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EDITORIAL
Escrevo este lexto ainda "a qu ente",
e m cima dos acontecimentos que vir:lo
ce rl a me nl e. a fi ca r co nhecid os pelo
"Caso OG 1\1A". Dele, o que mais choca, é
que, uinda que com novos contornos, a
instituição militar e seus respousá,·eis são
uma ,·c1. mais instrumentalizados na luta

pelo poder ao mais allo nh·el das instfmcias política s nacionais. O lame nt á \'CI
".:aso Garcia dos Santos" vem-nus, inevita velmenlc, à mcmória.
A de missão do brigadeiro Porl ela d e
direclor das OGMA e a mio rei:onduç:io

do genernl Mendes Dias como CE MFA.
sl10 u resultado ma is \' isín~I do afronlltmenlo enlre o Presidenlc da Repú blica e
o go,·erno, que se i1rrasla há :mos e :1go·
ra atinge o seu puniu culminante. Como
prelexto imediato. a cooperação qu e as
OfrMA prcsl:un cm Angola.
A pr ese nça da O G M A em A ngo la é
conhecida d a hi e rarc1uia militar . d o
gover no e do Pres idenle da Republica.
Nenhum responsá\·et político pod e i11\'ocar ig norân c ia nem s urpresa co m as
actilidades qu e as OGMA desen vo h e m
cm Angola ent re :1s quais, obviamente, a
reparação e manutençi"lo de meios aéreos
militares.
Estu s acli\·idad es in sc r eve m -se no
campo de cooperação militar, iden tificada com o conceito Estratégico de Defesa
Naciona l. que nu " Plano Político Externo ", ex pressa mente estípula " Desen1 olve r o diálo go e a coo p eração com os
outros pO\' OS. e m especial com os paísl's
lu sófo nos (. .. )" e no "Plan o Militar"
determina : " Provid enl'iar no sentido de
qu e as Forças Armadas possa m actuar
(... ) como instrumcntu da polítil-a externa
do Es tad o". Coo peração que, no caso
esp ec ífico de Angola, foi aco lhid a nos
Acordos de Hicessc e c n vo h'CU os três
ramos das Forças Armadas. na miss;io de
participarem na reestruturação e formaç11o das J:'orças Armadas Angola nas.
Esta vinculação das Forças Arma das à
cooperação e à política ex terna, e a sua
lradução nas actividades das OGMA cm
Angola , jus1ilic:1 duas questões:
1. Send o e \'identc <1u e se de nunciam

duas inlt'rpretações distintas sobre a política de cooperaç:lo co m os países lu sófonos, nomeadam ent e com Angola , ao
nh'el dos dois orgãos de soberania de que
dependem as Forças Armadas. presidente
da R e públil':I e gove rno , pod e m os
comandos militares ser res ponsabifü.ad os
por, no cumprimento da sua missão, ao

corresponderem a uma delas estarem ipso
f acto a desagrndarem à outra? Junto de
qual da s in s tância s política s são os
co mandos mililarcs re spon sá\•eis pela
l'Xl'cução das suas fun ções?
2. Se a miss:io ge ral das OGMA l'fa
cunh ecida e sa ncionada pelos órgãos de
(Comi1111111u1pá~.
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ASSEMBLEIA GERAL
DIA 18 MARÇO 95

SUMÁR IO

Ednonal

CONVOCATÓRIA
SemcmcsdcAbnl

os tcnnos dos Estatutos e Regulamento Interno convoco a A:-.scmble ia
Geral da Assoc iação 25 de Abril para se. reunir em sessão ordinária. no
Hotel Roma .. Sala Milão, sito na Av. de Roma n. 0 33 em Lisboa. no dia 18
de Março de 1995 pelas 14.00 horas. com a seguimc

Opiniào

lkcordaraoossa lfülória

Le r. Ver e Ouvir

25 de Abnl:anoXX

ORDEM DE TRABALHOS

"

1 .. Leitura e aprovação da acia da Assemble ia Geral anterior.
Mos:w:o
26

Desporto e Recreio

27

2 .. Rat ificação da admissão de sóc ios e apoiames.

3 .. Di sc ussão e aprovação do Re latório de Ac ti vidades e Contas da
Direcção e respectivo parecer do Conselho Fiscal.

FIC HA TÉCNICA
4 .. Apreciação e votação da proposta de exoneração compu lsiva de
sóc ios. nos tem10s. dos, an .os 25. 0 e 26. 0 do Regul ame r110
Intern o.

PROPRIEDADE
A>M1C1aç&o2'dcAbnl

RUllLuls dtCamõtt,H
n<>~Luw,ta-a.v~ll••

DIRECÇÃO

5 - Apreciação da actua lidade da A25A. Contributos para acção

T'l'.Es<ohAOFA
Ru.a.ArtllhanaLm

futura .

Tdd.J8.'iJ59~

lcnlUSBOA

DJSTRJBUIÇÃOGRATUITA
TIRAGE..\I:
" 500umiplln:!.

_.

