Belo de Carvalho
e o Ten. Cor. João Nascimento tendo-lhe
sido na altura relatada toda a si1uaçao pelo
Sr. Cap. Patricio, os quais foram conduzidos para um quarto que ficou vigiado
por dois Oficiais annados.
- Seguidamente, com as Centrais Rádio
e telefónica já ocupadas e com as entradas
do Quanel sob controlo, íoi exposta a
situação e indicados os objectivos e finalidades do Movimemo. lendo para o efeito:
• O Capitão Santos Silva, chegado c\andestinameme meia hora antes da B.A.3,
onde se encontrava em diligência. reunido
os Oficiais do QC que aderiram na sua
totalidade. (Este Oficial. na qualidade de
mais antigo, havia assumido o Comando
desta E.P.A.).
• O Capitão Mira Monteiro teve idêntica
acção junto dos Sargentos e Funieis, verificando-se apenas a total adesão dos Uhimos. Assim foram detidos todos os Sargentos presentes.
Também o Ten. Andrade da Silva falou
aos I .•Cabos Mil." da Unidade que também
aderiram unammcmente.
• Cerca das 241100 foi organizada uma
fonnatura geral, com a presença dos quadros decididos a actuar à qual foram distribuídas íunções:
e C0\ 1.A.NDO

- Cmdt.: Cap SANTOS SILVA
Adjuntos: Ten. MARTINS C. RUAZ
4

- Ten. SALES GRA DE
- Ten. SOUSA BRANDÃO
eBTR ART.8,8 cm (a 6 b.f.)

• Cmdt. : Cap. OLIVEIRA PATRÍCIO
Subalternos:
• Tcn. MARQUES NAVE
- Ten. ALMAS IMPERIAL
- Ten. FERRE IRA DE SOUSA
- Asp. Mil. TOLENTINO
• Asp. M;I. GONÇALVES

4

• BTR ART. 10,5 cm (a 4 b.f.)

- Cmdt.: Cap. DUARTE MENDES
• Subalternos:
·Alferes GASPAR MADEIRA
- Alferes FORMEIRO MONTE IRO
- Asp. Mil. GUERRA
e COM P. ART. MOTORIZADA (4 Pelotões)
- Cmdt.: Cap. MIRA MONTEIRO
- Subalternos:
• Ten. ANDRADE DA SILVA
• Ten. ANTÓNIO PEDRO
• Ten. RIBEIRO BAPTISTA
• Tcn. AMÍLCAR RODRIGUES
-Asp. Mil. CARVA LH O
- Asp. Mil. SALGUEIRO
•RESE RVA (3 Pefocões)

Cmd1. : Cap. CANATÁRJO SERAFIM
- Subalternos:
- Tcn. JESUS DUARTE
Alf. Mil. MEDEIROS
4

4

b. Dia 25

( 1) Armadas, equipadas e municiadas.
as forças iniciaram o movimento ã hora
prevista na O. Oper. (03H00), tendo a C.
An. e a BTR 8,8 constituído uma coluna

(de 16 viaturas militares e 1 civil transpor·
tando uma equipa de exploração) a qual
alcançou e ocupou a posição de Cristo
Rei, em Almada. pelas 07HOO
Simultaneamente com a salda destas
forças, a BTR de 10,5 ocupou posições a
""' ~_
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cavaleirodasestradnsdeMONTEMOR..Q..NOVO e LAVRE, com as missões de
interdição destes eixos e de segurança
próxima da Unidade.
(2) Act uaçlo da BTR ART. 8,8
. Ocupou posições decrisla. permilmdo-·Lhe ba1er em tiro directo. qualquer coluna
que atravessasse a Ponte, ou qualquer navio
no estuário do Tejo; como ObJectivos em
Lisboa, nomeadamente o Monsanto e o
Terreiro do Paço.
• Cerca das 09H30 apontaram sobre uma
fhigata em movimento, conforme ordem
recebida do P.C. Mantendo 2 bocas de
fogo apontadas até as fragatas saírem do
Tejo e as restantes 4 bocas de fogo apontadas sobre Monsanto.
• Não tendo sido necessária a realização
de fogos, esta Unidade exerceu no entanto
imponante acção de presença e de esclarecimento da numerost1 população de
ALMADA, tendo sempre constituído elemento capaz de, em quaisquer condições,
influenciar o desencadear da acção, pela
colocação dos seus tiros nos objectivos
que se revelassem.
(3) Actu açlo da BART
MOTO RI ZA DA
• Montou a segurança à BTR 8,8 cm e
estabeleceu o controlo do acesso à PONTE
SALAZAR.
- Cerca das 09H30 montou um dispositivo com a fina lidade de interceptar uma
viatura civi l da P.M. na qual seguia o
Major de Cav. MANUEL CRUZ AZEVEDO, conforme ordem imanada do P.C.
-Cerca das 11H30ocupou posições para
interceptar um DEST FZ que se deslocava
para Lisboa. caso este não fizesse o smal
de código (agitação das boinas) imanado
do P.C.; o referido DEST seguiu ao seu
destino, tendo algum tempo depois pas·
sado pela posiçlloemsentido mverw. Mais
tarde (pelas 14H30) este mesmo DEST
contactou com as NF, conforme havia sido
comunicado pelo P.C.. tendo ali permanecido sem qualquer acção.
• Pelas l!iHl!i, a CART recebeu a missão de se deslocar à C.R. do GOV. MIL
LX (TRAFARlA) a fim de libertar os
oficiais pencncentes ao Movimento; esta
missão foi integralmente cumprida pela
libenação de 11 Oficiais ali detidos. Esta
força fez-se reforçar duma sec. an ... guarnecendo um Obus 8,8 cm que, depois de
cércado o fone entr0u em posição frente
ao ponão principal e a escassos metros
deste. Ordenada a rendição, o portão foi
aberto prontamente. Durante a acção fo.

ram detidos nas ârea 24 elementos da
G.N.R.• os quais acompanharam as N.T. à
posição inicial.
Os Oficiais libertados, escollados por
forças da CART seguiram para LISBOA.
-Pelas l8HOO foi dada ordem para cercar e ocupar o Regimento de Lanceiros 2.
Montado o dispositivo, o Cmd1. da força
foi contactado por elementos do RC7, que
informaram estar com o Movimento. Seguidamente os ponões do RL2 entrcabriramse dando passagem a 2 Asp. Of. que mani·
festaram desejo de contac1ar com o Cmdt.
da força, a quem declararam que praças,
graduados do QC e eles próprios desejavam
tomar pane na acção, o que não haviam
ainda feito por oposição dos seus Comandos.
• Annado e com 2 furriéis Mil. como
guarda-costas, o Cmdl. da força entrou no
aquanelamento em causa, a fim de contactar o Coronel Cmdl. e saber da sua posição.
Deparou com enorme confusão no bar e
dependências anexas, onde se encontrava
grande número de Oficiais, tentando os
subalternos persuadir o seu Cmdt. a aderir
ao Movimento. Aquele Senhor. tentando
ganhar tempo. declarou ao Cmdt. da força
sitiante que esperava as «neeessárias» ordens
daqueles que nessa altura estavam já senhores da situaÇão. Deparou-se então a seguinte
situação:
• Oficiais subalternos desejavam tomar
pane ac1iva na acção;
- Capitães diziam aderir mas declararam
que não saíam do Quanel;
- Cmdt. e Major CRUZ AZEVEDO
manifestaram-se contra o Movimento;
• Restantes Oficiais superiores mal definidos;
• O Cmdt. da força teve conhecimento
de que a situação de quase total indisciplina que se verificava na Unidade. se
deveria principalmente ao facto de na manhã
deste dia lerem estado no Quanel várias
personalidades de destaque, entre as quais
o Almirante HENRIQUE TENREIRO, que
foi deixado sair em liberdade.
- Foi tentado um contacto com o P.C. por
RACAL . TR 28, que n!lo foi ob1ida; ·
entretanto chegou o Major MONGE com
indicações relativas ao procedimento a
adoptar; • a força sitiante. que já se encontrava dentro do quartel. recebeu mais tarde
do novo Cmdt. da Unidade indicação para
ali pernoitar, o que foi comunicado à posição
deCristo--Rei.
a. Dia 26
. Pelas JOH30 as forças da CART reu-

niram-se à BTR na posição, onde aguardaram ordens.
d. Dia 27
• Pelas 12HOO, as forças desta E.P.A.
receberam ordem de regresso ao Quartel.
tendo alcançado VENDAS NOVAS pelas
ISHJO.

