
RE~ERENCA 
BOLETIM DA ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL 

DISTRlllUIÇÀO GRATUITA 

EDITORIAL 

1. Hà precisamente um ano, 
quando assumimos a responsa
bilidade da direcção de "O 
Referencial ", inaugurám~s a 
nossa presença nesta coluna , 
com uma manifestação de opti
mismo pela atitude do Ministro 
da Presidência, ao disponibilizar 
instalações para a sede da A25A. 
"Um acto de justiça" lhe chamá
mos, enquanto registávamos o 
nosso apreço pelo gesto ministe
rial. Nada temos a retirar ao que 
escrevemos. Mas hoje, volvido 
um ano, assalta-nos alguma des
crença perante inesperadas difi
culdades que se deparam à con
cretização da cedência. As insta
lações, que estavam atribuídas à 
Direcção Geral da Comunicação 
Social, encontram-se ainda ocu
padas pela volumosa e pesada 
maquinaria que pertencia ao 
parque gráfico daquela direc
ção, que os responsáveis tardam 
em recolher. Sem esse passo não 
é possível começar as indispen
Sá\'eis obras, e estas serão demo
radas. A nova sede, se já não é 
uma miragem , continua a ser 
um desejo adiado. É urgente 
concretizá-lo, até porque a efec
tiva desocupação e o ínicio das 
obras, poderão trazer à A2SA a 
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VISITA AO PARLAMENTO 
EUROPEU 

A convile do Parlamento Europeu. pretende organizar-se uma visita a 
Bruxelas - de 09 a 13 de Junho - destinada aos associados da A25A e seus 
fami liares. 

A comparticipação do PE pem1ite custear as despesas do transporte (via 
aérea), para um máx imo de 20 pessoas. Como é evidente as despesas com 
as restantes necessidades estarão a cargo dos pan icipames na visita (prevê
se a necessidade de um mínimo de 100.000$00 por pessoa, para alojamen
to, alimentação, etc). 

Estando prá1 icamen1e elaborado o programa da visita, poderemos desde 
já avançar alguns elementos: 

-Panida de Lisboa às 15.05 de 09JUN, pela Sabena. 

-Recepção no PE às 09.00 de IOJUN. 

- Acompanhamento de reuniões de Comissões do PE. duran1e o dia 

IOJUN. 

- Passeio organizado por ARAU-Atelier de Recherche e1 d'Action 

Urbai nes. a "BRUXELLES AUTREMENT'', das 15.00 às 18.00 de 

llJUN. 

- Ex.cursão por Bruxelas (lemos duas hip61eses. para escolha individu

al) entre as 09.30 e as 12.30 de 12JUN. 

- Visita à Assoc iação Portuguesa dos Emigrados na Bélgica na noite de 

12JUN. 

- Visita a mercados diversos, durante a manhã de 13JUN. 
- Regresso às 14.30, com chegada a Lisboa às 17.35 de 13JUN, pela 

Sabe na. 

Se estiver interessado, contacte a A25A para melhores informações. 
No emamo. se estiver mesmo interessado em participar na visita, proceda 

rapidamente à sua inscrição por escrito. 
Isto porque dev ido aos poucos lugares disponíveis, as inscrições serão 

feitas por ordem de entrada na A25A. 

ALMOÇO CONVÍVIO 

DIA 25 DE ABRIL DE 1993, ÀS 12HOO. 
PAVILHÃO CARLOS LOPES 

COMPARECE 

E TRAZ OUTRO AMIGO TAMBÉM. 



O REFERENCIAL 
-------------RECORDAR A NOSSA HISTÓRIA - -------------2 

Nasceu na quinta do Paraiso, junto a 
Al handra, entre os anos de 1445 e 
1462. 

Morreu an tes de desem barcar em 
Goa em L5 de Dezembro de 1515. 

Longo e demorado foi o seu tirocí
nio nas armas, quer por mar, quer por 
terra. Tomou parte na célebre batalha 
de Toro, em 1476; foi , em 1480, numa 
expedição env iada por D. Afonso V 
em socorro do rei de Nápoles contra 
os turcos; em 1489 militou na expedi
ção que passou de Portugal a África, 
para defender a fortaleza de Graciosa 
e, depois da morte de D. João II , a 
cuja guarda pertenceu e de quem fo i 
es tribeiro-mor, tomou a Arzila com 
um seu irmão, al i vitimado pelos 
mouros. 

Fazendo parte depois da guarda de 
O. Manuel J, vamos vê-lo, no princí
pio de Abril de 1503, comandando 
três velas em direcção à Índia, velas 
que sofreram grandes temporais, e que 
no Oriente, obtiveram assinalada vitó
ria sobre as tro pas do Samorim, de 
Calicute. Pouco tempo, .lá se demorou. 
pois, a 25 de Janeiro de 1504, regres
sava a Portugal. 

Parte novamente para a Índia na ar
mada de Tristão da Cunha, comandan
do seis navios. 

Entretanto, toda a ann.ada de Tristão 
da Cunha tomava Soco1orá, onde edi-

AFONSO DE ALBUQUERQUE 

Segundo governador da Índia, entre 1509 e 1515. Com ele o pode
rio Português no Oriente atingiu o auge. A título póstumo rece

beu, de D. Manuel 1, o Título de Vice-Rei Perpétuo da Índia. 

fica uma fortaleza , e Afonso de xou ficar ocioso e, saindo ao mar com 

Albuquerque ataca e obtém a rendi- tenção de ir tomar Adem, mudou de 
ção de Curiate. Segue-se-lhe Mascate, ideias, atacando de surpresa Goa, cuja 
Soar, Orfacate e, dentro em breve. rendição conseguiu auxiliado por 
Ormuz. Aqu i, porém, foi a pe leja Pimoja, inimigo de Hidalcào, sobera-
ma is porfiada e o próprio 
Albuquerque ligei ramen te ferido, 
mas, em 24 de Outubro de 1507, eram 
abe rtos os ali cerces da fortaleza de 
Ormuz, cuja obra não prosseguiu por 
desacordo com o Vice-Rei. Ficando 
apenas com dois nav ios. dirige-se 
novamenre a Socorotá, onde invernou, 
e os seus capitães vão acusá-lo ao 
vice-rei, que lhe ordena uma devassa. 

Na verdade as ideias coloniais de D. 
Francisco de Almeida eram bem dife
fentes; não concordava este com a 
edifi cação de fo rt alezas; en1 endia 
preferível dominar na Índia pela força 
naval, devendo-se para isso sustentar 
no mar uma fone armada. 

Em 20 de Novembro de 1509 
Afonso de Albuquerque assum ia 
finalmente o governo. Começou triun
fa lmente a sua acção com a lomada de 
CaJecute. 

Regressando a Cochim, não se dei· 

no daquele Estado. Mas este não se 
conformou e três meses mais tarde, 
Adil-Shah marchou, à frente de um 
exército de 60.000 homens, para a 
reconq uista de Goa. Depois de uma 
breve e inút il res istência, 
Albuquerque, perante a superioridade 
esmagadora das fo rças inimigas e 
devido ainda às discórdi as que reina
vam nas file iras dos seus homens, 
resolveu no dia 23 de Maio de 1510, 
retirar-se para bordo do seu navio 
ancorado perto de Pangim. Os portu
gueses sofreram nessa ocasião graves 
privações, chegando segundo narram 
alguns hi storiadores a comer raios e 
so la, como aconteceu ou trora aos 
roma nos encerrados no Capitó lio. 
Mas Albuquerque não perdeu a cora· 
gem. Partiu para Angediva e durante a 
viagem recebeu o reforço inesperado 
de 11 barcos vindos de Portugal, bem 
como outras ajudas que Timoja lhe 



-------------RECORDAR A NOSSA HISTÓRIA----------==== 

pres1ou. Animado e cheio de entusias

mo logo que chegou a Cananor reor

ganizou as suas forças: uma armada 
de 28 naus e 1700 homens a que se 
jun1aram as tropas de Timoja e as do 

rajá de Garsopa. Albuquerque reuniu 
os seus oficiais e gentis homens e, 
pronunciando um discurso arrebata

dor, convenceu-os da necessidade de 
retomar a cidade de Goa. Este apelo 
foi acolhido com grande eniusiasmo 
e. no dia 24 de Novembro, a frota de 
Albuquerque e ntra va no Porto de 

Goa. com as ílâmulas desfraldadas ao 

venio e ao som das trombetas. O Rei 

de Bijapur. Yusuf Adil-Khan morrera 

nesse mesmo ano, deixando como 

herdeiro seu filho lsmail Adil-Shah. 

ainda menor, que não podia, por isso 

prever o grave perigo que ameaçava o 

seu país. Divididos em três colunas os 

portugueses iniciaram o ataque no dia 

25 de Novembro, dia de Santa 

Catarina na Direcção da Ribeira ou 

Arsenal. mas encontraram tenaz resis

tência. Depois de uma luta encarneci

da, aJguns soldados conseguiram tre

par até às muralhas da cidade e 

implantaram aí a bandeira portuguesa. 

Os outros, forçada uma poria. não 

sem grande dificuldade. e ntraram na 

cida-de. soltando gritos de louvor a 

Santa Catarina. Os muçulmanos opu

seram resistência desesperada. mas os 

batalha e conquistaram definitivamen

te a cidade de Goa. 

Albuquerque, sem perda de tempo, 
fez reparar as fonificações e aumentá

-las: mandou levantar novos edifícios 

e construiu uma capela em honra de 

Santa Catarina. Capela que mai s tarde 

transformou em catedral. com um 

hospital a nexo; adaptou depoi s o 

Palácio de Sabaio a residência do 

Governador. Organizou o Governo 

Municipal nos moldes do de Lisboa. 

esiabeleceu leis e lribunais, animou o 

comércio, manteve as com unidades 

agrícolas, diminuiu os impostos. man

dou cunhar moeda portuguesa, procla

mou a liberdade para todas as crenças 

religiosas, mas proibiu o uso do sati, 

por força do qual as viúvas hindus 

tinham de ser queimadas vivas, lan

çando-se na fogueira que consumia os 

restos manais dos maridos; fomentou 

a chamada "política dos casamentos". 

promovendo casamentos mis1os, 

fütando deste modo à terra uma popu

lação em que o sangue português se 

viria a misturar generosamente com o 

de elementos locais. Os resultados de 

tal medida não se fizeram esperar. Em 

menos de dois anos, constituiram-se 

assim cerca de 400 famílias, forman

do a origem érnica portuguesa do 

futuro Estado da Índia. Os novos 

casais recebiam terras , gado, uma 

portugueses. embora à custa de muito casa, um cavalo e dinheiro. 

sangue e muito heroísmo, vencernm a Uma vez assegurada a posse defini-

civa de Goa, Afonso de Albuquerque 

partiu para a conqui sta de Malaca. 

Entretanto Goa atravessou graves difi

culdades, motivadas pelos hindus. que 

a queriam reconquistar. Regressando, 

porém. a Goa. no dia 2 de Abril de 

1512, Albuquerque consolidou por tal 

forma a posição de Portugal, que não 

houve então inimigo que conseguisse 

põraf pé. 

Em carta de 6 de Outubro de 1511 
já descrevia a D. Manuel 1 a sua nova 

vitória. Malaca estava-lhe nas mãos e 

af como havia feito em Goa. mandou 

cunhar moeda e enviou os seus 

embaixadores aos reis de Sião. 

Campara e Jaoa. e descobrir o 

Arquipélago das Molucas. À seme

lhança também de Goa, aí mandou 

logo construir uma forta1eza. 

Em 1515 Albuquerque comandou 

uma expedição a Ormuz., que consli-

1uía nessa alrnra a pérola mais precio

sa da coroa persa; apoderou-se da 

cidade e o seu soberano concordou 

em pagar ao rei de Portugal um pesa

do tribulO de prata e ouro. 

Afonso de Albuquerque encontrava

se nas Índias havia apenas sete anos. 

mas nesse breve espaço de tempo e 

terminada a co nquis1a de Goa e de 

Ormuz. adquirira tal prestígio que era 

considerado em todo o oriente como o 

Capi1ão lnveocível. Isso explica por 

que, lendo-se apresentado diante da 

ilha de Ormuz. exigindo a sua submis

são. foi obedecido sem hesitação. 