Sede da Associação 25 de Abr il e m Linda -a- Velha aos 30 de
Dezembro de 1994.
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SEMENTES DE ABRIL

TRIBUNA MILITAR
A "Tribuna Militar"
n. º 2, de Fevereiro de
1960, era fundamentalmente orientada para a
organização e dinamização da "Unidade
Militar", por forma a
alargá-la no seio da instituição e criar as condições crevemos hoje um texto,
para o derrube do salaza- significativamente intiturismo. Destacamos e trans- lado "0 medo" , que nos

parece tipilicador de um
determinado ambiente
que paralisava a consciencialização cívica dos
militares da época. E que
bem desejamos não
venha a reinstalar-se ,
ainda que por razõe s
mais profissionais que
políticas , entre as nova s
gerações de militares.

O MEDO
Uma das tá1icas do ac1ual regime.

políticos. económicos. filosóficos ou

para se manter no poder. é fomemar o

religiosos. com receio que os tomem

homens. de seres pensantes, transformam-se e m meros repetidores de

medo sob várias fonnas: medo de se

por adversários do regime.

historietas frívolas ou narradores de

manifestar livremente, medo das

Confrange constatar que as conver-

persegu ições polic iai s, medo de não

sas à mesa da s refe ições ou em

Não vamos aconselhar os camara-

asccndcr a cargos mais elevados. etc.

reun iões de camaradas andam inva-

das a não lerem qualquer cuidado com

riavelmeme à volta da anedota pica-

o que dizem e a quem o dizem. Isso

O nosso povo, que tem tradições de
povo corajoso. 1em lutado incessame-

resca. do futebol ou da maledicência.

lugares comuns.

não. Apenas pensamos que, dentro

mente con1ra o medo. mas a polí1ica

Se algum camarada resolve tomar

dos limites razoáveis da prudência

seguida pelo Sa lazarismo, apesar de

a1itude desassombrada, expondo as

temos o dever de esclarecer os oulros

tudo tem dado os seus frutos.

suas opiniões sobre alguns problemas,

espec ialment e os camaradas mais

É forçoso dizê-lo. mas as forças

que possam ser interpretados como

novos, sobre os problemas do nosso

armadas, onde a palavra medo não

crítica ao actual regime, logo outros o

tempo, expondo as nossas opiniões e

devia existir, têm-se deixado vencer
pela tálica sa lazari sta de intimidação.

Muitos camaradas têm receio de
manifestar livre-

vêm avisar de que

Muitos camaradas têm receio
de manifestar livremente as
suas opiniões sobre assuntos,
polilicos. económicos, nlosófi-

cos ou religiosos, com receio
que os tomem por adversários
do regime.

mcnle as suas opiniões sobre assuntos.

deverá ter cuidado
que

há

muitos

"bufos". etc ..

discutindo-as.
Um importante factor de in1imidação dentro das F.A. é a interpre1ação que hoje se dá à proibição de

Vive-se, asim.

manifestações colec1ivas. Este pre-

permanente

ce ito disciplinar, cuja validade não

estado de coacção

pomos em dúvida, é hoj e utilizado

espiritual , impede-

para impedir a solida riedad e e a

cm

-se o li vre curso das ideias e os
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actuação dos mililares em apoio de

dência e de carácter que deviam ser

pretensões da mais elemenrnr justiça e

apanág io de todo o componente das

humanidade.

forças armadas.

Ora. nós. militares. devemos saltar

Dá-se uma verdadeira corrida ao

por cima dessa proibição e apoiar

louvor. Todos querem no seu activo

colectivamente aquilo que nos pareça

um ou mais

justo e honesto. Esse é um direito que

os mereçam.

todo o cidadão tem, está
consignado na Consti-

louvore~.

Procura-se estar nas

Outro ractor de
intimidação é 0

ti rado se m quebra dos

sistema de promoção
por escolha.

nossos direitos funda-

~-------J

tui ção e não pode ser

me mai s.

mesmo que não

boas graças daque les
que

têm

influ ência

polflica. servindo-os sob
qualquer fonna.

É assim que na Marinha. um grande

A proibição das manife s tações

número de ofic iais, até oficiais

colccti vas, interpretação que hoje se

ge nerais. são "empregados" do

lhe dá. destina-se prec isa ment e a

comodoro

ev itar a acção legal nas forças

organizações da pesca.

armadas. a tornar estas passivas e a
fazerem ass im, sem se aperceberem. 0
jogo de Salazar.

a sabujice aos polí1icos inrluemes

Outro fac1or

Tenreiro.

chegam a tal ponto que há almirantes

~-----------~

Assim, o militar, para criar as

é o sistema de

boas graças dos comandos, torna·

escolha.

suas

que não se envergonham de receber

de intimidação

promoção por

nas

o serv ilismo e

se bajulador, despersonaliza.se,

enve lopes com o
dinheiro que o
Tenreiro lhes quer
dar, em recom-

perdendo aquelas qualidades de

pen sa dos seus

na s

independência e de carácter que

pseudo se rviços

informações

deviam ser apanágio de todo o

dos comandos,

componenle das forças armadas.