3. DI VERSOS
• Em 261800 foi levantada a segurança
próxima. pela recolha da BTRART. 10,!i .
·Em 251600 aterrou na parad.1 da Unidade
um HELI AL Ili. pilotado pelo Capitão
GODlNHO, que infonnou encontraremse forças estacionadas em MONTEMOR-O-NOVO e no desvio da estrada para
ARRAIOLOS (que mais tarde se soube
pertencerem as primeiras ao Rl3 e as últimas ao RI 16).
·Em 262230, apresentou-se nesta E.P.A.
o Major An.• RUI FOLHADELA DE M.
REBELO, que assumiu o Comando lnt ...
da Unidade.

FRANCISCO DOS SANTOS SILVA
Cap. An.•
JOSÉ HENRIQUE DUARTE MENDES
Cap. Art.'
JORGE MANUEL PALMA MIRA MONTEIRO
Cap. An.•
HENRIQUE ANTÓN IO PEDRO
Ten. An.•
PEDRO M. L. DE SALES GRADE
Ten. An.•
JOSÉ MANUEL PINTO MARQUES
NAVE
Ten. An.•
MÁRIO RJBEIRO BAPTISTA
Ten. Art.'

AMILCAR CARLOS RODRIGUES
Ten. Art.'
JOÃO ANTÓNIO ANDRADE DA SILVA
Ten. An.•
JOÃO ANTÓNIO CARVALHO ALMAS
IMPERIAL
Ten.An.•
JOSÉ DOMINGOS CANATÀRJO SERAFIM
Cap.An.•
JOSÉ FRANCISCO DE JESUS DUARTE
Ten. An.•
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EVOCANDO A NOSSA IDSTÓRIA
JOÃO CARLOS SA LDANHA
1.º DUQUE DE SALDANHA CELEBRE MILITAR DO SÉCULO X IX QUE SE

DISTINGUIU EM DIVERSAS CAMPANHAS DESDE BUÇACO (27-9-1810) ATÉ
TORRES VEDRAS (22-12-1846)
NabatalhadeNivede9a 13 de Dezembro
de 1813, estreou-se Saldanha no comando do

seu reguncnto. depois das batalhas dos Pirenéus
cm que tomou pane e em que o exército

anglo-ponuguês entrou cm França.
De tal fonna o fez que Beresford o achou
digno de receber o comando interino de uma
brigada.
O seu componamcnto foi tão apreciado pelos ingleses que, das medalhas que foram
atribuldas aos comandantes de regimento, a
que veio para Saldanha era especial.
João Carlos Saldanha de Oliveira e Daun,
(futuroDuquedcSaldanha)nascidoa 17-111790. filho do Conde de Rio Maior. conselheiro de Estado. era neto materno do Marquês de Pombal.
Iniciou os cs1udos matemáticos na Real
Academia da Marinha cm 1805. No segundo
ano lectivo foi premiado com destmo à Engenharia e, premiado no terce1rocomdcstino
à Marinha.
Ainda estudante assentou praça. em cadete.
no Regimento de Infantaria n.º 1. com 14
anos de idade.
Pela legislação da tpoca. teve como 1.0
postoodecapitão.aos l 7 anos(17-08-l 807).
Decorridos três meses sobre esta data, o
prlncipc regente, acompanhado da familia
real e pane du Corte, embarcava para o Rio de
Janeiro, fugindo aos franceses comandados
por Junot. Ocupado o País. o povo começou
a manifestar a sua hostilidade ao invasor,
tendo Saldanhu solicitado e obtido, a sua
baixa de oficial do exército português. por
m'lo querer militar debaixo da bandeira frnn-

ma
Uma semana depois, instalava-!>C clandestinamente em Lisboa uma associação de conspiradores para promo' cr a restauração da
pâuia.
O moço João Carlos tratou logo de se ÍIIS*
crcver, tendo ficado como 27.0 ajununentado.

Entretanto, o povo msurg1a-se pelo Pais,
f~seno Pono umaJWlta tl\.5t6TOCCional,
tendo-se fonnado um corpo de 5000 homens.
Saldanha juntou-se à coluna comandada
por Bernardino Freire Andrade que em 5 de
Agosto de 1808 chegou a Coimbra. Reintegrado no seu posto, voltou a comandar a 8.•
Companhia do Regimento de Infantaria n. 0 1.
Em 27·9·1810 foi a Batalha do Buçaco em
que Saldanha se distinguiu. improvisando
uma coluna com duas pequenas companhias
de lnfantana 1 e 16 e repelindo m1rcp1damcnte os franceses, Seguiu-se o insucesso de
Massena diante das linhas de Torrcs Vedras
e a sua retirada.

Em Maio de 1812 avançou Wellington
com 28 000 mgleses e l .S 000 portugueses,
contra Mannont em Salamanca. Na batalha
de Salamanca (ou de AJBpiles em 22-7- 1812),
distinguiu-se Saldanha de tal maneira, que
foi promovido por escolha a tenente-coronel.
Com o seu regimento. que fazia pane da
brigada Park, entrou na refrega de Carrion
(25-9-18 12) e no combate de Mufioz (27).
No ano seguinte participou na batalha de
Vitória (2 1-6- 1813), na investida da aldeia de
Viasayu, a 24, na tomada de Tolosa, a 25, e
nos assaltos à praça de S. Sebastian (25-8 e
31-8-1813).
Entretanto. por essa época o governo português instalado no Rio de Janeiro, via-se a
braços com a hostilidade do audacioso chefe
de gatichos das pampas. José Anigas. numa
altura em que as colónias espanholas ha·
viam-se revoltado e constituia-sc um governo msunec10 cm Buenos Aires
FOI decidido, mandar seguir para lã a Divisão
de Saldanha que ficara disponi11el após a cessação das guerras napoleónicas.
A campanha de guerrilhas que se seguiu, e
que durou ci11co anos, assumiu séria 1mponância.
Uma noite, surpreendido por um desta·
camento de cavalaria de LavalleJa. tender lhe
morrido o cavalo. defendeu-se a pé com a
maior energia, e só deveu a salvação a um
intrépido sargento que lhe cedeu o cavalo e
foi gravemente ferido ao interpor-se.
Ao terminar a guerra pela fuga de Artigas,
foi nomeado capitâo-gencrnl da prov!ncia do
Rio Grande do Sul
Quando D. Pedro. que ficou no Bras11. proclamou a independência da Colóma (Ma10Agosto de 1822), te,·e Saldanha de escolher,
comt1 os demais portugueses, entre aderir a
essa proclamação ou deixar o Brasil. Foi esta
segunda. a posição que tomou e pediu a
demissão. Os Rio-Grandenses ficaram penalizados e apreensivos por esta posição. tal
o prestigio de Saldanha.
Entretanto, em Ponugal desde Agosto de
1820 fonnara-sc um governo provisório, reunira-se a Assembleia Const1tum1e. tinham
sido decretadas as bases de uma Constituição.obtivera-se o regresso de O. João VI
a Lisboa, o qual jurara a Constituiçâo do Pais.
Em 10-3-1826 falecia O. João VI e estabelecia-se a regência da Infanta D. Isabel Maria. Sucedeu no trono portugu!s, o imperador
do Brasil O. Pedro, com o nome de D Pedro
IV de Portugal. co novo soberano enviou do
Brasil a Cana Constitucional que foi re·
cebida com entusiasmo pelos liberais.

Mas, O. Isabel Maria rodeara-se de um
Ministério de cariz absolu1is1a, que procurnva, sob todos os pretextos impedir a publi·
cação e o juramento da Cana.
Começaram os liberais a impacientar-se e
o Porto pro1es1ou contra a demora, Saldanha
como governador militar, escreveu Aregente
e ao governo: e. como 3S respostas tardassem, mandou a Lisboa o Coronel Pinto Piza .
rro, que não só repetiu as instàncias do seu
brig:1deiro corno também, por sua delegação,