Os indígenas não acreditaram. 

porém na sua morte e. implorando 

jusliça, contin uaram a visitar o seu 

túmulo na Igreja de Nossa Senhorn da 

Serra. Era tal a veneração que se opu

seram tenazmente à sua trasladação 

para Portugal e só cederam quando 

foram ameaçados de excomunhão por 

uma Bula papal. 

Texto de Bartios. Pu~ira 
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A CAMINHO DOS AÇORES 

Em 1954, quando alguns pequenos 
grupos armados ocuparam os enclaves 
de Dadrá e Nagar-Aveli, pertencentes à 
então fndia Portuguesa. o regime sala
zarista aproveitou para montar uma 
gigantesca encenação a nível nacional, 
com grandes manifestações e inflama
das tiradas patriót icas. Ao mesmo 
tempo que procurava contranar a pres
são descolonizadora que já então inicia
ra a sua marcha irreversível, desviava a 
atenção dos portugueses das esperanças 
democráticas que o final da guerra 39-
45 justificara. 

O receio de que o exemplo de Dadrá 
e Nagar-Aveli se estendesse u Goa, 
Damão e Diu, levou o governo a mobi
lizar unidades metropolitanas para 
reforçar a guarnição militar constimída 
na base de unidades africanas recruta
das em Angola e Moçambique (com 
quadros europeus. evidentemente). 

Uma das unidades. o Batalhão de 
Caçadores Vasco da Gama. foi constitu
ído na Escola Prática de Infantaria. 
Mafra, sendo uma das companhias de 
caçadores composta exclusivamente por 
voluntários, militares dispersos de todo 
o pafs. que individualmente se tinham 
oferecido para a Índia, face aos aconte
cimentos emergentes. Voluntários eram 
o capitão, os ofic iais, os sargentos, 
cabos e soldados, quer do quadro per
manente, quer milicianos. 

Veio a ficar conhecida por "compa
nhia dos voluntários" e caracterizava
-se, como se compreenderá, por ser uma 
miscelânea de personalidades, nas suas 
origens. motivações, formação militar. 
comportamentos e idades. abrangendo 
um leque de mais de 10 incorporações 
anuais diferentes. Tirando raras excep
ções os l 70 militares da companhia só 
se conheceram quando se concentraram 
em Mafra e foram convocados para a 
prime ira formatura, nas vésperas do 
embarque no Serpa Pinto com destino a 
Monnugão. Não havia o mínimo espíri
to de corpo nem o conhecimento mútuo 
que nomlalmente é conferido por uma 
recruta ou pe la convivência du rante o 
normal serviço de guarnição. 

O comandante da companhia achou 
por bem aproveitar a longa duração da 
viagem para superar esse desconheci
mento e fomentar a aproximação huma
na e a coesão. Para isso os comandantes 
de pelo1ão (2 jovens aspirantes do QP. 
com 20 anos, que seriam promovidos a 
alferes durante, a viagem e 2 respeitá
veis tenentes mi licianos com 41 e 33 
anos) deveriam contactar os seus 
homens, um a um. na presença do res
pectivo sargento comandante da secção, 
procurando at ravés duma conversa 
infomial saber do seu passado, pessoal 
e militar, das suas preocupações e, no 
essencial, das razões que estavam na 
base do seu oferecimento. 

Assim se foi revelando um somatório 
de casos extremamente complexos e 
que co nfiguravam o rico mosaico 
humano talhado naquela companhia. 
Alguns procuravam iludir as respostas e 
esconder os seus dramas pessoais. mas 
dos muitos que se abriam sem comple
xos reco lheram-se as mais diversas 
experiências. Uns ofereceram-se por 
pura vocação porque queriam segu ir a 
carreira militar e duvida~se que alguma 
vez uma só companhia tenha dado ao 
exército tantos e tão bons oficiais e sar
gentos do QP; outros, já há anos na dis
pon iblidade, viram no oferecimento a 
porta para fugirem a problemas judici
ais, a conflitos fami liares, a desgostos 
passionais: muitos por pu ra ânsia de 
emoções. aventura, ou desejo de afir
mação pessoal: uns tantos porque esta
vam desempregados: um pequeno 
grupo era oriundo da Companhia 
Disciplinar de Penamacor onde cumpri
am pena judicial. ofereceram-se a troco 
da promessa de no fina l da comissão as 
penas serem dadas por cumpridas. 

Um dos nossos jovens aspiran1es, fas
cinado por este mundo de que só a lei
tura ou o cinema lhe havia revelado a 
existência e com o qual ia viver durante 
anos, já estava preparado para ouvir de 
tudo, mas mesmo assim não pôde dei
xar de se surpreender com a história do 
400. 

O 400 era um soldado de aparência 

insignificante. miúdo, seco, analfabeto, 
olhar matreiro dum serrano ingénuo e 
desconfiado. Chegada a sua vez da 
entrevista com o aspirante. começou a 
conversa mole habitual, nome, idade, 
donde és. o que fazias na vida c ivil, 
experiência militar. Sem surpresas, até 
que veio a pergunta sacramemal: 

"Então diz lá, porque é que te ofe
receste para a Índia?" 

O soldado não hesitou na resposta: 
"Oh meu aspirante, ofereci-me para a 

Índia. para ir para os Açores." 
-"Para os Açores?" perguntou o aspi

rante sem perceber bem. 
- "Pois meu aspirante, é que eu tenho 

famíl ia nos Açores e arranjam- me lá 
emprego e depois posso ir para a 
América". 

- "Está bem homem, mas então por
que é que te ofereceste para a índia?" 

- "Ah meu aspirante, é que eu. Já no 
regimento, ouvia falar, uns que se ofe
reciam, outros que não: então fu i falar 
com o nosso major F .... que era o meu 
comandante de batalhão. E disse- lhe: 
meu major eu quero oferecer-me para 
os Açores. Ai, queres, pergun1ou-me o 
nosso major, então vai ali à secretaria e 
oferece-te para a Índia. que fica em 
caminho e já ficas ma is perto. E foi 
assim que me ofereci meu aspirante." 

O aspirante engoliu em seco. e não 
soube o que dizer. Passou adiante. 

O nosso 400 lá cumpriu a sua comis
são. não se cobriu de glória, mas tam
bém não envergonhou a famí lia. 
Surpreendido deve ter ficado quando 
regressou a Portugal e cons1a1ou que 
afinal. depois de tão longas viagens e 
tantos dias de suor, estava tão longe dos 
Açores como quando partiu. 

Do major não consta que tenha algu
ma vez embarcado, nem para a Índia. 
nem sequer para os Açores. Deve ter 
continuado a entreter-se, a enviar 
voluntários para os Açores e Madeira, 
com passagem pela Índia. Macau ou 
Timor. Era um "gozão", à cus1a dos 
mu itos 400 que tiveram o azar de passar 
ao alcance do seu "sentido de humor". 

PEDRO PEZARAT CORREIA 



MOSAtCO 

CENTRO DOCUMENTAÇÃO 
2SDEABRIL 

O CD 25 de Abril, Coimbra, com o qual a A25A 

celebrou um convénio, possui o mais completo patri

mónio documental. escrito, gráfico e audio-

visual. do país, sobre o 25 de Abril e 

matérias relacionadas com a 

"Revolução dos Cravos". O 

CD 25 de Abril tem a sua 

Sede na Rua Augusta. 25 

- rlc Dt.º. 3000 COIM-

BRA e está aberto às 

horas normais de expe-

diente, pronto a receber 

e ajudar todos os estudi-

osos do 25 de Abnl. 

CO SULTÓRJO JURÍDICO 

O major Dr. António Gusmão Nogueira sócio fun

dador da A25A e licenciado em Direito tem sido um 

precioso colaborador da Associação ao servi

ço da qual tem disponíbiJizado a sua 

competência em matéria jurídi

ca. Agora prontificou-seu 

abrir em "O Referencial" 

uma secção de 

"Consultoria jurídica" 

para associados que 

queiram por este meio, e 

de forma aberta. esclare

cer dúvidas, obter con

selhos , encontrar as 

melhores vias para solu

ções de assuntos do 

foro jurídico: Para o 

MEDALHA COMEMORATIVA 
efeito dirijam-se a 

"O Referencial" secção 

"Consultório Jurídico". v.s. 

Depois das armas 

combatentes, Vicente da 

Silva brinda-nos hoje 

com a excelente compo

sição sobre o Estado

Maior. Entre os docu

mentos class ificados, as 

canas de situação. os grá

ficos e os ficheiros. confor

tados por um café ou por uma 

A Joana Isabel da Costa Aurélio é uma jovem 

de 18 anos, nasc ida em 19 de Fevereiro de 

1975, portanto em pleno período revolucioná

rio. Com a Joana. mais uma vez se cumpre o 

velho provérbio de "filho de peixe sabe nadar". 

Fi lha do escultor José Aurélio. auior de várias 

medalhas da A25A, a Joana quis honrar-nos 

dedicando-nos a sua primeira obra no âmbito da 

medalh ística. Que. em nossa opinião. resuhou 

plenamente. Obrigado. Joana. Felic idades e 

uma óptima carreira. são os nossos votos. 

em carta que não exceda 

meia folha A4. 

CARTAZ 

O cartaz comemorati

vo do XIX aniversário 

do 25 de Abril é da auto

ria de António Domingues. 

bebida mais estimulante, os 

O autor. nascido em 1921 , 

cursou na escola António 

cérebros pensam. O exército viveu 

durante muitos anos. suspenso do produto 

desta máquina. 

Como sintetjza Vicente da Silva, do "Estado-Maior 

e suas complexas funções". 

Arroio. Conta no seu currículo 

numerosas exposições, colectivas e indivi

duais e participação nas mais diversificadas manjfes

tações artísticas , no campo das artes gráficas, em 

Portugal e no es1rongeiro. 



--------------- VlDAASSOCIATIVA 

CONVITES FEITOS À A25A 
-lnauguraçãodacxpos.içãodepinturadoCor.PereíradcCasrro(J~Luis) 

ll-1-93 
- CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA 
Sesslodeboas-vindasaS.E;..•oPresi<kntedaRcpúblkadaHungria 

Almoço- Inicio da ~dência Aberta na Área Metropolitana de Lisboa 
30-1-93 

Espectáculo"LisboaoTcjoeiuOO" 
12-2-93 

- A DIRECÇÃO DA CIDADE DE LISBOA E A DIRECÇÃO DE ARTES 
E LETRAS DA ORL 00 PCP 

Do:ba1esobre"Lisboa94.Acapi1alEuropeiadaCul1ura" 

- ASSOCIAÇÃO ABRIL 
Encontrordle..ão$0breoracism<)CJm>0fobiaemPortugal 

- DIRECÇÃO GERAL DA MARINHA. DIRECÇÃO DE FAROIS E 
CLUBE MILITAR NAVAL 

E.t.po!iição "Faroi~ de Ponugal - A Luz e o mar" 

- ASSOClAÇÂO NACIONAL DE SARGENTOS 
Almoçooomcmoram·odo3ldeJaneim 

Almoço-oonvíviododia)l de Janeiro 

27-1-93 

28-1-93 

31 -1-93 
Colóquio/Dcba1esobrc"Direi1odeAssociaçãoecoosuhadosMilitan:sna 
Europa" 

- PRESIDENTE DA JUNTA METROPOLITANA DA ÁREA 
METROPOLITANA DE LISBOA 

Foromrobrc"AÁreaMctropolitanadeLisboa" 

- GALERIA DE ARTE CAPITEL 
lnauguraç:iodacxposiçãodcpinturadeA!bcrtoBcrardo 

- DORL DO PARTIDO COMUNISTA PORTI.JGutS 
Debate~ "A situação em Angola" 

- FOR UM JUSTIÇA E LI BERDADE 
Sessãoldebatesobre "Jusliça emPwtugal" 