A escolha é
baseada

nas organizações
da pesca.
É este o quadro

nas amizades
desta ou daquela pessoa influente, na

nada prestigiante para as forças

política. e não na análise conscie n-

armadas. contra o qual devemos lutar

ciosa e imparcial das qualidades da

com iodas as nossas forças, se

pessoa a escolher.

queremos que as forças armadas

Assim . o militar. para criar as boas

re tomem o pre s tígio de ho nra e

graças dos comandos. torna- se

valentia que sempre tiveram e mercê

bajulador. despersonaliza-se. perden-

do qual gravaram páginas gloriosas na

do aquelas qualidades de indcpen-

nossa história.
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O MITO DO IMPÉRIO
ganância e cupidez sendo, por vezes, um
Flandres, transferindo desta ílorescente
Lisboa o centro do comércio europeu por
mero pretexto para ac1uações bem pouco
compatíveis com a doutrina de CrislO.
fonna a aproximá-lo do norte e do centro da
É ce rto que, na
Europa e, assim.
maioria dos casos, a
aumen1ar os lucros. O
presença dos frades e
••• a propagação da fé cristã que teve isto a ver
coma fé cristã?
~~dep=~~! ~~~~:~~ nunca foi um objectivo da
Aquilo a que se
mundo.
indesmentível. Mas tal
nossa expansão colonial. convencionou chamar
deve ser enca rado
o ciclo do império
Mais !arde, já em pleno 6. 0 ano do liceu
Serviu,
apenas,
de
capa
à
(correspondente ao actual 10.º ano). o !ivro
como um comple·
mais não foi do que
único aprovado para História de Portugal
mento da actividade ganância e cupidez sendo, por uma sucessão con·
mantinha e ampliava essa deturpação da
mercantil: os navega·
frangedora de erros e
realidade. O seu autor, Amónio G. Mattoso
dores e comerciantes vezes, um mero pretexto para de incompe tências.
(pai do grande his toriador actual José
compravam
bem
pouco
Mattoso), comprazia-se em exaltar os feitos
espec iarias
ou actuações
heróicos dos portugueses e em enquadrar o
apoderavam·se delas à compatíveis com a doutrina tisse um mínimo de
continuidade lógica,
salvador Salazar na mesmíssima linha de
força;
Igreja
sem capacidade de
iluminados patriotas. Mas não fazia uma comprava
novos de Cristo.
análise fria dos acontecimentos nem
cristãos ou impunha-se
ges1ão política e
económica, na ausência de uma visão
criticava o muito que havia para criticar.
também pela força, sem o mínimo respeito
Tudo continuava embalado num sonho de
pelas culturas tradicionais dos indígenas.
realista das situações e dos acontecimentos,
glória, de g randeza e de misticismo
Esse comportamento dominador e
caminhou·se alegre e desprcocupadameme
perfeitamente rid ículos.
violento, impondo uma verdade em
pMa um fim tomado inevitável pela incúria
detrimento de outras verdades, consti1ui o
e pela incapacidade dos orientadores da
Só que, com os meus quinze anos
mais grave erro da evangeliacção. Por isso não surprecontestatários, eu já não ia tão faci lmente
em cantigas pois, entretanto, hav ia lido o
zação dos povos pelo que
Aquilo a que se enderá que a duração desse
suficiente para começar a ter uma noção
revela de facciosismo e convencionou cha- ciclo nem sequer tenha
diferente do que me queriam ensinar.
intolerância. O mesmo
atingido uns escassos
E tinha razão em contestar, confonne fui
facciosismo e a mesma mar o ciclo do impé- duzentos anos de apogeu.
verificando ao longo da vida e à medida que
intolerância que haveriam de rio mais não foi do
Não podemos deixar de
ia lendo e meditando sobre os oito séculos
conduzir à expulsão dos
considerar sintomático que
que uma sucessão em finais do século X IX,
da nossa e:<istência como país. Realmente
judeus por esses "iluminahouve heróis e santos mas a graJlde maioria
dos" O. Manuel 1 e O. João confrangedora de por altura do ultimato
dos vultos considerados notáveis mais não
Ili. o que privou Portugal de erros e de incompe- inglês, a nossa estrutura
foi do que uma colecção de incompelentes,
um escol cultural, científico
colonial fosse precisamente
movidos pela ambição do poder e da riqueza
e económico e veio acelerar tências.
a mesma que se estabelee pelos mais baixos jogos da intriga e da
o fim do império de
cera mais de quatrocentos e
amoralidade.
quinhentos.
cinquenta anos antes: a presença lusitana
De facto a realidade da nossa história
Há que desmascarar esse mi to da
resumia-se à ocupação de alguns pontos na
imperial é bem difepropagação da fé. As
costa africana, sem qualquer avanço para o
rente. bem mais amarcarave las e as naus
interio r. Ele apenas ocorreu. mas com
... houve heróis e santos mas não tinham a cruz de profundidade muito reduzida, no Estado
ga do que a generaliCristo
nas
velas
por
Português da Ín dia e. como adiante se
dade das pessoas a grande maioria dos vultos
aprendeu e ainda hoje
serem veículos da
referirá, no Brasil.
se vê propagado. Não considerados notáveis mais não
mensagem cristã mas
Isto explica a importância das viagens
apenas porque, no
transafricanas de Serpa Pinto, de
~~~e~i~i~~~~~~~ta~;~ foi do que uma colecção de início. os descobri- Hermenegildo Capelo e de Roberto !vens
da minha perspectiva
incompetentes, movidos pela mentos foram finan- (verdadeiros émulos de Livingstone e de
pela Ordem de
Stanley) bem como, já em pleno século XX,
~~%b:r~uc;~;e~~:~~ ambição do poder e da riqueza ciados
Cristo de que o Infante
da política de desenvolvimento e de
levar à reflexão e. e pelos mais baixos jogos da
D. Henrique era Grãopenetração levada a cabo por Nonon de
Mestre.
Matos de que o exemplo mais nmável foi a
~~~~il:~~~e;~e~ue
intriga e da amoralidade.
fundação de Nova Lisboa (actual Huambo).
A epopeia marí1ima
apregoada vocação
dos portugueses teve
Aliás Norton de Matos foi o único homem
imperial dos portugueses nada tem a ver
como objectivo desviar das cidades italianas
que, depois de Afonso de Albuquerque, teve
com a verdade dos factos e que o império
(especialmente Génova) a rota das
uma conccpção correcta da realidade
não constituiu uma preocupação estrutuespeciarias do Oriente. Uma finalidade
ultramarina da época.
rante dos nossos políticos.
bastante mais prosaica e menos altruísta do
Nesta sucessão catastrófica de falhanços
Começo por referir que a propagação da
que a conquista dos povos para Deus. E o
que se arrasta pelos tempos. nos séculos X V
fé cristã nunca foi um objectivo da nossa
interesse materialista em tão dominante que e XVI apenas três vultos são verdadeira·
expansão colonial. Serviu. apenas. de capa à !e,·ou ao estabelecimento de fei1orias na
mente notáveis pela correcção da sua
Quando, há uns bons cinquenta e cinco