convidou os Comandantes dos Corpos adirigirem à regente um manifesto.
Saldanha insistiu com mais veemência. A
regente cedeu. e a 12-7-1826 era a Carta
Constitucional publicada na Gazeta de Lisboa, sendo o juramento marcado para o dia
31 . A noticia foi recebida no Pono com
enonnes manifestações de alegna.
O Mm1sténodcm11e-seepordecretode I·
8-1826 fonnou-se um novo Mmistério cm
que Saldanha era Mmistro da Guerra. Foi
esse o primeiro facto da sua carreira política,
muito inferior à militar.
Esse espínto juvenil e arrebatado, de grande
generosidade e energia, era porém um pouco
superficial e inconsistente para o desempenho de cargos politicos, ainda para mais,
numa Cpoca de pcnnanente tensão poUtica
com o liberalismo recém-implantado a sofrer
fone oposiçilo.
Logo a 20 de Outubro rebentou
uma
revolta
militar
miguclis1a.
prontamente subjugada por uma força
comandada pelo próprio Ministro da
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Guerra. que no entanto foi acometido., pouco
depois, por grave doença.
Depois de cmco meses da sua cnícnmdadc. Saldunha rccncontra rudo complcuuncntc
diícrcmc do que deixara. Propôs vánas providências. A mfoma D. lsnbcl Maria rcc:usouse, aconsclhda pelos elementos absolu11stas e
Saldanha pediu a demissão (23-8-1827). Em
vâo, dissera 1 regente que se ela o ajudasse.
ele garanur-lhc--1a condições de regência e
go' cmo cons111uciooal até ã sua maiondadc
Sugcnram a D. Pedro a nomeação de seu
irmAo O Miguel, como regente.
Saldanha. con\cnctdo de que a regencia do
lnfontc O Miguel, protegido de Mettemich
dn Santa Aliança, seria o golpe decisivo nas
novas msütuiçõcs. enviou ao Rio de Janeiro
um seu ajudunte, o Capitâo Praça, a mformar
O. Pedro da si1unçllo de Ponugal e dos incon' en1emes da nomeação do infon1e O. Miguel
Foi tarde esta dil igência. pois já panira para
Lisboa, um navio, com a nomeação feua
Estcfacto.as.sociadoàrctu-adaparalngl:ucrra
da d1vis.ão do general Chngton, deitando a
causa hbcnll sem o prestigio da s1mpat1a
inglesa. decidiu Saldanha a embarcar para
lngla1erra Juntando-se aos em1grantes hbc·
ruts. Entretanto, O. Miguel restaurava o absolutismo, exorbitando o mandato conícndo
pelo rei. seu irmão O Pedro, amda Imperador
do Brasil
Em Abnl de 1831 abdicou O. Pedro no
Brasil. e partiu para a Europa, a rim de se pôr
à frente dos emigrantes ponugue>CS. A s1tua<,'ão 1memacional tomara-'it ma~ favorável
a estes dl!Mle a revolução de Julho de 1830,
em França.
O. Pedro, quando tratou de organizar a cxpediçllo aos Açores, com os emigrados dispersos pela Europa, nllo o nomeou, como
estivera proJectado, Chefe do Estado-Maior,
cm pane pelas pressões de Fernando VII de
1 .,panha (Saldanha radicali7.ara-se)
Desembarcada na praia do Mindelo (ou
Pampelido) a e'lpedição \-inda dos Açores
com desuno ao Porto. defrontaram-se os hbcra1s com tcrrive1s condições. ante o aperto
continuo do cerco a cidade Invicta mo,1do
pelo numeroso exército miguelista
1-malmcntc nos últimos meses de 1832, a
causa liberal ~teve de tal modo ameaçada
que D Pedro conscnuu que fossem para o
Pono todos os mihtan:s seus desafectos com
cxccpçllo do Coronel P1zarro.
Saldanha não hcsuou, apesar de saber periclitante a causa liberal - Saldanha, Stubbs e
Terceira desembarcaram na Foz a 28·1-1833.
Criaram-se três divisões confiadas a Terceira, Stub bs e Saldanha. O terreno ocupado
por esta Ultima cm aquele que chamava as
atenções: o fl anco ocidental da linha.- fron teiroàsposiçõcsdc Serralves, dn Ervilha e do
Crasto, ameaçado dum ataque 1mmentc entre
Lordelo e o Castelo da Foz. Saldanha tomou
a rápida decisão de atacar e tomar o ou1cirodo

Pinhal, que dominava a Foz e cuja ocupação
pelos absolutistas. iria impcdtr o rcabastcc1mcnto de munições e mant1mcmos à cidade
s111ada. O rãpido ataque, com o Pinhal amda
mal guarnecido pelos contrános permitiu a
Saldanha ocupá-lo quase sem perdas. Solignac, ainda desta vez assistiu ao triunfo do
general ponuguês sem tomar pane nele, conservando-se 1mó,·el com o resto do exército
Esta,·a Saldanha nostu meio. Soldado por
natureza e por educação, logo que dci:ita\-a o
campo para entrar no gabmete perdia qualidade.,
~1De aspccto sedutor. sempre smeero, m111s que
aíhel,era um camarad11a lémdcser
um Chefe. Niio se
poupava, poupa\·am-noasbalas; ea
\ua fa~ erguida e
nsonha, que anuna' a o soldado. desafia,a o 1mm1go•1.

Pouco depois. quando foi decidido enviar
uma expedição para conquistar Lisboa. Sotignac pediu a demissão. Subs111u1u·o Saldanha.
Terceira foi noncado para comandar a divisão,
que dc\'eria contar com 5000 homens
Em 5 de Julho (no mesmo dia, cm que
alcam;a\'-am no Sul a vitória na,·al do Cabo de
S Viceme) mostrou-se o talento de Saldanha
como Chefe do Estado-Maior e Comandante
em Chefe do Exército do Pono. O ataque
miguelista foi completamente repelido e O.
Pedro promoveu Saldanha oo posto de TcncnteGcncral.
Chegaram ao Pono as noticias da entrada,
cm 24 de Julho. do Duque da Terceira cm
Lisboa.
A 25-7-1833. lançou Bourmont (Marechal
francês ao serviço de D Miguel) um ataque
geral contra as linhas. que põs em gra\e
perigo a esquerda liberal que Saldanha de·
fendeu brilhantcim-ntc repchnJo a acometJda.
D. Pcdroconferiu-lheaGnl-CruzdaTorrc-e-Espada.
D. Pedro paniu logo para a capital. deixando
Saldanha Comandante -cm-Chefe da guarnição do Pono.
Em finais de Agosto assum1a o Comando
do ExCtrito cm Lisboa, fteando o velho Stubbs
a comandar o do Pono
Nos dias 5 e 14-9-1833 rcpehu os ataques
lk Bounnonl, e obngou M:ieDonell (que
!tubst1tu1ra no comando miguelista o marechal francês) a lcvan!ar o cerco da c:ipital,
retirando para SantarCm ( l 1-10-1833).
éntretanto, PóH>a!t sucedi: a MacDoncll e
mantém a sua posição mcxpugnâvcl cm Sanlarêm.
Porém cm 18-2-1834, os miguelistas são
batidos na Batalha de Almos1er, que constt·

tu1u partt Saldanha a sua maJS bnlhantc vuóna
campt1I
Entretanto, Terceira foi enviado ao Pono
onde, com o seu Exército assenhoreou-se de
todo o None parando em Tomar
Daqui, a guam1ção miguelista rcurou para
Assc1ce1ra a caminho de Santarém, e Tcrccuu que. por seu lado. queria cfec1uar a
JUnçtlo com Saldanha, posicionado no Cartaxo, encontrou os absolutistas na As:;ciceira
e destroçou-os ( 16-5-1834)
D. Miguel estava vencido. Recuou para
Evora mas capitulou cm Êvorn-Monte. Saldanha foi elevado a Marquês
Tcm11nada a luta, começou a diílcil adaptaçno do Pai~ a um regime soci11l e polhieo
para que ntlo estava preparado.
&ild1nlui foi vârias vcz.eschamado a funções
govemauvas.
Opôs-se ao Sctcmbrismo e de$empcnhou
cargos d1r1t,matieos ern Londres, Madrid e
Viena
Quando rebentou a sublevação popular do
Minho (Maria da Fonte) e eclodiu a re\-Olta
do Pono. com a e nação de uma Junta re\olucionária (Patule1a), Saldanha foi empossado
pela ramha como Presidente do Ministério.
Em 22· 12-1846. por uma manhã de denso
nevoeiro. defrontou o Conde de Bonfim CUJas
forças ocupavam a região de Torres Vedras.
A divisão de Bonfim rendeu-se
A tntervenção estrangeira pôs termo à gu...""tTU
e1HI. com a ass111a1ura da Con,·cnç.io do
Gramido, em 30-6-1847, assinada entre as
panes em conílito.
Saldanh:i chefiou o Ministério cm 1848
mas algum tempo depois foi subsutuido por
Cosia Cabral, o que muito o aborreceu.
O generoso e nobre Herculano viu no rnnrccha l, um penitente de anligos erros. talve/
capaz de uma política de paz. de ordem. de
organização definitiva do liberalismo pelo
que abriu as ponas da sua casa da AJuda, às
reuniões prepara16rias. A 17 de Maio, Saldanha era empossado como Presidente do
Mmistério regenerador. onde se sahenta\.. ,
atem de Rodngo da Fonseca, um JO\Cm
deputado que veio a ser o politico de maior
vulto do seu tempo: Fontes Pcre1ra de Melo,
oficial de engenharia.
Ainda veio a pencncer mais uma vez ao
Mm1stCrio. tendo vindo a falecer com 86
anos. cm Londres. onde dcsempcnhna o
cargo de embaixador(21-1 l-1876l
Escrc,eu diversos anigo!'. folh.:toi. 1: carta'!