- PARTIDO SOCIALISTA . 
lrue.-.·ençio do Sec. Geral António Gutem:s ~ •A situação social dos 
ponugueses" 

-A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 
Espectáculodcenu,,.amemodaPn:sidênciaAbena 

- TEATRO DA CORNUCÓPIA 
Espect.kulo"PrimaveraNegra'"deRaulBrandão 

-CONSELHO PORTI.JG~ PARA A PAZ E COOPERAÇÃO 
Reunião de U11.balho entn. o CPPC e o Movi~nto Cubano para a Paz e a 
soberania dos Povos 

Reunião da PTc._<idência e encontro de colaboradores e amigos do CPPC 

- GALERIA DE ARTE CAPITEL 
lnauguraçãodeumaexposiçãooolecliva 

lnauguraçãoda exposiçãodeOrtizAlfau 

-A VOZ 00 OPERÁRJO 
Sessãosolenecomemorati>"adoll!IO.• Aniversário 

JantaroomemocativodollO.• Ani,·ersirio 

- CLUBE DE SARGENTOS DA ARMADA 
Sesdo comemorativa do 18." Aniv~o 

-C.G.T.P.- IN 
Vil Congresso 

30-1 -93 

JJ-2-93 

13-3-93 

W.2-93 

2~2-93 

13-3-93 

4/~/~3-93 
- PARTIOOCOMUNISTA PORTUG~ 
Convfviodo72.• Anive~o 

- UONS CLUBE DE LEIRIA 
lnauguraçàodcumae.:c.posiçãocolcctiva 

~3-93 
- COMISSÃO ORGANIZADORA DAS COMEMORAÇÕES 00 XVIII 

ANIVERSÁRIO DA NACIONALIZAÇÃO DA BANCA E SEGUROS 
Jantarl:omemorati,·o 

12-3-93 
- COOPERATIVA PIEDENSE E ALEXANDRE CASTANHEIRA 
Pano lançamento do livro de Aleumdrc Castanheira "Cidadão a tempo inteiro .. 

14-3-93 
- GALERIA QUADRADO AZUL 

Inauguração da exposição de pintura deVILADECANS 

COMEMORAÇÕES 
DO 19.º ANIVERSÁRIO 

DO 25 DE ABRIL 

Comemoremos o 25 de Abril! 
Participamos nas diversas actividadcs comemorati

vasi sejam organizadas pela A25A, sejam oficiais, 
sejam populares! 

Lutemos para que Abril seja o Futuro! 

COMEMORAÇÕES 
DO 20.º ANIVERSÁRIO 

DO 25 DE ABRIL 

Foi já criado um núcleo inicial, no seio da Direcção 
da A25A, para estudo e organização das comemoraçõ
es do 20." aniversário da acção libertadora de Abril de 
1974. 

As nossas intenções são ambiciosas e o programa já 
delineado está de acordo com esse posicionamento. 

Por isso precisamos do apoio de todos. Contacte, por
tanto, a Direcção da A25A e disponibilize.se para cola
borar. Para começar pode avançar com sugestões, pois 
o projecto de programa mantém-se aberto. 

Contamos convosco, associados! 

ASSOCIADOS FALECIDOS 

- C. Ten. João Pedro de Sousa Pinto 

Sócio efectivo n.º 1517 (Fundador) 

- Brig. José João Henriques de Sales Grade 

Sócio efectivo n.• 720 (Fundador) 

- S. Aju. António Joaquim dos Santos 

Sócio efeclivo n.• 1646 

- Cor. António Ocrávio Dias Machado 

Sócio efectivo n.• 995 (Fundador) 

- Rogério Paulo 

Apoiante n.• 589 

- Natália Correia 

Apoiante n.• 1057 



DA DIRECÇÃO ------------"-º"'"'"°'"'' ""''""'C1A'°'L 

ASSEMBLEIA GERAL 

Reuniu-se cm 06.03.93 a Assembleia 
Geral da A25A. 

Com uma pequena participação de só. 
cios (52 presenças) foi discutido e apro
vado o Rela1ório anual da actividade e 
con1as da Direcçllo. 

Desse relatório há n desiacar a grnve 
si1uação financeira, resultan1e do enor
me absentismo que se verifica no paga
men10 de quoias. por parte de muitos 
dos associados (apenas 865 dos 2226 
sócios efectivos e 921 dos 1978 apoian-
1es mantêm as suas quoias em dia). 
Situação que tem renexos imedi:uos e 
negativos nas dificuldades criadas à 

OiTC(:çàO para. organizar actividadcs que 
gostaria de realizar. 

Como consequência. as aclividades 
não foram a!i desejáveis o que mant~m 
o ciclo vicioso da interdependência 
entre a au~ncia de militância dos asso
ciados e a realização de poucas activi
dades. 

Apesar de tudo. manteve-se a publica
ção de "O Referencial", com íranca 
melhoria, organizaram-se algumas acti
vidades comemorn1ivas do 18." aniver· 
sário do 25 de Abril, e levaram-se a 
efeito as comemorações do 30." aniver
sário da Acção Revolucionária de Beja 
e alguns debates sobre Angola. 

Quanto às Delegações e Núcleos da 

A25A, de destacar as actividadcs orga
nizadas pelas delegações do onc e do 
Centro. 

De destacar ainda no Relatório a 
informação sobre as diligencias para 
encontrar soluções para a sede social. 
bem como para as conclusões que acen
tuando as situações negativas, apontam 
con tudo para a manutenção das espe
ranças em melhores dias. 

Durante a AG mais uma vet nil.o foi 
possível discutir a proposta de exonera
ção compulsiva de sócios. O quorum 
voltou a não o permitir. 

Foi contudo ratificada a admissão de 

novos 38 sócios efcctivos e 5 apoiantes. 
Para aJém da apresemação aos sócios 

da serigrafia e da medalha comemorati
va do 19.• anivcrsirio, foi dado conheci
mento. sendo amplamente discutido. do 
projecto de comemorações do 20. ani· 
vcrsário do 25 de Abril. Projecto bas. 
tante ambicioso que apenas será possí· 
vel de levar a efeito se se ob1iverem 
duas condições: apoios financeiros e 

logísticos de várias entidades que estão 
já a ser comactadas e panicipação acti
va dos associados da A25A. É essa a 
nossa esperança e por ela lutamos. 

(Os associados que estiverem interessa
dos cm receber um exemplar do 
Relatório deve rão solicitá- lo à 
Secretaria da A25A). 

CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO 

A colaboração dos associados no 
aumento do espólio do Centro de 
Documentação da A25A tem sido muito 
diminuta. Com efeito, poucos são os 
associados que 1êm doado ou deposila
do na A25A os seus documentos relaci
onados com o 25 de Abril (desde a luta 
contra o regime de Salazar/Caetano, aos 
anos que se seguiram à acção li benado· 
rade 1974). 

Nunca será demais realçar o elevado 
interesse na organização de um centro 
de documentação, o mais completo pos· 
sível. 

A A25A está a procurar esse objecti
vo. em colaboração com o Centro de 
Documentação 25 de Abril da 
Universidade de Coimbra. 

Participe nesse projecto! 
Traga os documemos na sua posse e 

decida connosco a melhor forma de. 
defendendo os seus interesses pessoais, 
colaborar na organização de um grande 
centro de documentação na Associação 
25 de Abril. 

Contamos consigo! 
Cá o esperamos. 

MANTENHA AS QUOTAS 

EM DIA 



====--------- DOCUMENTOS DO NOSSO TEMPO -------------' 

RELATÓRIO DE ACÇÃO DO 
GRUPO L34 

1 - SITUAÇÃO: - O grupo L 34 tinha 
uma acção específica rcíercntc ao movi
mento de 25 de Abril de 1974. 

2 - MI SÃO: - Numa acção conjunta 
de todos os elemento!"> do grupo prc1en
dia-se cap1urar o Comandante do 
Reg imcn10 de Cavalaria n.• 7 Exmo. 
Coronel António Rameiras. 

3 - ARTICULÇÃO DO GRUPO: - L 
34 era constituído pelos Oficiais da 
Academia Militar: 

Capitão de lnfnnmria António Alves 
Martins 

Capitão de Infamaria José António 
Ribeiro da Silva 

Capitão de Artilharia António Carlos 
Morais da Silva 

Capitão de Infantaria Rui Faria de 
Olive1ra 

Tenente de lníantaria Américo José 
Guimarães Fcmandc Henriques 

4 - MEIOS DISPONÍVEIS: - 3 viatu-
ras particulares 

3 espingardas automáticas GJ 
5 pistolas Walter 
3 fJR AVP- 1 
faistia ai nda material pertença dos 

elementos do grupo. 

S - EXECUÇÃO: - O grupo depois de 
reunido na Academia Milita r 
(Amadora) deslocou-se para casa do 
Capitão Morais Silva com a finalidade 
de uhimar pormenores e receber a 
ordem de operações. 

Pelas 17H30 de 24 de Abril o grupo 
deslocou-se para a praça de Londres 
(local de acção) onde mon1ou o seu dis
positivo. 

Pelas l 9HPõ chegou o fam. Coronel 
Rameiras na sua via1ura particular. O 
grupo fez os últimos reconhecimentos e 
agurudou o sinal início da operação. 

Pelas 22H55 foi recebido o sinal 
Rádio do início do Movimento. 

Cerca das 250400ABR74 o Exm.• 
Coronel Rorneiras sai u de casa no seu 
automóve l particula r e des locou-se a 
alta ve locidade pela Avenida de Roma 
seguido pelo Capi1ão Alves Manins e 
restantes elementos L 34. Como o itene
nirio utilizado era exnc1amente o único 
não referenciado duran1e os reconheci-

mentos e perseguiç~s anteriormente 
efcctuados. e ainda pela dificuJdade de 
actuação na Avenida de Roma. o 
Comandante de Cavalaria 7 conseguiu 
despistar L 34. 

ln!eressa referir. que cerca de 2505~ 
ABR74 o Capitão Morais Silva entrou 
em contacto com o PC que o infonnou 
do Movimento de uma força contra um 
dos objeclivos já conquistados. Pelo tm· 
jec10 seg uido pe lo Exm.• Corone l 
Romeiras ficámos com a noção de ele 
se dirigir a ioda a ve locidade para o 
Ae roporto. Seguimos en1ão parll a 
Avenida Gulbenkian onde nos juntá-

Dividimos L 34 em duas viaturas. 
seguindo uma para a Academia Militar 
(Capitão Alves Martins. Capitão 
Ribeiro da Silva. Tenente Fernande!> 
Henriques) e outra para o PC (Capuão 
Morais Silva. Capilão Faria de 
Oliveira). Os elementos que se dirigi
ram para a Academia Mihtar na 
Amadora depois de se certificarem que 
não havia qualquer alteração à situaçilo 
deslocaram+se para o PC no Regimento 
de Engenharia 1. 

Cerca das f)5H30 de 25 de Abri l, L 34 
reu ni u.se novamente no PC. onde os 
Capitães Alves Martins e Fa ria de 
Oliveira receberam ordem de regresso à 
Academia Mi litar por imediata priorida
de dessa missão e os restantes elemen-
1os do grupo ficaram à disposição do 
Comando. 

Cerca das 060~ de 25 de Abril os 
Capitães Morais Silva e Ribeiro da 
Silva e o Tenente F. Henriques aderiram 
ao grupo do Exm.• Major Jaime eves a 
fim de reforçarem a força da Escola 
Prática de Cavalaria que ocupava o 
Terreiro do Paço. Incluídos nesse grupo 
!Ornaram parte nas acções que af decor
reram. 

O Capitão Morais Sih·a seguiu com a 
coluna do Exm.• Major Neves que foi 
ocupar o Quartel da Penha de França. 
enquan10 o Capitão Ribeiro da Sil va e o 
Tenente Hen ri ques foram com outros 
Oficiais em viaturas civis conduzir ofi
ciais capturados ao PC em Engen ha
ria 1. Uma destas viaturas era a viatura 
particular do Capitão Mesquita Ponu· 
gal. da Academia Mi litar. que se cncon-

Irava no Terreiro do Paço. Em 
Engenharia 1 encontrava-se o Capi1ão 
Faria de Oliveira. que com o Tenente 
Henriques se juntou ao Exm.• Major 
Adérito Figueira a fim de irem reforçar 
a Penha de França. ficando o Capitão 
Ribeiro da Si lva à disposição do 
Comando. 