anos, iniciei o estudo da História de

Portugal os fac tos fo ram-me sendo
apresentados conforme a perspectiva ultranacíonalista típica do salazarismo: Eramos
um país de heróis e de santos que, guiados
apenas pelo anseio de propagação da fé
cris tã, haviam dado novos mundos ao

~~~du~:~u~n::ra~~
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.•. a importância das viagens transafricanas de Serpa
Pinto, de Hermenegildo
Capelo e de Roberto 1vens
(... ) bem como, já em pleno
séc ulo XX, da poHtica de
dese nvolvimento e de penetração levad a a cabo por
Norton de Matos de que o
exemplo mais notável foi a
fundação de Nova Lisboa.
perspectiva e, por isso, em absolu10
merecedores de relevo na nossa His1ória: O
Infante D. Henrique. D. João li e o já ci1ado
Afonso de Albuquerque,
Não interessa discutir se realmente existfo
ou nào a Escola de Sagres. se D. Henrique
era ou não homossexual. A realidade
histórica é que ele constitui um exemplo
magnífico de organização e de persistência
científica sem as quais os descobrimentos
não teriam sido possíveis. Provavelmen1e
nunca terá posto os pés num navio e daí
talvez não ser muito correcia a atribuição do
cognome de "Navegador". Mas não há
dúvida de que a sua teimosia. o apoio que
deu ao estudo du ciê ncia marítima, o
esquema e a programação que estabeleceu e
~oube prosseguir foram fundamentais para
que os "mares nunca dantes navegadosM
(mesmo que houvessem já sido percorridos
pelos vikings e outros povos) se abrissem
(ou reabrissem) perante os ponugueses.
D. João li é outra figura no1ável de
delerminação e de argúcia política. Definiu
um objectivo e soube persegui·lo com clara
visão da importância de que ele se revestia.
resis1indo a todas as tentações de abandono
ou de abrnndainenio e recusando a aliciante
propos1a de Colombo. Com uma firme
vontade política. o rei foi um homem que
acredi1ou na decisão a que se ligara com
plena noção da sua imponância. que a viveu
intensamente e que a defendeu com notável
argúcia e com brilhante habilidade no
célebre Tratado de Torcbilhas.
Finalmente Afonso de Albuquerque. com
a conquis1a dos ponms fundamentais para
alicerçar o domfnio dos mares e do
comércio o rien 1ais, soube definir e
concre1izar uma perfeiui visão imperial que,
lamenl!lvclmen1e, o~ seus sucessores se
encarregaram de esímngalhar com rupidez e
~em compreenderem que a po~se de Goa.
Ormuz e Malaca transformava o Oceano
Índico num verdadeiro lago ponuguês. Mas,
além disso. Albuquerque proclamou e
incemivou a miscigenação com os nmurais,
conceito profundamen1e revolucionário para
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a época e que veio a dar origem aos
chamados "descendemes" que ainda hoje se

inultrapassáveis. As colónias eram. apenas.
mero veículo dos interesses metropolitanos
orgulham das suas rafr.es luso-indianas.
o que explica, por exemplo. que a Guiné
Tirando os períodos correspondentes aos
mais não fosse do que uma exp loração
três vultos acabados de referir. a nossa
privativa da CUF e que a economia
hi.uória imperial é 1ão negativamente
angolana es1ivesse dominada e comrolada
desanimadora que em geral nem sequer
por três ou quatro grandes empresas.
surge referida nos compêndios. mi como
Esta situação disc riminatória foi
não aparece realçado e analisado aquilo que
acen1uada com o estatuto do indlgena
eu designo por obsessão norte-africana.
segundo o qual os naturais dos 1erri1órios
101almeme desenquadrada de uma política
ultramarinos se enquadravam em lrês
colonial coerente para o es1abelecimento de esca lões: os indígenas, sem qun\quer
um império oriental, e que periodicamente
direitos. viviam em pleno estado selvagem e
ressurgia no espírito real (como aconteceu
sem se integrarem na civili1.ação ocidental:
com D. Duarte. D. Afonso V e D.
os assimilados. com alguns mas limitados
Sebas1ião).
direi1os. eram os negros que se podiam já
Se o século XVII , com a ocupação filipina
considerar integrados; os brancos nascidos
e seus reílexos. CQnduz ao colapso to1al. o
nas colónias eram ponugueses de 2.'.
século XV III leva o Brasil a desrncar-se
Comparem-se estes coocei1os com os que.
como fonte do ouro mais ou menos
quatrocentos anos antes. foram defendidos e
est upidamente esbanjado por D. João V.
postos em prática por Afonso de
Porém, cm geral, não é analisado e
Albuquerque. É inevitável concluir-se que
aprofundado o diferente CQmponamento que
hou\'e um profundo retroCesso.
os portugueses tiveram nessas paragens
Mas esse retrocesso. esse alheamento da
pois. de facto. os bandeirantes efectuaram a
realidade, essa absoluta ausência de