Condecorações e graus que n.-cebcu
Medalha de ono das seis campanhas da gucm
peninsular; as medalhas mgtesas do Buçaco,
de S. Scbast1nn e de Nivc: as meda lhas espanholas de V11óna, San Sebastmn, Nive e
Tolosa. Cavaleiro da Ordem de Cristo; Comendador da Ordem de Torre e Espada.
Eneontm·se sepultado no panteão de S
Vicente de f-'ora
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BATALHA DO GOLFO,
GUERRA DO MÉDIO ORIENTE
Por: Pedro Pezarat Correia
Quando hoje se pretende escrever sobre
a guerra do Golfo, num pequeno anigo que
ndo seja um texto de nctuahdade comen·
tando os últimos desenvolvimentos, toma·
• se dificil vencer uma cena hesitação sobre
a forma de abordagem, tilo vasta ea gama
de hipóteses que se desenham. Pode optar·
sepelassuascausnseorigens,pcloseudesencadeamento, pelo tratamento d1plomãtico. pelas resoluções da ONU, pelo
desenvolvimento militar, pelas implicações
mundiais, pelo drama humano. enfim, por
um infindável rol de facetas diferentes.
Serão sempre abordagens parciais. ate
porque o fim está longe de se perspectivar.
Optarei aqui por dois ou três apontamen·
tos dispersos.
Parece cada vez mais C\ 1dente que a
questão do Golfo nlloé isolável do conflito
mais global do Médio Oriente. Ainda que
não se possa dizer que a imasãodo Koweit
pelo Iraque tenha tido por causa imediata o
problema da Palestina, do Libano, ou de
Israel, a verdade é que todos eles fazem
parte do mesmo problema global e SO·
luções parciais n1lo são viáveis sem a SO·
luçâo global. Pelo contrário, enquanto este
não for cncamdo e objecto de tentat ivas de
solução. e prováve l que surjam novos
conílitos parciais, sem que os anteriores
estejam resolvidos. De facto. a posição do
Egipto neste conílito não é alheia ao en·
contro de Camp David e da sua aproxi·
mação a Israel, a posição da Síria está
relacionada com o silêncio dos Estados
Unidos. da Fmnça e de Israel sobre a sua
forte presença no Libano depois da e"-pul·
são das milicias cristãs, a da Jordân ia está
intimamen1e associada à questão palcsti·
njana. a intensificação da repressão de
Israel aos territóriosãrabes ocupados e dos
seus maques ao sul do Llbano estã relacio-nada com a posição da OLP. O próprio
detonadordetudoisto.aagrcssãodo lraque
sobre o Koweit. provavelmcnlc nunca se
teria desencadeado. se o problema de fim·
do, a questão Palestina, estivesse a ser
ObJecto de negociações e as atenções da
área estivessem ai concentradas.
A projectada conferência internacional

sobre o Mêdio Onente. tem sido repetida·
mente recomendada pela ONU, mas con·
tinua por realizar porque tem a oposição
de Israel que con1a com o apoio dos Esta·
dos Unidos. E assim se vê constantemente
bloqueada no Conselho de Segurança
Antes do dia 15 de Janeiro • 1cm10 do
ultimatum da ONU· as pressões inter·
nacionais sobre o Iraque prometiam que se
a resolução da ONU sobre o Koweit fos·
sem cumpridas, se seguiria a conferência
internacional, ma1éria sobre a qual o próprio
secretário.geral se comprometeu.
Não deixa de ser irónico que uma inicia·
tiva que vem a ser recomendada há cerca
de 20 anos reiterada com insistência desde
1987. mas sempre bloqueada pelos ali·
adas de Israel, constitua agora a moeda de
troca para solucionar um conflito que lhe
é posterior. Terá sido ncccc;sâna a mvasão
do Koweit para que a conferência tivesse
lugar?
Os Estados Unidos. porém. nunca foram
além de vagas intenções e as actuais cc·
dências a Israel para que se mantenha fora
das acções de guerra, não permitem pcnsar que quando o presidente Bush fola na
nova ordem internacional que se seguirá à
desocupação do Koweil e. tudo o indica.
à destruiçâo do Iraque. se esteja a referir à
solução do problema palestiniano. Pelo
contrário, parece muno mais inclinado à
manutenção dos seus militares na região.
para reforço das posições de Israel.
Oquesignificaqueaguerraprosscgu1râ.
para além da batalha do Golfo.
Ba1alha que está a assumir dimensões
dramáticas e dela. na verdade, quase nin·
guém estã isento.
O Iraque porque anexou .,1olentamente
um território e provocou a fuga maciça da
sua população, na maioria lrabalhadores
emigrantes atirados parn campos de refugiados. Colocou·se assim à margem de
toda a comunidade imcmacionaL
Os países árabes, sempre divididos,
moslraram a sua incapacidade pura arbitrarem o que poderia ser um problema
doméstico e apelaram à intervenção es·
trangeira, da qual tcrJo agora as maiores

dificuldades cm libenar·se.
Os países europeus da CEE, incapazes
de uma posição consensual e autónoma.
numa área onde poderiam ser um interlocutor privi legiado. de1xaram·se arrastar
no seu scguidismo aos Estados Unidos.
Estes, não querendo perder a oportunidade
de afinnarem a sua hegemonia num mun·
do tomado unipolar. exibiram despudorada·
mente a seu interesse em fazer esta guerra,
antecipando-se, ultrapassando, e substituindo.se às responsabilidades da ONU,
transformando a resolução para desocu·
pação do Kowcit numa acção punitiva do
Iraque. que estã a assumir proporções tn·
tolerâveis.
A União Soviética porque. tendo cedido
a sua posição no mundo bi·polar, perdeu
influencia e vê-se, de repente, a reboque
dos Estados Unidos.
Israel, ciente de que a intervenção e
presença americana na área, reforçaria a
sua intransigência perante a questão palcs·
tmiana e alimentaria o clima de tensão que
favorece a manutenção da sua política.
As Nações Unidas, porque tendo--se
mostrado impotentes para resolverem um
conflito por meios pacíficos. se deixaram
arrastar para uma posição que contraria a
sua natureza e finalidade. De úhimo re·
curso para a manutenção da paz e referência da comunidade internacional para solução pacífica dos conflitos, transfonnou-se em agente de violência, com a agravante de não controlar os limites das suas
recomendações e as prescriçõcc; da sua
Cana. que estão desvinuadas por paises
que abusivamente se assumiram como seus
intérpretes.
Esta guerra tende cada vez mais a não
resolver problema nenhum e só os agravar.
Urge põr·lhe termo. Antes que se tome
inevitável uma nova escalada. que é a
lógica natural de todas as guerras, e que a
tecnologia bélica hoje disponível, pcm1ite
elevar a níveis incontroláveis.
Será um acto de humanidade. de mte*
ligência. de bom·senso. Afina l. daquilo
que define o Homem como animal ra·
cional.
J;lfl l/91
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TESTEMUNHO(!)