Cerca das 20H00 de 25 de Abril o 
Exm.• Major Neves formou na Penha de 
França dois agrupamentos. tendo ficado 
naque le Qua rtel o Capitão Fari a de 
Oliveira. seguindo o Capitão Morais 
Silva e o Tenente Henriques no agrupa
mento do Exm.• Major Neves para o PC 
cm Engenharia 1. 

Em 2601PPABR74. estes Oficiais 
com o Capitão Ribeiro da Silva safr.im 
no agrupamento do Exm.• Major Neves 
para escoltar as entidades da Junta de 
Salvação Nacional até à RTP. 

Depois do regresso ao PC. este agru+ 
pamen10 efectuou com o Exm.• Coronel 
Almeida Bruno as detenções do General 
Comandante da Academia Militar, e do 
Comandante do seu Corpo de Alunos. 
bem como a escolta até ao Aeroporto do 
Exm.• Almi rante Américo Thomáz. 

Cerca de 26 1 3~0ABR74 o agrupa· 
me nto safu com missões de escolla. 
tendo na noite de 26 de Abril procedido 
a missões na Baixa de Lisboa. 

Em 27 1000ABR74 os Capitães 
Morais Silva e Ribeiro da Silva, e o 
Tenente Henriques actuaram no agrupa
mento do Exm.• Major Neves contra as 
instalações da Escola Técnica da 
D.G.S .. 

Em 271400ABR74. os Oficiais de L 
34 regressaram à Academia Mjlitar para 
continuarem o seu serviço norma l. 
1endo o Capitão Faria de Oliveira ficado 
no Quanel da Penha de França a proce· 
der ao arrolamento do material e doeu· 
mentos ali encomrados. 

Quartel em Amadora. 2 de Maio de 1974 

António Carlos Morais da Silva 

Capitão de Art.• 



O nosso associado Carlos Duane. autor das fotografi

as que ilustram o livro de poemas" A Oeste deste Céu", 

de Joào de Mnncelos, ofereceu à A25A um exemplar 

desta obra. Há uma perfeita harmonia entre os poemas 

de Mancelos e as imagens de Duarte, com a natureza 

como tema dominante. à qual se conjugam, em obses

siva permanência, o amor, as cri anças, o silêncio, a 

solidão, o tempo na sucessão dos meses, das estações, 

das noites. E sempre. sempre, o Verão. Agradecemos 

ao Carlos Duarte o seu gesto e as belas palavras da 

dedicatória"( ... ) cominuemos juntos na defesa de mais 

solidariedade." 

A A25A tem recebido todos os números do jornal "JANGO", publicados no Huambo e de que foi fundador e 
primeiro director o Dr. David Bernardino, sumariamente assassinado pela UNITA naquela cidade angolana. 
Agradecemos a ofena e prestamos homenagem àquela que é hoje a cidade-símbolo da Angola mártir, cuja 
esperança de desenvolvimento pacífico foi traída pela sede de pcxJer de quem não se conformou com os resulta
dos eleitorais, e pela ambiguidade da comunidade internacional. Esperemos que o "JANGO" JX>SSa vir a crescer 
em paz e liberdade na cidade que foi o seu berço. 

LUTO NA CULTURA PORTUGUESA 

O ano de 1993 entrou a ceifar a cultura portuguesa de alguns dos seus vultos mais significativos e que ti ve
ram um papel marcanie na luta contra o obscurantismo cultural que dominou a política portuguesa do "Estado 
Novo''. Sucessivamente, Carlos Pinhão, Sam, Rogério Paulo, Manuel da Fonseca. Natália Correia. António 
José Saraiva, deixam um enorme vazio, quando a cultura tanto necessitava das suas vozes incómodas para lutar 
contra o cinzentismo tecnocrático do pretenso pragmatismo neo- liberal. que ameaça impôr-se como modelo de 
sociedade do final do século XX. 

Alguns destes nomes eram associados da A25A. Mas todos contribuiram para que surgissem as condições 
que tornaram o 25 de Abril possível. 

A todos, a nossa sentida homenagem. 



--------------- LER, VER E OUVIR---------------"-

SERIGRAFIA DE ANTÓNIO COLAÇO 
COM 

POEMA DE MANUEL ALEGRE 

O An16nio Colaço é um militar de Abril que participou como \oldado cadete da 
EPAM na tomada da RTP em 25 de Abril de 1974. Para além da !<Ilia ac1ividade profissi
onal - Adjunto do Gabinete de Imprensa do PS na A!-!>.Cmblcia du República - vem-se 
revelando no fí mbito da pintura através de obra balltante meri tória. que expôs já por 
diversas ve1cs. quer em exposições indi viduais quer colccti vas. 

Homem de Abril em 1974. A ntónio Colaço tem tido uma acção conforme com os ide
ai~ libertadores que enformaram a acçüo dos c.ipitãei, de Abril. de que se destaca a sua 
participação act iva no movimento das rádios livres .Qui.!<i agora o António Colaço hon
rnMlO!-. com a oíena de uma obra comemorativ•1 do 25 de Abril. que servis~e de supone 
à ed içào de uma 5.crigrafia inserida nas comemoraçõe~ do X IX aniversário dessa dala 
histórica. Ao Anlónio Colaço os nossos agradecimemos público5.. bem como à proprie
lária do original da pintura. arquilecta Helena Roseta. De igual modo os nossos agrade
cimemos ao Manuel Alegre que nos permitiu n utilização de um seu poema. na capa da 
.!,Crigrafta. 

Por último. a in formaçao de que a serigrafia poderá ser adquirida ao preço de 
12.500 00 (SÓCIOS) ou 17.500$00 ( ÀO SÓCIOS). 

Alllt:IL l>~ SIM AOIUL flí: NÃO 

1 eAbriJllllbl' 
vi o Abril <k smi e Abn1 alo 
A quejll'llD6AbrilponU" 

ludoomusooarndiçlo. 

V oA.bnlqiM ... •Abril ... penle 
Abrilq111"fotAbnleoq111elllo 
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AhndcAbril .... (Alairiq111d6i) 
Abn1.;6twlo Bltlldtparr... 





~--------------SEMENTES DE ABRIL----------~=== 

COMO MORREU O GENERAL DELGADO ? 

Muitos dos militares que participaram no 25 de Abril 
despertaram para a luta contra a diJadura salazarista 
com a "pedrada no charco" que constituiu a campanha 

Em 2l de Seiembro do ano el eitoral de Humberto Delgado. A complacência, entrava em Espanha uma equ i
passado. um filho do já falecido mesmo a cumplicidade, que envolveram o julgamento e pe de juristas da Liga Inter
agente da PIDE Casimiro as sentenças dos seus assassinos constituirá sempre nacional dos Direiios do 
Monteiro disse .numa entrevi>;- uma mancha negra no Portugal democrá tico saído da Homem. que o Dr. Emídio 
ta da RTP. em que se fa lou do Revolucão d e Abril, de que, afinal, Delgado foi um dos Guerreiro convencera a investi-

~~l~~d~~r~:e1~0;,:~~ ~~~:~r~e;~ ~pi_on_•_iro_s. ____________ _ ~ r~~~~~:a~s;;: ~~r~~sn~~~~l~~ 
defesa própria depois do to, Casimiro Monteiro o matou, havi:i que vestígio<; de cal. 
General ter pux:ido de urn:i arma. A Dona perguntar como é que as coi~as se teriam Continuo. ao fim de tOOos estes anos. a 
Arajarir de Campos teritL igualmente. pas<;ado no caso de tudo ter decorrido não ter a certeza de como morreu o 
i;acado de uma arma. e por isso sido conforme previsto. O rapw exigia um General Delgado. A PIDE nào linha inte-
morta. plano para passar a fronteira, o que era re<.sc em o atrair junto il fro nteira portu-

Esias informações são falsa:.. O General impossível sem cumplicidades do lado gue<>a para o malar - as suspeitas cairíam 
tinha duas :irmas. um revólver 38 e uma ponuguês. inevitavelmente. como caíram sobre ela. 
pistola mais pequena. O revólver ficou em Na versão do crime aceite pelo tribunal. Era incomparnvelmente m:iis simples 
Argel. veio-me parar às mão~ já depois da a equipe da PIDE. desorientada, meteu os faz~- lo assassinar cm Argel por um qual~ 
partida do General e escondio no forro de corpos nos c:irros. andou cerca de 50 km quer nwtador da OAS. Acredito. JXlis. que 
um telh:ido onde ainda talve7 esteja. A para Sul atravessando Olivença e Villa o plano era o de um rapto que seria, rnani-
pistola, disse o Sr. 1-l enrique Cerqueira Nueva dei Fresno. e acabou por enterrar festarnente, um grande êxito para a PIDE. 
que 0 General lha deixou em Marrocos os corpos, quase à superfície, num bos- Isto não exclui a hipótese de scclores da 
antes de emrnr em Espanha. No caso de que. junto ao leito de um riacho, num PIDE. ou entidades próxi mas. o quererem 
Casimiro Monteiro ter morto O General ª local onde passam rebanhos. a pouco mais assassinar. C:isimiro Monteiro pOOerá ter 
sangue frio. ou mesmo em reacção 3 um de uma dezena de metros de um caminho sido um agente destes sectores. 
gesto que tenha interpretado corno 0 s:icar onde passam carro~. que se dirige para a Acredito que. no encontro ao Norte de 
de uma arm:i, é naturnl que comasse ao fronte ira portuguesa, já muito próxima. Olivença. o General . descobrindo a arrna-
~:~ :~i~1;~a versão comoª que ele trouxe à Depois. foram dormir no interior de dilha, tenha reagido. Fazendo-se ferir ou 

Espanha e, no dia seguinte.entraram em m:itar destruiu o plano da PI DE. Penso 
A versão da morte da Dona Arajarir de Portugal por um posto fronte iriço m:ii<; a que este plano era atraí-lo a um local 

C:impos é ainda mais inverosími l dado ela Sul. junto à fronteira port uguesa . perto do 
ter sido estrangulada. ou morta tom uma Os corpos foram encontrados a 25 de sítio onde depois foram encont rados os 
pancada na n~ca. Considero que ainda há Abri l de 1965. no momento em que corpos, onde apareceria uma segunda 
dUvidas sobre se ela esteve presente no 
encontro do General. a 13 de Fevereiro, a 
Norte de Olivença. num ponto junto à 
antiga fronteira ponuguesa. com a equipe 
da PID E que se fazia passar por um grupo 
de oposicionistas, ou se a foram depois 
buscar a Badajóz. ao Hotel Si mancai>. 
para depois a matarem. E no depois há a 
dúvida sobre se foi no mesmo dia, ou dias 
depois. 

As infor m:ições que o tribunal ouviu 
sobre o que ~e passou fora m. exclusiva
mente. as fornecidas pelos próprios agen
tes da PID E , que fizeram uma defesa 
conjunta. orientada no sentido de mi nimi
zar a culpa dos elementos presentes. res
ponsabilizar os ausentes e, sobretudo, não 
envolver mais ninguém no crime 

Há uma pergun ta central que não foi 
feita. Sendo a versão do crime aceite pelo 
tribunal a de que a equipe da PIDE entrou 
em Espanha para raptar o General {enga
nando as autoridades espanholas com pas
sapones falsos) e, de um rnOOo imprevis-

(ú!IU"'"''""fl<ÍJi /5 } 

Quatro aspectos do monumento a Humberto Delgado, do escultor José Aurélio e do Arquiteclo Anur Rocha (Cela 
Velha, Alcobaça), inaugurado em 191'6. 
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equipe vinda de Ponugal que. numa situa
ção confusa capturaria o General como 
tendo entrado no território ponug~. 