penetração para o interior que não ocorreu
verdadeira noção imperial foram agravados
nas colónias africanas.
com as dificuldades, quase inultrJpassá'reis.
Também o Século XIX é. apenas,
que se criaram à ida de colonos para África
referenciado pelas campanhas de ocupação
e à sua fixação nesses territórios. Aliás, em
ocorridas no seu final e n~ primeiros anos
termos gerais, pode dizer-se que grande
de novecentos esquecendo-se. todavia, o
pane da nossa colonização foi feita com
imponan1íssimo papel de incentivo e apoio
base nos degredados. o que é sintomático da
às tribos rebeldes desenvolvido pelos nossos distorção da nossa polílica colonial.
velhos amigos e aliados ingleses.
Toda essa incoerência pluridisciplinar é,
Há que reconhecer que, de facto, é muito
também. claramente paiente nas sucessivas
pouco para um intervalo de três séculos mas
designações atribuidas às possessões
bastame elucidativo do alheamemo a que
portuguesas: Feitoria.). colónias, províncias
es1e' e sujeito o tão apregoado império.
ultramarinas e, apenas no caso de Angolu e
Esse mesmo alheamento manteve-se nos
Moçambique, estados a panir do verão de
tempos mais recentes. Ou. melhor: refinou1971. Mesmo os hipo1 t1icos Estados
~e. Com a subida de Salazar ao poder. a
Portugueses Unidos, defendidos por
ausência de perspectiva imperinl (que nos
Mnrcello Caetano em 1962 através de um
caracterizara ao longo dos séculOli devido a
surpreendente memouma total e abúlica
rando, não passaram
indiferença) definiu-se
Com a subida de Salazar ao de mais uma fantasia
sem
consequências.
em te7;: leg~~ionial poder, a ausência de persCreio que tudo o
esiabelece. em 1930. a pectiva imperial (que nos que atrás fica eiq)IJSIO
subalternidade das
suficien temente
caracterizara ao longo dos éelucida1ivo
colónias, define o
sobre a
plano secundário em
séculos de,·ido a uma total e ausência, ao longo
1
séculos . de um
~':ie~ :.s ses~ n~~~:~ abúlica indiíerença) definiu· dos
ve rdad eiro projecto
imperial devidamen1e
para dúvidas, e....clarece se em termos legais.
que é "da essência
estruturado e prossegmdo.
orgânica da nação portuguesa a missão
Por isso, quando deparo com as sotumas
hi~1órica de possuir e colonizar territórios
lamentações daqueles que chorum a perda
ul1ramarinos e de civilizar as populações
do glorioso império ponugués. não posso
indígenas neles compreendidasN. Enquanto
deixar de me perguntar como é possf\'el
que um verdadeiro império se fundamenta
lamentar e chorar a perda de nlgo que nunca
no progressivo nivelamento das possessões
exis1iu
e. ao longo de quinhentos anos. não
e da metrópole por forma a alcançar-se uma
foi mais do que um mito.
verdadeira homogeneidade politica, 'iOCial e

0

0

económica que condu1a à unidade, a
concepção salazarista teve como primeiro
objectivo o estabelecimento de diferenças
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O REFERENCtAL

RECORDAR A NOSS A HISTÓRIA

O Tratado de Madrid de 1750 e os limites territoriais do Brasil
Esiavam por definir os limites do
Brasil dado que o meridiano de Tordesilhas fora há muito ultrapassado pela
acção dos co lonos, missionários e
militares especialmente, quando da
dominação dos Filipes no período de
1580-1640. da monarquia dual.
As bandeiras e enlradas haviam levado a presença nacional aos confim; do
Amazonas e à fixação em Minas Gerais.
No Sul foi reconhecido a Portugal o
direito de posse da margem setentrional
do Rio da Prata.
No primeiro caso. apenas havia uma
posse efectiva das !erras - o "úti
posside1is" ( 1) - a que era necessário
dar uma expressão jurídica. Alexandre
de Gusmão secretário de D. João V,
compreendeu que chegara o momento
de Portugal obter o reconhecimento
europeu dessa realidade his1órica.
Quando em Fevereiro de 1735,
esta lou entre as duas cortes de Madrid e
Lisboa um conílilo dip lomático que
desencadeou a guerra no Rio da Prata,
Alexandre de Gusmão tornou-se o
homem providencial. Previu os
problemas da sobe rania no estuário
platino em toda a sua complexidade e
propôs com clareza os novos métodos
para resolvê-los.
Mas dois factos condicionam es1es
problemas e antecedem o connito do
Prata:
1) A missão dos Padres Matemáticos
2) A crescente prosperidade da região
da colónia de Sacramento, que hoje
pcnence à República do Uruguai e à
parte meridiona l do estado brasileiro do
Rio Grande do Sul.
Logo após a assinatura da Convenção
de Março de 1737 que serviu de
armistício ru. hostilidades no Prata entre
espanhóis e poriugucses. D. Luis da
Cunha começou as negociações com a
França. conforme as direcLrizes recebidas.
Portugal propunha-se negociar uma