ALVORA DA PRI MAVE RIL
plantou

Tinham-lhe pedido que a recolhesse em sua casa. Por poucos dias. O tempo suficiente para ser
examinada por um médico de confiaaça e arranjar-se um novo esconderijo onde pudesse vir a dat
à luz sem perigo. A casa em que se encontrava1á fora referenciada na polícia. Havia sinais de que
a rua donde vinha estava a ser vigiada. E ela no fim do tempo!. ..
O companheiro já estava longe, mas não a pudera levar naquele estado, estava a precisar de
assistência. Nunca fora ao médico. na sua vida, nem na aldeia onde se cnara havia algum; mas
agora teria de ser.
Os seus vime anos passara-os no campo, en1re hortas e milheirais, cone lhos e gado. Nunca vira
urna mulher parir; em contrapanida, vitelos, ovelhas, cabras, era um benzer a Deus, todos os anos
novas crias baliam e a mandavam à feira desfazer-se delas.
Até que aquele companheiro lhe fora destinado e com ele panira para outra terra. Rapaz bem
parecido, de boas falas e macio com ela. Nunca lhe dera uma má palavra, mesmo quando repetia
a comida, quase sempre os mesmos caldos de hona liça e carne, feijão ou vagens, às vezes um arroz
e peixe frito. Não estava muito calhada nisto de cozinhados. A sua lida era outra. Bem que gostava
de aprender ... mas com quem?
As ordens que tinha eram falar pouco e não escancarar a pona a ninguem. Também, ali, quem
conhecia ela? O dia inteiro sozinha, tratando da casa e de roupas, comprando estritamente o
necessário, que o dinheiro não abundava. Já estava habituada às faltas, sempre as tivera, mas o trato
da casa não era o seu forte, faZ!a-a saudosa do campo.
À noite, quando ele chegava era outra coisa. Falava-se um pouco, havia mais luz na casa. Depois
ele metia-se no quarto, lia, escrevia, âs vezes desfazia embrulhos de papéis, jornais fininhos e
outros e tomava a faü-los, mais pequenos. Ela a1udava-o. de vez em quando, se ele a chamava.
Que pena não saber ler... mas ele era bom, às Yezes lia-lhes alguns: falavam dela e de pessoas como
ela no campo, trabalhando duro, n.11s fábncas e nas minas morrendo aos poucos, sem esperança ...
Aí, então, ele contava-lhe outras vidas, outros modos de 1rabalhar e ser feliz, de ter amigos, de
aprender coisas novas, que ela não conhecia mas adivinhava .. . Ele animava-se muito a falar
disso ... Como era bem parcçido e falava bem! ... e sempre carinhoso e brando com ela ... Depois
metia-se outnl vez no quarto e acendia o rádio pequeno, e ali ficava, a ouvir falar. falar. Eram
sempre notícias de coisas que ele dizia que não vinham nos jornais mas que aconteciam cá, e não
eram boas, não ... prisões, muita gente presa, greves de camponeses. de mineiros, a guerra nas
colónias...
Fora-se-lhe afeiçoando, era o seu homem. Por isso aquele filho era bom que saísse a ele ... Será
que o voltaria a "'er? E ele, quando iria conhecer o filho?
Ao falar, ela ria muito, mas de nervos e inquietação. Sabia que iriam ajudá-la, que aquela casa
era de confiança. ma.~ o lemor do desconhecido lia-se-lhe nos olhos, onde !ialtitavam pupilas de
animal acossado ...
E o médico, quando vinha? Seria mesmo preciso um médico? Que é que ele lhe iria fazer? la
mexer-lhe?
Devassar-lhe as intimu!ades parecia assustá-la mais do que as rondas suspeitas à volta da outra
casa. Disso pouco falava, e se o fazia tinha um riso travesso de quem se diverte por trocar as voltas
ao perigo. Ele e ela tinham-lhes escapaOO por esta vez, não era? Ele a esta hora estava longe,- nem
sabia onde, mas a curiosidade parecia não existir nela - tinha certamente amigos que o ajudariam,
era de ugentc boa>1; por sua vez, agora naquela casa, grande e tranquila, com quintal e ârvores de
fruto, com galinhas e coelhos, ela senlia-se segura, andava pelo quintal, pedira para tratar dos
bichos ... e não ter que fazer comida, que bom!. ..
E o médico? Sempre tinha que a ver?
Pudera, não! Estava no fim do tempo, não estava bem cena, mas a configuração do ventre e os
sintomas eparentes, tudo indicava uni parto para breve.
Não falava da família. Seria que tinha família? Respondia sempre com evasivas que desaconselhaYam a insistência
Finalmente o aviso chegou. O médico - um médico experiente e amigo - viria vê-la no dia
seguinte.
A confirmação inquietou-a. Duas lágrimas correram-lhe pelas faces de pele lisa e rosada.
Tentou sorrir, mas o olhar denunciava o temor e a vergonha.
A explicação franca que se lhe deu, os desenhos feitos para a ajudar a compreender, a certeza
de que esta\·a entre amigos que só queriam apoiá-la, tê-la-iam tranquilizado? O seu sorriso dizia
que sim, mas o olhar inquieto traia o peso excessivo das convenções e do recato inútil.
No dia seguinte, quando o médico, velho amigo dos perseguidos e humilhados, surgiu no quarto
onde ela, Jâ deitada, esperava a visita, foi uma criança que ele encontrou tremendo e chorando
silenciosamente, de ven1re pejado e braços apertados sobre o peito, num esforço derradeiro mas
vão de impedir a violação da intimidade do seu corpo de menina-mulher.

Maria Teresa
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MÚSICA, POVO, PAÍS - O MEU LIVRO
Siodccomdospmode l7anossobrco25 deAbnl
de 1974enlo~pode:diierquetcnMl11w1doum
amplo esclatteimento ed1V11lgaçãoda vida quondiana
dos pottugucKS duranle o regime fascista que abafou

11uavoi. T1n.ndooiwlmmhdtrabalhoquc1..Com1"°
Negro Sobre o Regime Fucislall iem
l'Clll!Ddo de fonnasiMcmàti.ca. &goQ em moos de dcSlputttt por dttlSAo do governo. nloK ttntequr
oíu:uillTIC'nte e:ittSU pmXUpaÇto de focar csw rcriodo
luS16nc:o. dnmit11:0 e sombno pars o povo porrugu&.
Todavia. pouco a pouco, ainda que desgarrada·
men1e,
surgmdo obras que ilununam o pas.Ndo
m:ence do noHo pai,. E não scri de estn111har qur 1
tendfncia KJ& pant se d1V11lgar pnonwiammte os
acontcc1men1osrr'lart:111tcsdav1dit 1111C10naldomma.
dospcl15ques1ôcspolfticas.sobrcpondo-sc:1ouu.s

$1o do Livro

''°

heas.comoacultural
A\erdadc,porCm,Cquenad&doqucacon1e<:ev1"e
1.soladodofjCUCOfllelltOettatarUOU1q\IC1itàoCUltunl50
temscn1tdose1nugradaoo1enipoenasocicdalleonde
tc dc$Cn\'oheu. nem que stJ• uma 1unples parcela
dum lodo rek•"Ante, wn ptoquecootribua pars• conPTUÇ'lo do todo que ê a Histlma de Ponupl

Fo11mbu1dockst&con"1CÇ1oquemeatKvi11bro
meu conU'ibu1o e pubhcw o lino .. FERNANDO
LOPES-GRAÇA E O CORO DA ACADEMIA DE

AMADORES DE MUSICA>o, comernonndo45anos
de acuvidade COnJitlllte delte 1grupamcmo, 70 anos
de vida proliHiOMl de FERNANOO LOPESORACA e SOl:(llllOCO!llpos11or. E se acedi aoconvue
pan1 dar uma 1de11 da om &OS IÔtios dit A2SA
&tra\'kdo REFERENCIAL ê porque, nlotc tlallndo
durnaediçãocornrrei1le1lhcando-tc1romunicaçlb
<oc: i1ldeslc11podeobiu,nlodesej&naquef0$SCpor
flh1dcmformaçloquepnsoqc,·enw.Jmcrue1ntercssada'ódc1xti5mldeOadqumr
As IJOpaglti:lsdc1"1<.10dioguuida1umhtS10nill
doCoro; 1const1tutÇlodolna1pes.,dorcpc11ónoda

mento
Suponhoquc1ransm1tin:1melhorccmpouca1 p1-

lavras o moiivoque mob1hrou o meu e111usiasmopar11
111rcf1,rcamandoosegumtcdepoimen10·
Os3011101quem1lileinasfikirasdQCorodaAc1dem11deAmadotesdemúsica.c1n1C1enuram·sepor
uma ,.•
profuncla com íorrnu de culntra plll·

,.tnc,.