Penso que, na siluação imprevista que 
se criou. a equipe da PIDE com o corpo 
do General. ferido ou m0r10. e possivel
mente também com o da Dona Atajanr de 
Campos. fez o que estava programado: 
veio para Sul , não ao acaso. mas para 
chegar ao ponto de encontro .onde passou 
os corpos à segunda equipe que os U'Ouxc 
para Ponugal. Depois. jd mais sossega
dos. fornm domlir no interior de Espanha 
e entraram no dia seguinte em Ponugal 
conforme prev is10. Acho qu e a PIDE 
usou os passapones falsos não para enga
nar a polícia espanhola, mas por ex igên
cia das próprias autoridades espanholas, 
que aceitaram dar cobenura ao rapto. mas 
sem deixar 1raço oficial da sua passagem. 

Aquilo que a PIDE esperava ser um 
êxito tra nsformou-se numa situação 
mui10 difícil. Quando a Liga dos Direitos 
do Homem se dispôs a ini ciar em 
Espanha uma invesugação, que nunca 
mais pararia e. incvila\'dmente. apontaria 
para Ponu-gal. a PIDE íoi me1er os cadá
veres em Espanha. Penso ser es1a a única 
construção condizcn1e com os dados 
conhecidos. Como os corpos já tinham 
sido enterrados em Portugal. levavam 
vestígios de ca l. Quase logo a segu ir 
foram encontrados pelo cão de um reba
nho . Houve atritos com as auioridades 
espanholas nadn conlcntes com o que se 
passara. que ti veram, inclusivé, repercus
são dipl omáti ca, mas a so lidari edade 
entre as ditaduras i~ricas mameve-se. As 
autoridades judiciais espanholas, sabendo 
perfeitamenie que a acção fora de agentes 
da PIDE. oficialmente, só concluíram que 
o crime fora cometido por uns indivíduos 
de nomes de sconhecidos vindos de 
Ponugal. 

Depois do 25 de Abril. para esclarecer 
os íactos. as autoridades dc\·iam ter posto 
amincios nos JOmnis a convidar todas as 
pessoas com informações sobre o assunto 
a contactá-las. Poderiam, então, ser con
finnada.s. ou n3o. as suposições como as 
que aqui apresento. Não o lendo íei10. nas 
questões relevantes para o inquérito fica-

=s:'r:~i~a:n~;!a~ {~~~! ~~~~:~ 
que con1inu 11. hoje. no essencial, a ser 
aceite por pessoas que escrevem artigos 
muito indignados. co rn o o do Dr. 
Francisco Sousa Tavares no "PúblicoH do 
dia 27. mas no fundo. acredi tam. cega
mente. no que disseram os pides. Pela 
minha parte ponho-a francamen te em 

António Brotas 

PUBLICIDADE 
em 

"O REFERENCIAL" 

A nossa abertura à inserção de publicidade nas páginas do Referencial não se 
tem traduzido em resultados muito significati vos. 

Mas há uma área que tem correspondido por fonna a merecer uma referência 
especial. Tr.ita-se das companhias de lemro independen te. que nos têm privil e
giado com os seus anúncios. deixando perspectivas de que esta colaboração se 
mantenha no futuro. 

A escassez da quantidade é comprovada com o valor da qualidade, porque o 
teatro independeme tem um património acu mulado no campo da cultura. mas 
também no da resistência, da intervenção polílica. do culto do progresso e da 
liberdade. Honra-nos sennos chamados a colaborar na consol idação destes gru
pos de teatro e assim contribuir para a promoção daqueles valores, que são tam· 
bém os nossos. 

~w•1Utt 
~ .. c--ó,.... 

TEATRO DO BAIRRO ALTO 
RuaT9f*11eRalitCucall. 1A · 1200u.boa-Tel.:396 15 15-3969205 

Dll 3'. s.l»dob 21 30h Domingo .. 16h. 

ESPECT.4culo DE QUALIDADE. P11l'OCll'l9do pela~ de Estado 
deCullura · ~deFundaçAo 
Gullenkilnf*ll I Dramaturgla 



~------------ DAS DELEGAÇÕES E NÚCLEOS-----------"º-""''"'"''""''""'"'""'" 

Comemorações 
do 31 de Janeiro 

No pa.1;..ado dia 31 de fa~iro, orJl:iniz.a
cW em cOnJUnlO por um grupo de republi
cano ... da cidade do Porto. pelo Clube de 
Sargenios do faército e pela Delegação 
Norie da A'~ociação 25 de Abril. teve 
lugar uma romagem ao MAUSOLEU cm 
honra do!"> ~VENC I DOS DO 3 1 DE 
JANEIRO" no cemitério Prado do Re
pouso da cidade do Porto. em que esteve 
presente o Sr. Comand:inte Gomes M ota, 
cm rcprcsentaç:lo de S. Ex.• o Sr. 
Presidente da Rcpliblica. 

A cerimónia foi enriquecida com a prc
'iença da fonform dos Bombeiros Volun-
1ário~ Portuen\e\, que exccularam os 
1oques de \ilêncio e de alvorad3, lendo 
\ido guardado um minuto de ~ilêncio cm 
memória dos falecidos que tomaram parte 
acti' a no movunento ocorndo na dat.a que 
ali esta\a a .1oerc\'ocada 

Houu: intcncnção de rcprc~cn1an1c~ 
elas trê!i entidade~ organizadoras. acaban
do a cerimónia com os p~!ientes a entoa
rem o Hino Nacional t• JUntam-se as 
inlef'\'ellÇÕCS). 

Assembleia Geral Regional 
Terá lugar no próximo dia 20 de Março 

pelas 15 hora'> na Ca'ia da Cuhura do 
Profeswr. a A.G. ordinária dos sócios da 
área da Dclegaçilo, com leitura e aprova
ção do relatório anual da Direcção. nova 
Sede e comemorações do 25 de Abril. 

Comemorações 
do 25 de Abril 

XIX Aniversário 
É intenção dcs1a Delegação do Nonc. 

organizar um concurso de 1rnbalho3 cii:e
cutados por jo\cns dos 12 aos 18 ano5 da 
zona Nonc do País. Ch Trabalhos serão 
subordinados ao tema ··o JOVEM E A 
SUA MEMORIA 00 25 DE ABRIL ... e 
poderão n'isumir a cxpresdo gráfica. 
cscma ou m1.,ta. 

O com ite à panic1pação foi endereçado 
a todas as Escolas Secundárias do nonc 
do Pais. bem como o rcspectivo 
Regulamento. 

Esses trabalho.'> !>tn1o npreciados por um 
júri, para selecção dos mais sugesti vos, 
que inlcgrarão uma exposicl'lo que decor
rerá, segundo esperamo!> na semrma ime
diatamente anterior ao 25 de Abril. 

É intenção d.i organização distribuir 
uma lembrança personalizado (possi\el
meme um diplomo) a cada um dos partici
pantes. 

NORTE 

----------Opinião----------

0 SERVIÇO MILITAR Tenho sobre o assumo de há mui10 a 

*Antero Ribeiro da Siha 

... Aqui reside. também. a tendência 
aberran1e num es1ado democrá1ico. 
mas que se vem intensificando entre 
nós, de a juventude manifestar a sua 
preferência por umas forças armadas 
profissionais. como fonna de se funar 
a uma obrigação que detesta e pela 
qual não se n1 e a mínima atracção. 
sem querer compreender que isto sig
nifica entregar o ouiros a responsabili
dade da sua própria ~gurança. tarefa 
de que não deveria desejar alhear-se ... 

Teria sido possínl o 25 de 
Abril de 1974 se as Forças 
Armadas Portuguesas fos
sem consliluídas maiorita
riamente por ~oluntários I 
profissionais ? 

(Do livro "Centuriões ou Pretoria
nas" da autoria do Brigadeiro Pézarat 
Correia) 

Ciclicamente o assunto é no1ícia. 

Trata-se de uma velha/ nova polé
mica: Serviço Mili1ar Obrigatório 
~versus" Sen·iço Militar Voluntário/ 
Profissional. 

O tema não é portanto médito. pos· 
sivelmente não é interessame e prová
velmente nem sequer é original. Só 
que. do meu ponto de vista. tudo is10 
não são razões suficientes para que o 
mesmo não mereça uma ampla refle
xão e um longo e alargado debate. 
Especialmente num momento cm que 
a (in) existência do Refere ndo na 
nossa Constituição está na ordem do 
dia e iambém se vis lumbra alguma 
tentação para fazer desaparecer da 
nossa Lei Fundamental o tipo de ser
viço mililar que deverá ser cumprindo 
pelos ponugueses. 

minha opinião formada. Não como 
mero dogma de fé. mas s im como 
fruto de alguma experiência vivida e 
de longa análise do problema . 

Sou manifestamente a favor do 
Serviço Mililar Obrigatório, embora 
permanentement e disponíve l para 
confrontar com outras esta minha opi
nião. 

Se fosse cidadão de outro país. por· 
ventura com outras ambições hege
mónicas. talvez que a minha posição 
fôs~ outra. Mas não. Sou irredutivel
men1e português. profundamente 
crente na Democracia e eslrutural
mcnte convicto de que os fins, em cir· 
constâncias algumas. podem justificar 
os meios ou fazer esquecer os princí· 
pi os 

Assim. passarei a ciLar algumas das 
razões porque sou a favor do Serviço 
Militar Obrigatório. 

Começarei por vos colocar uma per
gunta. Teria sido possível o 25 de 
Abri l de 1974 se as Forças Armadas 
Ponuguesas fossem conslituidas rnai· 
oritáriamente por vo luntários/ profis. 
s ionais? 

Tenho para mim a resposta, mas não 
gostaria de dá-la senão mais à frente . 

Voltando à defesa da minha tese. 
fundamentalmen1e não acredito no 
Serviço Militar Voluntário/ Profissio
nal para as nossas Forças Armadas 
por uma razão muito simples. A 

O 25 dr AbriJ não teria 
sido possível se as nossas 
For~as Armadas consliluis
sem à data um corpo volun· 
tário I pro6ssional. 

Dêmos graças ao antigo 
regime pelo facto ... 

:trgumcntação que passo a usar é idên· 
tica à que em outras áreas é usada por 
aqueles que com mais frequência e 
mais acérrimamente defendem aquele 
tipo de Serviço Militar para o nosso 



O REFERENCIAL 

país. A lns1i tu ição Militar deve ter 
uma menor dependência do poder 
político conjuntural que a controla. 

O que quero dizer com esta minha 
afirmação, e para que não subsisiam 
dúvidas no espírito de alguns leitores 
é que. uma coisa é uma prestação de 
serv iço 1ran si tória e cívica, sem 
nenhum prolongado víncul o a uma 
entidade que lhe paga e dele dispõe, 
outra completamente diferen1e é uma 
total dependência económica/corpora
ti va em relação a um Es1ado-patrão 
que sobre cada um dos membros da 
Instituição tem um poder quase discri
cionário, obri ga ndo-os a fechar-se 
cada vez mais no seio da mesma, per
dendo consequentemente o contacto 
com o "país real" a que penencem. 

Outro argumento que reverte em 
apoio ao meu ponto de visrn é o con
traponto à eficácia propagandeada do 
Serviço Militar Voluntário/ Profi s
sional , em confronto com a ineficá
cia e a "paisanice" do Serviço Militar 
Obrigatório. 

Neste momemo o meu voto vai para 
a "paisanice" em detrimento da "eficá
cia" e por razões que passo a citar. 

Será no mínimo estranho que, numa 
sociedade de todo em todo bastan1e 
"anárquica" como a nossa, exista uma 
Instituição, a militar, que foge à regra 
e surj a como um modelo de "eficá
cia". A palavra "eficácia'', neste caso 
coincide, a meu ver.com uma imagem 
de disciplina rígida e cega, fruto de 
uma pesada estrutura venical, em que 
as pessoas terão tanto mais va lor 
quanto mais "yes-men" se manifesta
rem e se iso larem em relação aos 
"maus ventos" da opinião púb 1 ica. 

Este tipo de organização, vulgo "efi
caz", cheira-me bastante a uma sobre
valori zação dos fins (duns, os deten10-
res do poder político conjuntural), em 
relação aos princípios e aos meios (os 
humanisras e os democráticos, respec
tivamente). 