aliança com a França que lhe permitisse
resolver. o problema dos limites entre as
duns Américas. ponuguesa e espanhola.
a troco de um tra1ado de comércio. mas
sem ruptura da aliança com a lnglaterrJ.

Entretanto convém referir que em J722
D. João V fizera contratar. em Itália, para
o servirem como astrónomos. ou mais
exactamente. técnicos de observação das
longitudes. os padres Caboni e Capacci,
da Companhia de Jesus. tendo o segundo
ido para o Brasil em 1729. depois de
terem organizado um observa1ório
astronómico cm Portugal e terem feito
diversos trabalhos no nosso país.
Com o padre Capacci seguiu o jesuita
português perito nas matemáticas. padre
Diogo Soares. Desenvolveram grande
actividade durante cerca de dezoi10 anos
muito contribuindo para o novo atlas do
Brasil com medições rigorosas de
latitude e longitude. sendo esta referida
ao meridiano do Rio de Janeiro.
A missão dos padres matemáticos foi
a primeira expedição geográfica e
carrngráfica enviada a qua lquer das
Américas. por uma nação europeia, com
fins s istemáticos de Es tado, como
estudo preparatório para delimitar a
soberania política entre os domínios de
nações confinantes.
Entretanto é a largado o inquérito
geográfico a outras regiões do continente americano, junto aos territórios
fronteiriços ocupados pelos jesuitas
espanhóis e. aproveitando os serviços do
geógrafo e astrónomo francês Carlos La
Condamine. no seu regresso do Pcrú. ao
baixar pe lo Amazonas até Belém em
que observou coordenadas do percurso.
em especial. as longitudes.
Em 1741, já D. João V havia reconhecido a necessidade de aceitar um equivalente pela Colónia do Sacramento e
seu 1erri1ório. Alexandre de Gusmão
pedia, então ao emba ixador em Paris
que apontasse algum equiva lente real
em terras (. .. ) e que esse equivalente
abrangesse todo o Brasil mineiro (2).
O. Luis da Cunha obtém então a
colaboração de Bourguignon d'Anville o
primeiro geógrafo de Luis XV a·qucm
forneceu infom1es e mapas.
Cerca de 1742 d'Anville traçav:i uma
carta da América do Sul onde apareciam
delineados os limites do Brasil, em
obediência a três objectivos:

- Ao Sul. cingir-se à proposta fei1a
durante as negociações do Tnuado de
Utreque que admitia o prolongamenio
do Brasil. exclusivamente até à embocadura do Rio da Prata por uma parcela de
1erra de 10 léguas de profundidade, a
partir da Capitania de S. Paulo;
- Preservar a estrada fluvial das
monções que ligava aque la cidade à
Cuiabá:
- Unir Mato Grosso aos territórios da
Amazónia.
Entretanto "a Inglaterra acicatada por
judeus portugueses cobiçava as riquezas
do rio da Prata chegando a preparar uma
expedição militar, de que Sebastião José
de Carvalho e Melo, enviado português
em Londres, imediatamente infom1a o
governo português" (3).
Por três ve1.es se refere Sebastião José
aos perigosos planos ingleses, tendo D.
João V protestado.
Entretanto a praça forte da colónia de
Sacramento conti nuava sob forte assédio do governador de Buenos Aires,
"provocando grande incómodo à guarnição que há lantos anos ali estava como
desterrada".
O Ministério Inglês dec lara respeitar
os territórios sob soberania portuguesa.
Um momento houve. pois. em que os
melhores diplomatas e homens de Estado portugueses, A. Gusmão, L. Cunha e
o futuro Marquês de Pombal. conjugaram as suas a1cnções e esforços na defesa da integridade territorial do Br.isil.
Mas se a ameaça e o a 1arme foram
grandes em Portugal. muito mais o
seriam em Espanha. Tal situação permi·
te compreender o preço que. depois
desta data. o governo espanhol deu à
posse da Colón ia do Sacramento.
Mais do que a ameaça portuguesa, O.
José de Carvajal, o futuro negociador
espanhol do Tra1ado de Madrid. via
naquela praça a segura base duma
possível invasão inglesa - o pior dos
perigos à integridade da Amér ica
espanhola.
A morte de Filipe V em 1746 veio
provocar importantes alterações na
política espanhola com circunstâncias
fa\'oráveis à negociação de um tratado
de ljmites na América.
/ ContWll(Jllllpd~ J'!Clli~I~/

RECOROAR A NOSSA HISTÓRIA

O afastamento da rainha viúva Isabel
Farnésio, e a subida ao trono de
Fernando VI casado com Maria Bárbara
de Bragança filha de D. João V, abriram
boas perspectivas a um entendimento.
Logo que subiram ao poder, procuram
obter o apoio do soberano português
para remediar a difícil situação internacional da monarquia espanhola e ajustar
a paz com Inglaterra.
Manifestam o desejo de ajustar as
antigas pendências e em espec ial a da
Colónia do Sacramento, contrastando
com o mona rca anterior que persistia
numa política revisionista do Tratado de
Utrecht.
As negociações demoraram cerca de