111men1eponugue.sas,consubstanc1adasnapril1c.na
mus1c1wr-i·popular(rcgional)ccrudua.ditm1u
pura aaua . pcmmmdo-mc 5Cntlr e petttbcro lnllmO
rclacoooamen1oenin'ocriadormusteal(opovoouo

mncrtnc11.; i sdf'Cçlodc1l&'UJ'IWlig\1111Scf~I05

eomposnor)ca1cpaisondcnasc:iemeenc1 Mlisiea
de raiz popular (e a poesia que lhe K'l'\'C de 5upone)

smgulares; i focagem de 1n.sunlincos, p:nona/1·

com harrnon1zaçlo de Fernando Lopes..(il1IÇ'I que

dadacdefüudefos1a;idm1lp;lodccartl$c

criaçlõpunido mesmo autor sobre

dada cm matCria musical
As 80 pAg1na1 segu1n1es slo prcendudos com
reproduções de foiografiu. cattatt1 e prognmas.
1esternunhando1d1ver.11dadeda1C11vidadedesen-

!iliftC!i JlOCtl!i poMUjUCKS.

volvida.
O hm1 ~ todo ele baseado c:rn metnõnas e dlxu·
menl0$. cdaSWI kiwra.w pode aíavda componmtc
pesso&I cdo quer mlrinsccoi acnvtdadc do Coromas senlindo--tc sempre 1 presmç1 rutclar de Fem·
ando Lopes-Graça. a 111tm1 matmi do cmprttnd1-

1

l:(lloeam ao nivcl da grande música; mímca de
poet11~de 1n·

dcicumenl0$ e i tnn5Cflçlo de criucl5 por aulon·

N10t.nr1 face dit moeda está a sansfaçlode ler plll'•
ue1padodoconmbulo!i0Ciocutntral-po1l11coquco
Coro PfblOU Junh> de numerosas e por ,·cics vHt&S
11.1d1bic11JCTl'ICllTill!Stll'lriasadvcrsas,,111tesdo2.Sde

Abriledoc1lofoloconcur50comvisuido:mocra11·
do piti!. depois da Revolução dos Cn.vOJ.

~lo

\'lrl110C1 mllo

LIVROS
Correspondência de Pedro Teo16n10 Pereira
para Ohvcira Salazar, Vol. Ili (1942).
Pela Comissão do Livro Negro sobre o Rtg1mc
Fascista
Há cerca de um ano, nestas mesmas colunas,
rinhamos feno referência à publicaç!lo do segundo
volume desta mesma correspondEncia. E embora alguns aspectos desse livro. como aliâs de
outros anteriormente publicados pela Comtsslo do LhTO Negro Sobre o Regmie Fascista,
tivessem sido ObJCCIO da nossa critica. era
patente como apreciávamos e defendíamos a
utilidade da sua di\'ulgação. que considenhamos altamente pedagógica num pais ~m que
muno se tem feno para apagar da memória do
povo o que foi o regime fascista em Ponugal. E
já para não falar da ignorância que existe sobre
tal assunto no seio das camadas mais Jovens,
daqut'ICS que tendo agora menos de trinta anos
eram no mb:imo apmas adolescentes quando
se deu o 2.5deAbril.
Epo1s com grande surpresa que assis11mosao
termo da publicação deste upo de documentos.
como resultado da e:<tmção da Com1ssAo do
Livro Negro. é caso para perguntar, a quem
incomodava a divulgação de algwis dos aspcc·
tos mais negativos do regime fascista? Serli que
quem decidiu aquela cxtinç!o. ao menos leu os
livros que eram publicados pela Comissão?
Nilo foram publicações expressamente dcdi·
cadas às escassas dezenas de historiadores que
cm Portugal se ocupam desses assuntos. Esses
não dispensam a consulta d()!; originats. Eram

pois destinadas a alguns milhares de pessoas,
menos de quatro mil. tanlas como a sua Já
escassa uragc:m, mas que podiam ter um efeito
amplificador JUOIO de camadas mais alargadas. se pensarmos que mu1w dessas pessoas
se dedicavam ao ensino, trabalhavam em au·
tarquias, pcncnciam a associações culturais de
fndoledivcrsa.etc.
Recusa.mo-nos a acreditar que tenham sido
razões de carácter económico que levaram
àquela decisão. Era atê wna fonna barata de
fazer pedagogia democrática num pais em que
se gasta tan10 dmhe1ro para recordar um passado mu110 mais longlnquo. mas pelos vistos.
à semelhança do que se paS50U durante o
regime fascista. muno mais do agrado dos
nossos actua.Js governantes
Este: livro com que termina o trabalho daquela
Comissao era dos que não incomoda ninguém.
Relativo ao ano de 1942, passado ponanto o
pcriodocríticodc 1940, cm quel-l11lerencarou
a séno a mvasAoda Península para encerrar aos
ingleses o acesso ao Mediterrâneo. scr.·e
unicamemc para recordar o que foi o normal
exercido da diplomacia entre dois paises, apa·
rentemente mui10 pr6:oi:imos em tcnnos ideológicos mas que não conseguillJll sequer rc·
soher os problemas conique1ros de abastecimento recíproco que então ocorriam cm rcsu l·

ex1stl:ncia da própria Comissi!.o do Livro Nt·
gro

A PROBLEMÁTICA DOS CO NFUTOS
REG IO~AIS

Manuel Martins Lopes

tiva divulgação dos aspectos negat1\·os do re-

O assumo tratado neste livro pelo nosso
associado e cx·sec:rctãrio da anterior Direcção
Tcn.-Cor. Manins Lopes tem a maior actuah·
dadc e mtcresse Através da anéhsc muno
detalhada de seis casos de eonhtos regionais
posteriores à Segunda Guerra Mundial. o auior
fornece um importante e documentado repositório de dados mdispensá' eis a quem t'Slivcr
interessado no estudo deste conflitos
Obra de divulgação de elevado nivel, tem o
grande ménto de sistematizar e reumr num só
volume dados que normalmente se encontram
dispersos por numerosa documentaç1lo, o que
foi fruto de um paciente e demorado trabalho
de pesquisa do autor.
Pena é que os sele capítulos que eonsUtuem
a obra, e que foram elaborados ao loogo de um
ano. nlo tenham sido aetualizados ã data do
mais rcceme dentre eles, o que até não const11uia um grande trabalho suplemenlllr. Num
assunto tio cvoluuvo como es1e, esse periodo
de tempo é por vezes suficiente para.que Rcon·
tccimcntos l't'Centes importantes SC.Jam omiti·
dos, reorando coerência global à obra.
Ê noen1:anto com prazer que rc<:omcndamos
aos nos!IOS associados a leitura desta obra.

gime: fascista.que era para nós a razàodescrda

r.c.

tadodaguerra

Nlo é pois um dos livros mais interessantes
no que diz respeito ã caractcnzaçlo e respec·
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CONVITES FEITOS A A25A
-CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Sesslo de boas-\'mdas 1 Sua Excelfncia o
Pm11JcnttdaRcpúblK:1fcdenillvaChc<:aefalo\'1JCa

FEDERAÇÃO DAS COLECTI VI OA DES
DE CULTURA E RECREIO

- UNIVERSIDADF. liDITORA
Lançamento do hvro de Manuel Marhns Lopes
«A Problemât1ea dos Conflitos Regionais,.
Jt1191

14 12190

-DORL DO PCP
2." Assembleia da ORL sob o tema «Com os Trabalhadores e o povo, um PCP mais forte. WTI fi.nuro
melhor!»
14-15112·'90
-ASSOC"IAÇÃOINTER\'P.:NCÂO
DEMOCRÁTICA
Debate sobre «Poder« presidenciais e seu citcrdcio11.
15.'J2i90
- DANIEL BENOIR EJOÁO MOTA REPRESENTANTES EM PORTUGAL DA CONCEPÇÁO

TEATRAL EUROPEIA
Convne para m1sor à apresentação do cxen:iciu
final do Es1ágio da Cnação Dram~lica.
15-16i12/90
• EDITORJAL «AVANTE»
A~ntação

do livro «Ponugal Independente oo
Mundo da mudançait, com IC'tt05 do Encontro
Narn>nal do PCP wbrc • lodependbicia Nac10nal
19d2'90

-CÂMARA MUN ICIPAL DE LISBOA
Reccpção
20112;90

• MANDATARIO NACIONAL DA CANDIDA·
TURA DE CARLOS CARVALHAS
Acto declaração do candidato Carlos Carvalhas
wbordmada ao tema «Por uma polilica u1cma e

dedefesaqucdefendt111sobc:mniacindependfncia
N:monais e contnbua p«ra a Paz.»
27112/90

-GALERJA QUADRADO AZUL
bpos1çkldetêcninsmistas~pape l AAflucn-

11:sCl'Omli11cositdeMarta Sc1xas
1111·'91
-GALERIA DE ARTE CAPITEL
F~pc>~1ção de gravuras de Ana Galvão.
1211191

-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SARGENTOS
Colõqu11l'·dcba1e sobre a 1;;ruahdade do J 1 de
Janeiro de 1891.
17/l."91

- SINDICATO DOS TRA.BALHAOORES DA
INDÚSTRIA VIDREIRA
Comemoração da Revol11çlo do 18 de J111C1ro

1811'9\

- CLUBE DE SARGENTOS 00 EXERCITO
Col6q1110 «ÜS direitos dos M!l11arcs na Europa
Comunitirian.
19-"1'91
- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SARGENTOS,
CLUBE DE SARGENTOS DO EXÉRCITO
Com Centeo;lrio do J 1 de Janeiro
26 1 191

-QUEVIDEOCRLECÍLIA PEREIRA
Apresentação do filme 11Ctlia Pereira Força 01
CRETCllEU11
1'2191
- GALERIA DE ARTE CAPITEL

bposiçio de Luís Albcno
2i2i91

Tomou poüe, crn 8 de Fevcn-1ro d~ 1991. como
l'rc$Kknte da Oir~ cb. Federação l.bs Cole·
e11vidadesdcCul1uqeRccn:10.onossoS<)C10cap11J.o
Jmé~Mcndcs.