Por out ro lado, gos tari a de pen
sar que a captação dos mancebos 
para o Serv iço Militar Voluntário / 
Profiss ional, fôsse um simples 
ape lo a vocações adormeci das 
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para uma tão nobre profissão, em que 
como compromisso de honra é até 
ex igido, em condições extremas, o 
sacrifíc io da própria vida. Penso, no 
entanto, que não é isso que está em 
questão, mas ant es a oferta de mais 
um segmento de mercado de empre
go, para poder man!er perante a opini
ão pública as taxas de desemprego 
nacionais num nível mais baixo. 

Esse ape lo pode nomeadamente 
encon trar eco no subconscien te de 
alguns jovens "RAMBOS" cujos sen
timentos de aventura adormecidos no 
seu íntimo, despenarão para uma acti
vidade que poderá dar corpo a esses 
seus desejos mais recôndidos. Por 
outro lado, pode também resolver a 
muitos jovens os seus problemas ime
diatos de emprego. 

Mas, se até aqui procurei demons-
1rar as razões porque sou con tra o 
Serviço Militar Vo luntário I Profis
siona l. penso que se rá a altura de 
defender as razões porque sou a favor 
doS.M.0 .. 

Em primeiro lugar por uma questão 
de direito. 

Compete a todos os cidadãos váli
dos deste país comparticipar e com
partilhar os sacrifíc ios de defesa da 
sua Pátria, sem descriminação de 
qualquer espécie, a não ser as decor
rentes das suas próprias capacidades, 
possibilidades e sérias convicções. 

Por outro lado, as próprias heteroge
neidade e mobilidade da const ituição 
das Forças Armadas, com os mem
bros recrutados segundo os moldes 
que preconizo, poderão transmitir em 
permanência à sua hierarquia e conse
quentemente ao poder político consti
tuído. uma noção mais correcra e real 
do sentir da população. Dessa forma, 
será reduzido ou nulo o perigo de uma 
insti1uição em armas se poder virar 
conira o seu próprio povo. 

Claro que baseio este meu raciocí
nio no pressuposto de que os interes
ses do povo português são coinciden
tes em permanência com os do poder 
político instimído ... 

Pelas minhas palavras poderiam as 
pessoas pensar que não existe, segun-

do a minha óptica, lugar para os mili
tares profissionais nas nossas Forças 
Am1adas. Tal não corresponde ao meu 
pensamento, pois entendo que deve
rão estar entregues a voluntários/pro
fissionais os lugares de comando/che
fia de maior responsabilidade, os de 
maior nível técnico/profissional e as 
especialidades de mais prolongada e 
difícil formação. No entanto, situação 
subordinada à óptica da estrita neces
sidade e não como princípio generali
zado. 

Penso ali ás que para os chefes. pro
fissionais, será menos cómodo no dia 
a dia o enquadramento de mancebos 
do S.M.O., mas será porventura mais 
grat ificante essa experiência, e de cer-
1eza bem menos redutora. 

Quanto aos jouens, grupo etário 
maioritariamente alimentador dos 
efectivos das Forças Armadas, quer 
numa quer noutra das opções, a sua 
opinião será provável e maioritaria
mente contrária à minha. Deles não 
espero a aprovação, mas antes uma 
reflexão, tendo em atenção que este 
problema é segundo defendo. muito 
mais um problema nacional, que um 
problema circunscrit o à juventude 
deste país. 

Em caso algu m deverá ser moti vo 
de angariação do voto eleitoraJ no 
seio das camadas mais jovens. 

Da mesma forma penso que os pro
blemas da terceira idade não o são só 
dos cidadãos que atingiram as mais 
avançadas idades. mas sim de todos 
nós que temos legítimas esperanças de 
as alcançar também. 

Ac ima de tudo é um problema de 
SOLIDARIEDADE NACIONAL. 

N.B. - Ah, já me ia esquecendo! 
Acredito piamente que o 25 de Abril 
não teria sido possível se as nossas 
Forças Armadas constituíssem à data 
um corpo voluntário/ profissional. 

Dêmos graças ao antigo regime pelo 
facto. 

* Presidente da Direcção da Delegação 
None da Associação 25 de Abril. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE MAASTRICHT 

1) -Introdução 

Durante o ano de 1992 as atenções da 
Comunidade centraram-se num tema 
fundamenlal: O Tratado de Maastrichl. 

Europeia) e que depo is se passou a 
ulillzar a designação C.E. (Comunidade 
Europeia). Se asim foi, algo deve 1er 
mudado. 

De facto a C.E.E. correspondia a uma 
Assinado em Fevereiro. durante o perí- união exclusivamente económica, com 
odo que se seguiu o Tratado foi alvo de 
larga controvérsia, provocando acesa 
polémica em que intervieram políticos, 

as suas vertentes agrícola. comercial. 
industrial e (embora em menor grau) 
financeira. 

economistas. s ind ica-~--------~ Os objectivos da C.E. 
listas, sociólogos e Todo o art icu la d o d o são mais amplos e pre
ou1ros grupos qualifi- Tra tado de M a astricht é te ndem agrupar num 
cados. extremamente vago. Define mesmo edifício a 

Mas em todos os paí- intenções m as pouco especí- C o m u n i d a d e 
ses a generalidade do fica quanto à sua concreti- Económica Europeia. a 
cidadão comum conti- zação prá tica. Comunidade Europe ia 
nuou sem fazer a mais ~--------~do Carvão e do Aço 
pequena ideia do que é (C.E.C.A.) e a 
o Tratado e das suas impl icações. Daí Comunidade Europeia da Energia 
não poder considerar-se surpreendente Atómica (CE.E.A. ou Euratom). 
que a única decisão plenamente assu- Mas. além disso. há a pre1ensão de 
mida na cinzenta cimeira de ultrapassar uma simples comunhão 
Binningham tenha sido a de intensifi- económica criando a União Economica 
car. por todos os meios possíveis, o e Monetária (U.E.M.). uma Política 
esclarecimento das populações sobre o Externa de Segurança Comum 
controverso documento. (P.E.S.C.) e uma cooperação nos domí-

Portugal não fugiu à regra e não será nios da Justiça e dos assuntos internos. 
ousado afinnar que a quase totalidade No campo da U.E.M. passará a existir 
dos portugueses continua desconhece- um Banco Central Europeu.que regu la-
dora do assunto e sem perceber tudo o rá a política monetária e cambial. e o 
que ele envolve. O que não poderá ser escudo desaparecerá como moeda 
levado a mal se recordannos que o pró- sendo substituído pelo ecu, tal como 
prio Primeiro Ministro Cavaco Si lva, sucederá com a moeda dos restantes 
logo após a assinatura, declarou eufóri- elementos da Comunidade. Assim, o 
camcnte que a aceitação de Maastricht Banco de Portugal verá reduzidas as 

outros aspectos, a polítíca de vistos. as 
políticas de asilo e a cooperação polici
al. 

Todavia. e pela primeira vez. verifi
ca-se uma abertura a novos campos não 
abrangidos pelos textos ameriores. 
nomeadamente a saúde. a investigação. 
a cultura. a educação, o ambiente. a 
defesa do consumidor e a protecção 
social do trabalhador. 

Isto é extremamente positivo embora 
se possa perguntar se estas preocupaçõ
es são realmente sinceras ou servem. 
apenas. para ocultar objec1ivos pura
mente economicislas. Recorde-se. a 
propósito. que o clausulado relativo à 
protecção social do trabalhador foi 
recusado pelo Reino Unido e figura 
apenas como pro tocolo anexo ao 
Tratado. 

É. também, instituída a cidadania da 
União. oulorgando aos seus membros o 
direito de voto nas eleições autárquicas 
e europeias a rea lizar no país de resi
dênc ia, tal como se estabelece a livre 
circulação de trabalhadores. 

É criado um Fundo de Coesão a favor 
dos países menos desenvolvidos e mais 
carenciados (Portugal. Espanha. Grécia 
e Irlanda) tendente a promover a obten
ção de um nível de desenvo lvimento 
idêntico ao dos restantes membros. Mas 
o Reino Unido reclamou logo hipotéti
cos direitos ao Fundo alegando a grave 
crise económica com que se debate e as 

não tinha quaisquer implicações consti- suas prerrogativas e ar-----------, mesmas in tenções sur-
tucionais. Afirmação elucidativa de nossa vida económico- Para efeitos de votaçã o , giram na Aleman ha, 
quem nunca tem dúvidas e raramente se financeira sofrerá os Estados membros não que invocou os custos 
engana... alguns condícionamen- têm todos a mesma ponde- resultantes da unifica-

m:n~~~~~id~~a~~:s~~~!e~~~~~~!~~~ to~ ";,~~~S.c.. para além ração , s urgindo a Ale- ~~º~r~::n~º~~~ ~~:itt:: 
em, de forma alguma, uma aná l ise de procurar uma políti- manha, a França. a Itália e países mas caberá per
aprofundada do Tratado de Maastricht. ca externa comum na 0 Re ino Unido com um guntar quem mais se 
Nem me cons idero com competência cena internacional (evi- peso 10, a Espa nha c om seguirá e com que pre-
para a fazer. Pretende-se. apenas, apre- tando o trágico e desa- um pes o 8. a Bé lgica, a lextos. 
sentar o resultado de longa reflexão lentador desencontro G récia , a Holanda e Portu- Todo o articulado do 
pessoal na esperança de poder contribu- verificado no início dos ga l com 5, a Dinamarca e a Tratado de Maastricht 
ir para um melhor esclarecimento do confli 1os na ex- Irlanda com 3 e 0 Luxem- é ext remamente vago. 
assunto. 

2) O Tratado de Maastricht 

Talvez poucos se tenham apercebido 
de que, até Maas1richt, se fa lava da 
C.E.E. (Co m unidade Económ ica 

Jugoslávia). pretende burgo com 2. Define intenções mas 
caminhar decididamen-~--------~ pouco específica quan
te para uma polítíca de defesa comum, 
complementando ou mesmo absorven
do a União da Europa Oc idental 
(U.E.Q.). 

A cooperação nos domínios da justiça 
e dos assuntos internos abrangerá, entre 

to à sua concretização prátíca. 
Por exemplo, no que respeita ao tão 

falado princípio da subsidariedade, o 
artº 3°-B do Título II diz que" ... Nos 
domínios que não sej am das suas atri
buições específicas, a Comunidade 
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intervem, apenas, de acordo com o 
princípio da subsidariedade, se e na 
medida em que os objectivos da acção 
encarada não possam se r suficiente
mente realizados pelos Estados mem
bros e possam, pois. devido à dimensão 
ou aos efe itos da acção prev ista, se r 
melhor alcançados a nível comunitário. 

Mas como é que tal se concret iza? 
Por solicitação de cada Estado ou por 
dec isão da Comun idade? E como será 

redução da contribuição prevista para 
cada membro, assegurar o financiamen
to comunitário até ao ano 2000) e com 
a luz verde dada ao início das negocia
ções para alargamento da Çomunidade 
à Àustria, à Suécia, à Finlândia e, tal
vez, à Noruega. 