três anos, até à assinatura do Tratado de
Madrid no dia 13 de Janeiro de 1750.
TRATA DO DE MADRID DE

13.01.1750
No preâmbulo deste tratado de limites
tecem-se considerandos sobre aspectos
de incerteza e dúvida "por não se
haverem aver iguado até agora os
verdadeiros limites daqueles domínios
ou a paragem donde se há-de imaginar a
linha divisória, que havia de ser o
princípio inalterável da demarcação de
cada corôa".
Por parte de Portugal alegava-se que
havendo de contar-se os cento e oitenta
graus da sua demarcação desde a li nha
para o Oriente, ficando para a Espanha
os outros cento e oitenta para Ocidente,
contudo estende-se o domínio Espanhol
na extremidade as iát ica muitos mais
graus, que os cen to e oitenta da sua
demarcação. e "por conseguinte tem
ocupado muito maior espaço, do que
pode importar qualquer excesso, que se
atribua aos Portuguese s que terão
ocupado na Amé rica Meridio-nal a
Ocidemeda mesma linha" (4).
O texto faz referências aos Tratados
de Tordesilhas e de Utrecht e a escritura
de Saragoça de 1529. e compreende 26
artigos, de que se citam textualmente
alguns mais relevantes.
Art. 0 1
"O presente traiado será o único fundamento e regra, que ao diante se deverá
seguir para a divisão e limites dos dois
domínios em toda a América e na Ásia ... "

Art. 0 11
"As ilhas Filipinas e as adjacentes que
possue a Corôa de Espanha, lhe pertencerão para sempre ... "
Ar t.º In
"Na mesma forma pertencerá à Corôa
de Portugal tudo o que tem ocupado
pelo rio das Amazonas ou Marafion
acima. e o terreno de ambas as margens
deste rio até às paragens que abaixo se
d irão: como também tudo o que tem
ocupado no distrito de Mano-Grosso e
delle para a parte oriente, e Brazil, sem
embargo de qualquer pretensão que
possa allegar-se por parte da Corôa de
Espanha ... "
Dos restantes artigos. menciono os
21.º e 25.º no seu texto original, para se
apreciar a sua superior concepção
diplomática e polí1ica, para a época .
Art.ºXXl
"Sendo a guerra ocasião principal dos
abusos, e motivo de se a lterarem as
regras mais bem concertadas, querem
S.M.F. (5) e S.M.C. (6) que se (o que
Deus nao permita) se chegasse a romper
entre as duas corôas. se mantenham em
paz os vassalos de ambas, estabelecidos
em toda a América meridional, vivendo
uns e ou tros como se não houvera tal
guerra entre os soberanos, sem fazer-se
a menor hostilidade, nem por si sós,
nem juntos com os seus Aliados. E os
motores e cabos de qualquer invasão por
leve que seja, serão cas tigados com
pena de morte irremissivet: e qualquer
presa que fizerem será restituida de boa
fé, e inteiramente (... ). A dita continuação de perpétua paz, e boa vizinhança,
não terá só lugar nas terras e ilhas da
América Merid ional, entre os súbdi tos
confinantes das duas monarquias. serão
também nos rios, portos, costas, e no
mar oceano, desde a altura da extremidade austral da Ilha de Santo-Antão uma
das de Cabo Verde para a parte do Sul;
( ... ) Igualmente, nenhuma das duas
nações admitirá nos seus portos e terras
da dita América Meridional, navios ou
comerciantes am igos ou neutrais. saben-

do que levam intento de introduzir o seu
comérc io nas terras da outra ( ... ) que
ainda em caso (que não se espera) que
haja algum incide nte. ou descuido,
contra o prometido e es1ipulado neste
artigo, não serv irá isso de prejuízo à
observância perpétua, e inviolável de
tudo o mais que pelo presente tratado
fica regulado."
Art.ºXXV
"Para mais plena segurança deste
tratado, convieram os dos altos contraentes em garantir reciprocamente ioda a
fron teira e adjacências dos seus domínios conforme acima fica expresso.
obrigando-se cada um a auxiliar e socorrer o outro contra qualquer ataque ou
invasão, até que com efeito fique na
pacífica posse e uso livre e inteiro do
que se lhe pretendesse usurpar; e esta
obrigação, quanto às Costas do Mar, e
países circunvizinhos a elas, pela parte
de S.M.F. se estenderá até às margens
do Orenoco de uma e outra banda; e
desde Castilhos a1é ao estrei to de
Magalhães. E pe la parle de S.M.C. se
estenderá até às margens de uma e oulra
banda do r io das Amazonas ou
Maralion: e desde o dito Castilhos até o
porto de Santos. Mas pelo que toca ao
inter ior da América Meridional será
indefinida esta obrigação; em qualquer
caso de invasão. ou sublevação, cada
uma das corôas ajudará e socorrerá a
out ra até se reporem as cousas em
esiado pacífico."
Nos anos de 1777 e 1778 ainda foram
firmados os Tratados de Santo Ildefonso
e do Pardo, entre Portugal e Espanha,
que i111roduziram algumas alterações
nos limites do Brasil. sem afectar a sua
notavel grandeza.
NOTAS