Paraa1tm de lhe llJll=lllI11l0$ as nossas íel1e1pelo Cl.rflO para que foi ckuo. rrwuíesiamos 1
no5Sllconv1cçlk!dcquc1suaprovadacapacidadcc

taçõe$

mi li1ãnciadarloum1ncrer11ento1mpor1an1càvidadc
umaentidadcqut5e quer cada vez rnaisactllilmee
mlcTvclltonl. dada 1 impon.ãnci1 que as co1ecuv1ibcksalassociadnpossllmlnaVidaeullunile~

cn:atw1do00$$0p1is.

\1uno n:11unlmen1e. CSlll!OO!l cunv1e1os que o futuro trari um

lncrtmC11IO

e um aprofundamento às

óp1111uisn-laçõcsjde1m1en1~entre1Associaçto25

• CDJAS - CENTRO DRAMÁTICO INTLRMUNICIPAL ALMEIDA GARRETT
Encontro subodnnado ao tema «0 teatro, o
PUbhcocaCri11ca1.1
42•91
- FEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLECTIVIDADES DE CULTURA E RECREIO
A.Cio de posse dos Corpos Gtrentcs
8i2/9 1

dcAbrilcaFetlcn.çlodasColect1vidadesdeCuhura
e Recreio

OBRAS OFERECIDAS
- SONETOS DE AMOR E FEL de A Ganbald1
Ofemdos6c10A O.tnbald1
·li MA CIDADl. A TRI PAR 1"0 CIMO DA TORRE
OOS CLERJOOS
OfciUdacd11or111Pf-de-C1bra

- DIRECÇÃO DA ORGAN"IZAÇÃO REG IO!iAL
DE LISBOA DO PCP
Dcbau:s sobn:
PCP e a guerra oo Gotro..
l812-2S."2/91

"º

- EXCEPÇÂO ·FORMAÇÃO
E MARKETING, LDA
Mmi-colóquio.debatc sobre <AA s1tuaçlo no
Golfo e o seu rela,1onamcnto com 1 problcmittca
JoMédioOricnte•
19:291

~ CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA PORTUOUESA. 1976
- MFA - MOVIMENTO R.EVOLUCIONARIO
- O PROGRAMA DO MFA E 005 PARTIDOS
POLhlCOS
-THE NEW HUNGARlAN QUARTERL Y - 1979

Ofrn1 do 1po1antc Anur Raul da S1l\'ll

- GUERRA COLONIAL de Renato MonkU"U e Luis

·~

....

Ofertado1utorLu11Fannha

-ASSOCIAÇÃO INTERVENÇÃO
DEMOCRÁTICA

- POEMA AB RIL - ANTOLOGIA POETICA
Ofon1 do sócio C!Ull Oliveira

Democractau
21·2!91

- lllSTÓRIA DA REVOLTA DO PORTO de Joio
Chague E:I: Tcn Coelho
OfCT1adc:Gtac1d1Riç1dtS1!>"a

-JUNTADEf-REGUESIA
DA COVA DA PIEDADE
Colóquio sobre o temo 1cCova da Piedade e a sua
Comunidade ..

-A.'JAIS DO CLUBE MILITAR NAVAL
OfC'fUI do sóc10 Vicm1 Nunes

OUTRAS OFERTAS

22'2-11]'91
!\ VOZDOOPFRÀRIO
Jantar cornemonau\o Jo 108.• Ani\·cnilrio 111
tn~u1u1ção

2J.'l/91

CLUBE DO SARGfNTO DA ARMADA
solene da~ comemora.;ões do 16.• Am-

Se~

\Crsino do C.S.A.
232"91

- COMPANHIA DE TFATRO DE BRAGA
Espcctàculo li.A Dança do Sargento Musgnwe•I
dcJohnArtlcn
2312-'91
RfSTAl.'RANTE-BAR Pl'•.'TADO DE t·RLS( O
Show de Teatro de ReviMa
22-02·91

- EMBLEMA DE LAPELA DACA ..DIDATURA A
PRESIO~'>;{' IA DA REPUBLICA DO GEN HU~1BERTO DELGADO
Ofert1doApo1anttHcnnqucJoyceP11nl'roc-nçii

O SA RGENTO

Decidiu a Associação Nacional de
Sargentos n:editar C' 1oma.I 1(0 Sargento)'·
após 100 anos de interregno
A Associação 25 de Abril fclicitn a
ANS pelo acontecimento e fonnula votos
no sentido de c<;ta otitudc ter ~ido tomado
cm boa hora, como maior sucesso fu tu·
ro. esperando que a sua vida ac11 .. a SCJB,
no mintmo, igual ao pcriodo de interregno agora quebrado.
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V AMOS APRENDER BRIDGE! (12)
Analisámos, no último artigo, quais os
rebides (2."' vozes) do abridor em (( 1 em
naipe)) com uma mão regular, ao qual o
parceiro respondeu com um anúncio em
naipe.
Vamos hoje debruçar-nos sobre a sequência do leilão, quando, após havennos
efectuado uma abertura em (( 1 em naipe)),
o nosso parceiro nos respondeu em ST (ao
nível de 1, de 2 ou de 3 ST).
1 - 2," VOZ DO ABRlDOR EM (d EM
NA!Pfa
1.2 - COM UMA MÃO REGULAR
E APÓS RESPOSTA EM ST

A resposta do nosso parceiro em ST (não
importa a que nível) pennite-nos retirar
várias conclusões sobre a distribuição da
mào que lemos em frente , bem como recolher dados muito precisos sobre a sua
força. (Ver o artigo n." 7).
Dado possuinnos uma mào regular é
óbvio que a maneira de 1al 1ransmitim1os
ao parceiro é rebidar também em ST, ao
nível conveniente, ou passar.
Passamos ou rebidamos em ST de acordo
com os pomos existentes na linha, os quais,
adicionados, deverão encontrar-se numa
das seguintes três situações:
a) - A soma dos pontos do abridor, com
o Ill!Í.li.m.2. dos pontos detidos pelo parceiro, afasta qualquer hipótese de partida;
b) - A soma dos pontos do abridor, com
o .m..1ÍX.i.m.!! dos pontos detidos pelo parceiro, 1otaliza o valor necessário para a
partida;
c) - A soma dos pontos do abri dor, com
0....!!.1.Í!l.iide pontos do respondente, dá
um total suficiente para a marcação de partida;
Se ao ouvinnos uma resposta em ST
após havermos aberto com uma mão
regular,situannos convenit..'Tltemente o nosso
jogo no caso que lhe corresponde, decerto
estaremos a proferir um leilão construtivo
que, muito provavelmente, conduzirá ao
contrato ideal ou mais provável de ser conseguido.
É óbvio que no caso a)que.JlAISA[, no b)
há que fazer um ~ para a partida e no
caso e) há que marcar de imediato a.Jll!.[:

lillih

As três regras enunciadas devem ser
seguidas escrupulosamente, não devendo
os jogadores enveredar por anúncios triunfalistas ou <(ficar-se nas encolhas>), sempre
que ex ista uma possibilidade de realização
de partida.
E a coerência de procedimentos, aplicadacomo norma, que conduz a uma média
conseguida de bons resultados, a tuna solidez
de marcação e a uma confiança, reciprocamente reconhecida por cada um dos
parceiros. sentimento indispensável na
constituição dum par.
Mas deixemo-nos de conceitos filosóficos
e analisemos alguns casos concretos, tecendo sobre os mesmos os comentários
julgados mais oportunos:

Suponha que abriu com a seguinte mão
em I • :

+ D7
• AD\052

+ R84
+ DV9
Se o seu parceiro declarou 1ST, transmitiu-l he que:
- Não tinha 4 +
- Não tinha apoio a • (pelo menos 3
cartas)
- Possuia uma mão com uma força compreendida entre os 5 e os 1O PH
Face aos elementos disponíveis ficou a
saber que o .m.!!i!uQ de pontos ex istentes
na linha é 24 (14+\0). Logo o seu jogo enquadra-se no caso a) e há que passar imediatamente, dado o número máximo de
pontos a afastar qualquer hipótese de partida. É até muito provável , caso o seu
parceiro esteja mínimo. que se veja aflito
para cumprir o contraio de 1 ST!
Se o seu parceiro anunciou 2 ST ( 11 ou
12 PH, sem 4 + nem apoio a • ) então
marque 3ST, dado o número mínimo de
pontos existentes na linha ser 25PH, que é
o mínimo indicado para a marcação de
partida.
Se o seu parceiro <(sahoU>) para 3ST,
indicando possuir 13 a 15 PH , passe de
imedia10. Existem mais do que os pontos
necessários para a partida (27 PH no mínimo
e 29 PH no máximo), mas a pontuação
detida nas duas mãos afasia qualquer hi-

pótese de cheleme.