Mas digo aparente êxi 10 porque a 
pos ição dúb ia tomada eu relação à 
Dinamarca abre um preceden1e grave. 
Corn efeito. como é possível aceitar-se 
que ( ainda por cima a exercer a presi

esta tomada? Não~--------- dência) um país comu
esqu eçarnos que para Todos os países comunitá- nitário seja dispensado 
efe itos de voiação, os rios são iguais mas( ... ), uns da política de defesa 
Estados membros não são mais iguais do que comum, da ado pção 
têm todos a mesma outros. da moeda única e da 
ponderação, surgindo a '---------- cooperação nos domí
Alemanha. a França, a Itália e o Reino nios da justiça e dos assuntos internos? 
Unido com um peso l O. a Espanha O que mais nos reservará o futuro? 
com um peso 8, a Bélgica, a Grécia, a Não esqueçamos. tam bém, que o 
Holanda e Portugal com 5, a novo referendo dinamarquês, a realizar 
Din amarca e a Irlanda com 3 e o em Março. pode confi rma r o '' não" 
Luxemburgo com 2. ocorrido na primeira consulta e que o 

Por outro lado, e conslituindo um Reino Unido só após o citado referendo 
precedente perigoso, registe-se a recen- se pronunciará sobre a aprovação do 
te iniciativa de um eurodeputado ale- Tratado de Maastricht. E isto não obs-
mão que conseguiu ver aprovado pe lo lante haver sido acordado, logo após a 
Parl amento Euro-peu um relatório em sua assinatura, que até 31 de Dezembro 
que defende a eliminação pura e sim- de 1992 ele seria ratificado por todos os 
pies da p residênc ia rota ti va pelos paisessubescritores. 
pequenos países. É ceno que essa apro- Pelo exposto se pode verificar que. 
vação não tem qualquer força legal mas do pon10 de visrn teórico, todos os 
a verdade é que a semente está lançada. objectivos do Tratado são perfeitamen1e 

Ainda uma chamada de atenção para aceitáveis mas que é a passagem à prá-
a total inoperânc ia revelada pela Comu- ti ca que levanta maiores dúvidas . 
nidade para enfrentar a situação caótica Resumindo. pode r-se-á conclu ir o 
que se gerou no Sistema Monetário seguinte quanto ao Tratado de 
Europeu (S.M.E.) em que, apesar de Maastricht: 
Maastri cht. os in1eresses divergentes - Lmpõe restrições à soberania nacio-
dos grandes países têm impedido uma nal mas, embora em menor grau .elas já 
solução adequada para a crise existente. existiam no Tratado de Roma e no Acto 

Importa, também, não esquecer que o ún ico Europeu. 
·fracasso das recentes negociações do - Reforça o poder das instimições 
G.A.T.T. se deve exclusivamente ao comun itárias. 
egoísmo proteccionista da França e de - Aborda pontos até agora omitidos e 
outros membros da Comunidade. que são, de facto, imponantes. 

Tudo isto faz-nos duvidar fonemen1e - O Banco Central Europeu não é res-
da capacidade da C.E. para ultrapassar ponsabilizado peran te ninguém, embora 
situações graves que podem colocar em lhe cai ba definir a política monetária. 
causa a sua própria existência. - A Comissão sobrepõe-se ao Parla-

As contradições que perpassam ao mcnlo Europeu na definição da polít ica 
longo de toda a problemática comunitá- económica. 
ria fornm bem paten1es durante a presi- - A Ca rt a Social do Traba lhador 
dênc ia britânica que. depois de se arras- Eu ro-peu não cria uma força global 
tar confrangedoramente durante se is conjunta. fic:1ndo reservada aos 
meses, co nseguiu que a cimeira de Sindicatos apenas uma acção local. 
Edimburgo se transformasse num apa- - No quadro da Un ião Económica e 
rente êxi to com a aprovação do Pacote Monetária (U.E. M.) a tónica assenta na 
Delors II ( que permite, embora com convergência nominal baseada em cri-

térios puramente financeiros e em pre
juízo da convergência real das econo
mias dos países. 

- No que respeita a Política Externa 
de Segurança Comum (P.E.S.C.) não 
são identificados como inimigos princi
pais a miséria, as desigualdades e a des
truição do ambiente. 

• É insignificante o avanço da demo
craticidade interna quer ao nível das 
ins1imições quer ao nível dos incenti
vos à participação dos cidadãos na vida 
com unitária. 

- É vago no que respeita à concretiza· 
ção das intenções definidas. 

- Mamem a desigualdade de peso dos 
Estados membros. 

3) - Portugal e Maastricht 

Em Portugal as posições assumidas 
perante o Tratado podem agrupar-se em 
dois campos fundamentais: O daqueles 
que o defendem intransigentemente e o 
dos que o atacam e advogaram, pelo 
menos, o recurso ao referendo. 

Nos primeiros assumiu particular gra
vidade a postura dos que recusaram 
referendá-lo com a alegação de que. 
pela sua complexidade, o documen10 
não está ao alcance da compreensão do 
cidadão comum e só os políticos têm 
capacidade para o analisar e entender. 
Isto é grave porque evoca o regresso a 
um iluminismo escl arecido que se 
supunha já banido da vida nacional. 

Nunca me repugnou a realização de 
um referendo . Embora ele fosse incons
tituc ional, nada impedir ia que uma 
oponun a revisão da Consti tuição lhe 
viesse a dar legitimidade jurídico-polí
tica tornando-o um fac1or de aprofun
damento da Democracia. 

Mas permito-me fazer uma pergunta: 
Porquê agora? Alguém levantou o pro
blema quando da nossa adesão à C.E.E. 
o u na altura da assina tura do Acto 
Único Europeu, em l 985? No entanto 
esses foram os primeiros passos para a 
nossa integração europeia. opção que se 
pode considerar perfeitamente correcta 
pois era o único camin ho a segui r j á 
que os tempos do "orgulhosamente sós" 
passaram de moda. 

A gra nd e acusação feita con tr a 
Maastricht é a de que o Tratado vem 
alienar parci:.lnen1e a soberan ia nacio
nal. É verdade. Mas talvez não seja, 
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pelo menos. descabido recordar que, ao restrição poderá ser utilizada e por 
longo da h1s16ria da l-lumanidade. mui- quem. Mas essa prcocupaçilo. agora 
tas vezes a soberania individual ou ampliada. já existia desde a no~ ade
colecti\·a foi restringida sem que. além são à Comunidade. 
de uma comprecnsfvcl perturbação É que não podemos esquecer que 
momeniânea. daí tenha rcsuhado gra'c todos os países comunitários ~o iguais 
dano para O mundo. mas que,como já vimos. uns são mais 

Relembrem-se. entre outros factos. a iguais do que outros. E embora certos 
integração da família na tribo, 0 agru- assuntos exijam a unanimidade. o certo 

~:::~ 1:~~~se:sc~~~:i~!~~çsã~n~~ é que podemos ser forçados a aceitar 
decisões contrárias aoli nossos intcrcs

cações da Alemanha e da Itália ocorri- ses específicos. Tal. porém. j:i acontecia 

::~an~~c~~~ ~a~~ddo~ .-------------, an1es da a'isinalura do 

espa nh o la vc riíi cada Dos lrês grandes blocos Tratado que. aliás. não 
umas centenas de anos económicos (Estados Uni- é mai s do que ªcom
an tes. Em todas esrns dos, Japão e Comunidade ptcmentaçilo dos ante-
mudanças hou ve per- Europeia) é a Comunidade riores documentos 
das de soberan ia e não que nos orerece melhores comunitários. 
foi por i~so que o uni· perspectivas sociais, cultu- Ainda no que direc
verso acabou. rais e de desenvolvimento uimcnte nos diz rcspei-

Refira- se. ainda e integrado. to caberá recordar que 
como exemplos rccen- o inegthel descnvolvi-
tes. que aceitámos limi · menta verifi cado em 
tações à nossa soberania quando pa.'lsá· Ponugal se deve à nossa presença na 
mos a penencer à O.N U. ou à Comunidade e aos Fundo que dela 

.A.T.0 .. tal como quando 00\ SUJeitá- temos recebido. Sem dú\·ida que. cm 
mos ao Fundo Monetário Internacional muitos aspectos o país progrediu. 
(F.M.I.) ou aderimos à C.E.E. acatando. Porém tal se deve exclusivamente à 
entre outras coisas. a !tua contro\'ersa nossa integração comunitária e não à 
Política Agrícola Comum (P.A.C.) e acção de um Governo chefiado por um 
sugando gulosa e avidamente os íundos agora entusiástico europeis111 já esque-
comunitários. cido da vio le ntíss ima oposição que 

Mesmo o fantasma do ícderu lismo. levan iou à nossa e ntrada na 
levan tado por nlguns. não me parece Comunidade. a ponto de haver posto 
uma ameaça real embora Maastricht a em grave risco a assinatura do acordo 
ele possa condu1ir. Mas. mesmo que se de adesão. 
venha a concretizar. tal não lmplicará a Do ponto de vista puramente finan-
perda da nossa identidade nacional ceiro 0 Tratado de Maastricht é sem 
tanto mais que. ao entrarmos para ª dúvida, vantajoso para Portugal pois, 
e.E.E .. nos in1cgrámos jd num mini- auavés do já reíerido Fundo de Coesão, 
federa lismo e nos SUJCi tdmos a uma continuaremos a receber vultuosas ver· 

~s:!~!~ão~e e Gà~\'~enc~sõceesnt~:I u~ bas que nos permitirão recuperar um 

Parlamento Europeu no qual somos ~~~oosd~ ~:::~~o:~I r:;~~o ~= :: 
ni~d:oc~:~~i:o~~~~dentidnde naci- ditos civilizados e desenvolvidos. Resla 
onal a ser já afectnda pela íebre do con- ver como serão aplicadas e~sas dota· 

sumismo desenfreado. pelas telenove- ç~~í. não obstante os fortes condicio
las. pelo concursismo ganancioso, pela 
xenofobia e por muitos outros factores? namentos impostos pe la Comunidade, o 

Por isso uma eventua l resirição de problema é exclusi'vamente de polftica 
soberani a impost:i por Maa<>tricht não interna. Para além de inúmeras fraudes 
me preocupa e parece-me que as objec- aos ma is diversos níveis, ao longo de 
ções levantadas à roda do assumo são todos estes anos não assistimos a uma 
fruto de um patrioti s mo um pouco reestruturação dos tecidos agríco la e 
obsoleto. industria l mas, pelo contrário, ao des-

Preocupa-me. sun. a forma como essa mante lamento selvagem do pouco que 

ex is tia . Enveredou-se por um 
" Fon1ismo~ desenfreado dei:tando de 

lado a organização do país nos campos 

económico, social e cultural. 
O el(emplo mais recen te é o novo 

esquema do Serviço Nacional de Saúde 

no qual. em oposição às orientações 

(embora vagas) de Maastricht. o Estado 

quase se desvincula por completo das 

suas obrigações. 1ransferi ndo-as para os 

utentes e para a iniciativa privada e 
sobrecarregando fonemente os primei

ros com encargos financeiros incom

ponáveis para grande parte dos portu

gueses. E is10 com o objectivo de redu

zir o df!ficit orçamental em nome da 

convergência nominal. 

O resultado será que o doen1e passará 

a pagar cerca de 65% dos cuidados de 
saúde cm \·ez dos 38% que pagava e o 
Estado reduzirá ainda mais os 372 ecus 
por habi1ante que suportava e já lhe 

davam o penúhimo lugar nos países da 

Comunidade. em flag rante oposição 

aos 2080 ccus da Alemanha e mesmo 

aos 600 ecus da Espanha. 

Mas a culpa desta situação. tal como 
de muitas outras que se irão seguir e 

desestabilizarão ainda ma is a nossa 
débi l estrutura social, será atribuível a 

Maastricht ou ao Governo? 

E não esqueçamos que dos três gran

des blocos económ icos (Estados 

Unidos. Japão e Comunidade Europeia) 

é a Comunidade que nos oíe rcce 
melhores perspectivas sociais, culturais 

e de dcsem·olvimemo integrado. pois f! 

a única es1ru1ura que revela alguma 

preocupação pela dignidade humana. 

embora talvez não tanta como seria de 

desejar. 
Apesar de tudo isto parece não restar 

outra solução senão aceitar o Tratado 

de Maastricht (embora com fo rtes 

reservas quan10 à sua aplicação prática) 

já que estamos metidos numa engrena

gem da qual não será fácil libertarmo

nos sem conseq uê nc ias dificilmente 
previsíveis. Será pois, um mal menor. 