Como abridor possui a seguinte mão:
+ AV\064

• RV8
t AV6

+ RIO
O leilão fo i:
1+- 1 ST

Dado possuir 17 PH de abertura sabe que
na linha deverão existir entre 22 PH (17+5)
e 27 PH (l 7+10). É óbvio que deve anunciar 2ST, convidando o seu parceiro a
marcar JST caso a sua voz de 1ST não
te nha sido proferida com unt mínimo de
pontos (5,6 ou 7 PH).
Se o leilão tiver sido: 1+- 2ST, marque
3ST dado ex istirem em linha 28 ou 29 PH
(17+ 1lou12).
Se houver sido: 1 ~ - 3ST, existem na
linha probabilidades de marcação de cheleme (30 a 32 PH). o que, na altura própria
analisaremos, dado ser um contrato que
requer tratamento específico.
Para encerrar o tema que hoje abordámos,
resta-me infonnar que sempre que se lhe
depare uma mão sobre a qual não exista
uma voz evidente, poderá tornear a dificuJdade anunciando um novo naipe, mesmo
de 3 cartas.
Este anúncio é considerado como 1<mal
menorn e deve ser feito cm naipe pobre (+
ou + ). FazC-lo em • ou + é extremamente
perigoso, pelo que nâo recomendamos a
sua utilização.
Não há nenhum sistema cttja panóplia de
vozes à disposição do anunciante, cubra
todas as situações, pelo que por vezes há
que recorrer àquelas que, ainda que não
traduzindo especificamente o caso em
apreço, melhor infonnação transmitam ao
nosso parceiro sobre a nossa mão.
Estas serão vozes, que a prática nos
aconselhará a utilizar, de recurso para quando
não exis1am leilões~ á nossa disposição.
Até ao próximo número
Luís Gal\'ão
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0 REFERENCIAL

MONUMENTO A ZECA AFONSO
CAMPAN HA AMIGO MAIOR QU E O PE NSAMENTO
Passaram em Fevere iro último quatro anos sobre a morte do nosso sócio
de honra Zeca Afonso.
A sua vida constituíu um exemplo de coerência, generosidade e coragem
e a sua arte pertence ao patrimón io cultural do Povo Português.
Decidiram os Organismos Populares da Baixa da Banheira, erigir um
monumento em memória de Zeca Afonso, a integrar num parque que terâ o
seu nome, por decisão do Município do Barreiro e que ficará localizado na
Baixa da Banheira junto ao Rio Tejo.
Não pode a Associação 25 de Abril deixar de apoiar esta iniciativa e de

apelar a todos os seus sócios apoiantes e amigos que o façam também,
devendo pa ra esse efeito contactar a Comissão Coordenadora das 0.P. Bs ..
na Junta de Freguesia da Baixa da Banhe ira, Rua José Vicente. 28- Baixa da
Banheira - 2830 Barreiro (Tel.: 294 04 04) .

ASSOCIADOS FALECIOOS
I.ª TRIMESTRE 91
Ten. Cor. Art. Luis Filipe Candeias da
Silva Barata
Sócio efcctivo n." 56 (fundador)
Cap. Tms Vergilio Gregório Mendonça
Pereira
Sócio efectivo n." 1486 (fundador)
Ivone Maria da Conceição Teles
Apoiante n.0 261
Aristides Rodrigues Saraiva
Apoiante n." 306
Ezequiel Francisco Perrolas Fernandes
Apoiante n." 2131
Eduardo Luís Cortesão
Apoiante n." 145

EDITORIAL
Com a agravante de não fazerem qualquer
distinção entre os de fom1ação militarista
e os que já dernm provas concretas de
terem uma maneira de ser democrática e
civilista. Efectivameme. não se pode
comprender e aceitar que não seja devidamente considerada a posição assumida no
25 de Abril. desde a sua concepção ao seu
posterior desenvolvimento. e o poder
politíco venha assumindo, desde há muito,
um posicionamemo negativo para com os
militares de Abri l. principais e primeiros
responsá\eis pelo derrube da ditadura fascista e pela implantação do regime democrático em Portugal.
Com efeito. nunca será demais recordá-lo. se a uma di1adura fascista se não
seguiu outra ditadura. esta rnilítar. isso
deve-se fundamentalmente aos militares
autores do 25 de Abril, que se recusaram a
ser intérpretes de um simples Golpe de Estado, mas se opuseram igualmente a uma
qualquer Revolução de características
vanguardistas. pois sabiam que. quer num
caso. quer noutro. o resultado seria uma
nova ditadura e nunca a implantaç<lO de
um regime democrático.
Ao olhar. hoje para o posicionamento do
Poder para com esses militares e para o
tratamento recebido por outros militares,
que foram no t1:rreno autores de tentativas
concretas que procuraram inviabiliar o
prosseguimento da consolidação democrática, damos connosco a pensar como
são injustos os homens e como a \-ida é
bem ingrata. E duma coisa não duvidamos: a gratidão ca justiça não são apanágio
das democracias.

Enfim, sinal dos tempos ... que até permitem continuar a farsa da ((amnistia ou
não amnistia;,, continuando a esconder-se
o fundamental da questão: •~porquê. dos
acusados de cometerem acções ditas terroristas., apenas os considerados de esquerda.
estão presos ou em vias de o ser'h> Ainda
que para isso os julgadores tivessem que
ser tão diligentes que deram origem a uma
situação caricata de haver dois Tribunais
Superiores. do mesmo nível, que defendem
posições opostas?
1-laja decoro e não se defendam posições
iguais, apenas nas palavras. Pratique-se
justiça e não se seja adepto do farisaísmo
e do cinismo mais repugnante. Não se
contribua igualmente. para o descrédito
das instituições e nomeadamente dos
tribunais
E não se descrimine negati\'amcnte, como
também não se deve favorecer, um dos
principais militares de Abril, ta lvez por
isso precisamente.
Atitude que condenamos. assumindo-a
com a legitimidade de quem não pretende
qualquer tratamento especial por ser
igualmente um dos principais militares de
Abril e por discordar profundamente com
a prática dos actos de que o Otelo é acusado. Com a agravante de que se os tivesse
cometido- e continuamos a querer acreditar que os não cometeu - teria contribuído.
dadas as suas responsabilidades históricas. para denegrir e manchar a acção
histórica e gloriosa do 25 de Abril.
Apoiamos a aprovação de amnistias e
não podemos aceitar que a principal força
politica (pelo menos. por enquanto) se

acoberte atrás do argumento da necessidade de uma unanimidade, que sabe
difícil se não impossível, para mascarar as
suas posições desfavoráveis.
Num momento conturbado da vida
mundial, quando o horizonte está bastante
baço e se nãodesconina bem qual o futuro
das relações entre os povos; quando o
papel dos militares nas sociedades pode
vir a ser rediscutido. com posições extremas. cada qual com os seus argumentos,
parece-nos que a Associação 25 de Abril
continua a justificar-se e a ter um espaç.o
próprio, onde os valores da liberdade. da
democracia. da justiça social, da solidariedade. poderão ser discutidos, sem diferenças entre militares e civis e sem designios políticos concrt·tos. Contribuindo.
de forma decisiva, para a fomtaçào de
uma sociedade onde a dicotomia entre
militares e civis se não verifique e. pelo
contrário, todos estejam irmanados na defesa dos mesmos valores. É um espaço
aberto que devemos preservar e continuar.
Dando-lhe vida. fazendo-o funcionar. E se
alguns sinais desencorajadores temos recebido, nomeadamente atra\-és de uma
ausência de militância confrangedoura.
outros positivos nos vêm instilando algum
ânimo para prosseguirmos. de que destacamos o movimento qu'c se gerou para
criar uma delegação da Associação 25 dc
Abril em Caslelo Branco.
Como diria o poeta <dudo vale a pena.
... ))Vamos fazer para que continue a valer
a pena!

VASCO LOURENÇO