Nuno Fisher Lopes Pires 
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DAVID 
MESTRE DA FRATERNIDADE 

Era a alegria de viver personifi- tico, antes perfeitamente materia- A sua carreira de médico desen-

cada naquele corpo miúdo e franzi- lista no nobre significado da fun - volveu-a decisivamente onde era 

no, naqueles olhos piscos a saltitar ção. Deixou um rasto inapagável mais úli l - entre os seus, no planal

atrás das lentes, naquela boca de po r onde andou (neste caso, a to central de Angola junto de refu

ri so constante. Uma morte é apenas físi- giados. no Huambo onde nascera e 

voz mansa e fraca. ca) ; Fernando onde se fixou durante os últimos 
A alegria de viver ••. daí 

um enonne senso de 
0 

seu entranhado amor Lopes-Graça e o seu vinte e cinco anos, no Centro de 

humor. um poder de pelas crianças _ homens Coro, por exemplo, Saúde (o primeiro de Angola!) que 

comunicação infini- de amanhã - a sua paixão são disso um tes1e- ele próprio criou. 

to. pela supremacia da vida munho mais, mau Ensinou as mães indígenas a 

Onde quer que sobre 8 doença e sobre. 3 grado os escassos cozinharem os produtos da terra da 
morte. 

chegasse. a s ua dois anos que Já fonna mais saudável, transmitiu às 

natureza impunha-se esteve ... A sua pre- crianças negras o sentido da igual-

sem esforço. sença. porém. permaneceu, quer dade na diferença. Amou a vida 

Generoso até mais não, dando-se pelas amizades que cultivou, quer como só e le. Praticou a paz. 

quase sem disso se aperceber, sem pelas fugazes visitas que anual- Perseguiu incansavelmente a doen-

sofisma nem artifício, tinha uma mente fazia a Lisboa. ça e a morte dia após dia, sem tré-

alma gigante incapaz de caber em A alegria de viver. .. daí 0 seu guas nem cedências. E onde quer 

envólucro Ião diminuto. Por isso, entranhado amor pelas crianças _ que estivesse não cobrou nunca 

talvez, se projectava nos outros, s6 homens de amanhã . a sua paixão pelo seu trabalho junto das popu-

podia caber no mundo, sem distin- pela supremacia da vida sobre a lações. 

ção de raças ou línguas. doença e sobre a morte . Para as Como as flores do seu jardim, 

Angolano. regressou às origens. vencer se preparou mais e mais. como os frutos da sua hona, culti-

uma vez concluído o c urso de Cursos vários: de medicina sanilá- vou outras artes, companheiras de 

medicina · este porven tura também ria e medic ina tropical, de planifi· um quotidiano intensamente vivi-

º único que poderia corporizar a cação da saúde, mestrado de saúde do: a Música. a Poesia, a Pintura 

sua inesgotável capacidade de ser- pública, curso regional intensivo povoavam o seu mundo de emo-

vir o próximo. não no sentido mís- de demograíia .. ções. 
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A descolonização colheu-o entre que fundara: "JANGO'', experiência. da abnegação. 

o povo carenciado a que penencia Ensinou ciências agrárias, prepa- Era. em suma, um irmão dos 

e os gorilas que não suponavam rou futuros médicos. Pelo caminho outros homens de boa vontade. 

hinos vida . ...---------- semeou solidarieda-

Perseguido. preso, Morreu baleado por de e ternura. Era um 

ameaçado. recusou assassinos da UNITA de homem de gestos 

fugi r ou esconder-se Jonas Savimbi em 2 de úteis. Po rtugal. 

De peito aber to e Dezembro de 1992. França, In glate rra. 

mãos vazias de ódio,'---------- Ho landa, ent re 

mas seguro do seu rumo, denunci- outros países, recordam-no e vene

ou a iniquidade, atacou a mentira. ram-no. 

pôs a nú a vileza e a corrupção Paladino da vida, combateu a 

socorrendo-se da pena e do jomaJ morte com as amtas do saber. da 

Morreu baleado por assassi nos 

da UNITA de Jonas Savimbi em 2 

de Dezembro de 1992. 

Chamava-se DAVID MANUEL 

MEN DONÇA DE OLI VE IRA 

BERNARDlNO. Tinha 60 anos ... 

Simplesmente David. Mestre da 

fra ternidade. 

Maria Teresa 

POEMA ABRIL 

FOI HÁ DEZANOVE ANOS 

QUANDO NOS ENCONTRÁMOS 

TANTO ANSIÁMOS 

QUE POR FIM NOS 

UBERTÁAfOS! 

ABRIL POEMA 

ABRIL CANTO 

ABRIL QUE ÉS TEMA 

ABRIL ENCANTO 

TU SONHAVAS 

EU TAMBtAf SONHEI 

CO.lf A AURORA DE ABRIL 

EU ACORDEI 

110\fENS DE MEMÓRIA 

SOMOS MUITOS MIL 

VÃO NOS PERCAMOS NA 

11/STÓRIA 

NÃO ESQUEÇAMOS ABRIL 

ABRIL FLORIDO 

AINDA RESPIRO TEU AR 

ABRIL ÉS QUERIDO 

ABRJL VAIS CONTINUAR! ... 

MANUEL VIEG4S 
&SdoF.ledh-oN.•15'5 
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VAMOS APRENDER BRIDGE! (19) 

Verifico com satisfação que os anigos 

que vimos publicando têm os seus leitores 

fiéis. que connosco reflectem sobre ques

tões de bridge. o que garante que os 

object ivos a que nos propusemos são rea

listas e esrnrão a ser, mesmo que parcial-
mente, a1ingidos. 

Aliás a temática em apreço tem mereci

do a atenção de muitas publicações. quer 

diárias quer periódicas o que demonstra 
do interesse de um universo. cada vez 

maior. de pessoas sensíve is a questões 

sobre o jogo do bridge 

Há pois indícios seguros que a divulga

ção e a prática da modalidade têm a ten

dência de se aproximarem dos níveis 
europeus, ainda que a panicipação com

petitiva continua a ser encarada com 

alguns receios injustificados por parte da 

maiori a dos praticantes. 

Espero que se consiga ultrapassar este 

atávico receio de entrar em "Torneios" ou 

"Campeonatos", para interesse da modali

dade, pois só a massificação competitiva 

permitirá dar o salto qualitativo que dese· 

jamos. 

Mas conti nuemos a perseguir os nossos 

objectivos. rellectindo hoje sobre a forma 

como o respondente deverá "tratar" mãos 

com distribuições unicolores. 

1 - "2.• VOZ DO RESPONDENTE 

APÓS UMA AUERTURA EM t 

EM NAIPE" 
t.4 - COM UMA !\·IÃO U!\'l COLOR 

Recordemos que uma mão se diz "uni· 

colar" quando de t~m apenas um naipe 

comprido, com um mínimo de seis car

tas. 

Com mãos deste tipo o mais provável é 

que o naipe que anunciámos 1i:1 nossa pri

meira vez não tenha merecido o apoio do 

nosso parceiro. 

A forma de tratar o 1ipo de mão~ unico

lores está. óbviamente. relacionada com a 

força da mão. não esquecendo que se não 

houver esperança de panid:i será preferí

vel jogar um conlralO parcial no naipe 

comprido. mesmo que nfío exista um resí

duo de 2 cartas na mão do abridor. 

Com a mão; 

"'R I02 

• V108642 
• 52 

• 94 

e no decur<;o do leilão: 

1 + - 1. 

1 ST- (?) 

Não deixe de anunciar 2't pois só o jogo 

em 't irá permitir que a sua mão faça vári-

as vazas. 

Se com a mesma sequência de leilão 

tiver uma mão com l 1 - 12DH. ex istirá 

esperança de partida. pelo que deverá 

repetir o seu naipe em sal TO com: 

"' RI04 
't AV9754 

• 72 
+ V4 

Se o seu jogo tiver-uma-força superior a 

l2 DH (13 ou mais DH ) deverá. mesmo 

que o abridor tenha anunciado uma aber

tura fraca ou uma força ambígua, saltar 

para 4 't não cometendo o erro de saltar 

para 3 't esquecendo que as repetições de 

um naipe. mesmo com salto não sãn "for

cing". pelo que se arriscará a que o parcei

ro passe quando a partida é altamente pro-

vável de existir na sua linha 

Coma mão: 

$ DIOR 

• AV10853 

t R8 

+ RS 

e com o leilão: 

1 . - l 'f 

1 ST - (?) 
mio deixe de "saltar" para 4 • 

Óbviamen te que se o seu unicolor for 

.:m naipe pobre(~ ou t ) deverá seguir a 

me~ma têcnica de o anunciar. salvo quan

do tiver a certeza da existência de partida 

(mãos de 13 ou mais Dll). pois com ess:i 

forç:i scr:i melhor anunciar 3ST a maior 

pane das vczcs dado que a partida em 5 + 

ou 5 t só raras vezes acontece, sendo 

mais fácil o cumprimento de 3ST. 
Exemplo: 

1 + - 1 • 

1 ST - (?) 

• DV8 

• VJ07 
+ ARl0653 

+ D 
não tenha dúvidas em marcas 3 ST. evi

tando como dissemos. anunciar 4 t 

Com a seguinte mão: 

"' 0106 
.. 94 

• 72 

+ RV10875 

Se o leilão tiver sido: 

1 t - 1 ST 
2 • - (?) 

deverá anunciar na sua 2.• voz o seu naipe 

comprido (3 + ). dado que o não pôde 

fazer na I .' vez por falia de força da mão 

e o teor da mão indiciar que será em + o 

contrato mais consistente. 

Com mãos unicolores, e quando o par

ceiro anunciar mãos encorajantes ou for

tes ( 1 8~23 OH) há que vozear por fom1a a 

definir o nosso jogo tendo em conta o 

número de PDH existentes na linha. 

Exemplo: 

Com o leilão: 

1. - 1 "' 
2 ST- (?) 

com amào: 

"' V10875.t 
.. 3 

t Rl05 

• 082 

Não deixe de anunciar 4 "' . dado saber 

que existem em linha um mínimo de 27 

DH e um "fit" de 8 cartas em '*' · 

Um abraço ami go. 

Luís Galvão 



materialização de sinais de revi
talização de que está tão necessi
tada. 

2. As 1>roíundas transformações 
porque estão a passar as forças 
armadas, na sua natureza. 
dimensão, org;mização e acima 
de tudo, na sua identidade, estão 
a colocar na ordem do dia o pro
blema associativo dos militares. 
Problema que está longe de ser 
novo, ou especificamente nacio
nal. Clubes, associações, coope
rativas, com passado e tradições, 
conferem conteúdo histórico a 
esta vocação. O que será novo, é 
a motivação e os objectivos que 
hoje animam esta dinâmica asso
ciativa. 

A carreira militar sempre se 
caracterizou por transmitir aos 
seus membros uma certa garan
tia no respeito pelos direitos 
adquiridos. Nunca se tendo mos
trado aliciante em termos da 

EDITORIAL ------------==== 
rctribuíção pecuniária, a carrei- sentem que estão a ser encarados 
ra militar era compensada por pelo poder e pela pnl1nia socie
um modesto mas eficaz apoio de dade. 
rcctaguarda, em alguns aspectos 
extensivo ao agregado familiar, e 
que colmatava as fragilidades 
duma vida insegura, instável , 
desenraizada, incerta quanto ao 
futuro. Procurava assegurar 
suficiente tranquilidade de espí
rito no âmbito privado, a uma 
vida que, por definição, devia 
estar muito mais vocacionada 
para os problemas da colectivi
dade do que para o âmbito pes
soal. Por outro lado os militares 
confiavam na estrutura hierár
quica, como sede da salvaguarda 
dos seus interesses legítimos. Hà 
sinais de que esta confiança, na 
rectaguarda e na hierarquia, 
esteja a esbater-se, o que justifi
ca a busca de novas modalida
des, em que a solidariedade seja 
instrumento de defesa de direi-

A A25A, não sendo uma associ
ação militar, é uma associação 

"também de militares". Acom

panha com interesse este fenó
meno e procurará relacionar-se 

com as novas associações emer

gentes, algumas das quais, reco

nhece, têm evidenciado inegáveis 
méritos na persecução dos objec

tivos que se propuseram. O tipo 

de sociedade que um poder tec

nocrático-liberal pretende insta
lar, implicando uma certa aliena

ção de valores e preversão de 

comportamentos, gera contradi

ções e respostas com que terá de 
se confrontar. As instituições 

militares não estão imunes a esta 

dialética. 
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