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(!) J~xu1uim Veríssimo Serrão.
Tratado de Madrid"
in História de Portugal V vol, Lisboa. Ve!OO. irag. 268.

(2) Jaime Conesão, Alexandrt Gusmão e Q TrallJdo de
Madrid,lllvol,Lisboa.SearaNova.19SO.pág. 754.

(3Jldem, lbi<k'm.pág.756.

(4) Jose Ferreira Borges de Castro. Colecção dos
Tratados e Com·enç~s .... Lisboa. lmprens.a Nacional.
1856.pág.8.
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A EUROPA DOS CIDADÃOS
O Congresso das Ligas Europeias
dos Direitos do Hom em que se
realizou em Bruxelas, em Outubro
de 1991, foi dominado pelo debate

Faltava reunir,
em

livro,
as
numerosas co mu nicações apresenta-

relativo à construção da União

das. E neste mês de

Europeia. Muitos int ervenie nt es

Outubro de 1994 o

sublinharam os riscos de se vir a

livro surgiu , enfim,

constituir uma "Europa burotecno-

graças ao apoio

crática", uma "Europa fortaleza'',

generoso. e ntu si-
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Tal preocupação justificou uma

dimensão interna-

das propostas en tão apresentadas: a

cional da inicia -

de se organizar uma Conferência

tiva, optou-se por

Internacional que aprofundasse o

uma edição quase

concei 10 de c idadania europeia e

bilingue português/

que elaborasse recomendações no

francês: os textos

sentido de o materializar.

são apresentados

E é neste contexto que, em fins

na língua original e

de Maio de 1992, se reuniram em

acompanhados da

Lisboa, a convite da CIVlTAS e da

respectiva tradução
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Federação Internacional dos Direi-

(tradução integral nuns casos,

temáti cos" a ca rgo de: Joaquim

tos do Homem (FIDH ), dezenas de

tradução de uma síntese, noutros).

Coelho Rosa, José Aug u sto

personalidades portuguesas e

Ao longo de 253 páginas suce-

Seabra, Júlio Pedrosa de Jesus ,

estrangeiras - deputados, universi-

dem-se intervenções de in contes-

José Sasportes, António Brotas,

tários , s indi ca li stas, autarcas,

tável interesse e de flagrante

Fernando Barone, Artur da Rosa

dirigentes de associações humani-

actualidade das quais salientamos

Pires,

tárias - para discutir e elaborar um

as de Mário Soares, que presidiu à

Pimenta, Michael Ellman, Virgínia

conjunto de conclusões referentes

sessão de abertura, Eduardo

da Silva Veiga, Olivier de Schutter,

aos temas seguintes:

Lourenço, Paul-Henry Chombart

José Barros Moura, Luís António
Cluny, João Corre ia , Vitor

de Lauwe, professor da Esco la de
- direiws culturais, qualidade de

Jo sé

Leitão,

Manuel

Altos Estudos em Ciências Sociais,

Ramalho, Américo Thomalli ,

vida e participação;

de Paris. Vitor Constâncio, Dani el

Claude Katz, Francisco Rui

- migração, direitos polí1icos ,
c idadania e nacionalidade;

Jacoby. presidente da FIDH,
Helena Cidade Moura e Jo sé

Cádima e José Rebelo.

- Europa social e Carta soc ial;

Manuel Galvão Teles. Destaque,

- direito de informação e direito à

igual-mente, para as comunicações
efectuadas no âmbito dos "ateliers

infonnação.
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"NO REGRESSO VINHAM TODOS"
De Vasco Lourenço
Foi lançado, no passado dia IS de
Novembro, no Museu da República e

da Resistência, a 2.• edição do li vro
"No Regresso Vinham Todo s" da
au loria de Vasco Lourenço, onde o
próprio e outros ele ment os da
Companhia de Caçadores n. 0 2549
"contam a história" da sua comissão
na guerra da Guiné.
A obra fo i apresentada por Aniceto

Afonso, cuja intervenção se lran s-

cre\'e.

primeiro da oposição à con1inuação da
guerra; nas primeiras movimentações
que conduziram á formação do Movimento dos Capitães: na consolidação da
s ua orgânica interna; nas acções que
lhe deram consistênc ia e sen tid o: na
preparação do 25 de Abril: no rescaldo
da vi16ria do MFA: na Comissão
Coordenadora do Programa; no Conse lho de Estado: na luia pela clar ificação dos princípios descolonizadores
do Programa do MFA; na oposição às

Em primeiro lugar queria
agradecer ao Vasco Lourenço o
convite que me dirigiu para
par1icipar na apresentação do
seu livro. que agora se edita

pela 2.' vez.
Não me aJongarei muito, pois.
de uma forma geral. os pre·
sentes sabem tanto ou mais que
cu sobre o au tor e o 1ema do
l ivro que agora é posto nas

vasco lourenço

NO REGRESSO
VINHAM TODOS

bancas. dedicado como é. à
guerra colonial e, especificamente à guerra da Guiné. no
perfodo de 1969 a 1971.
De íac10, alargar-me sobre o
au1or não seria mais que falar de
uma memória viva de uma fase
recente e decisha da l lislória de
Ponugal. Felizmente. pelo que
sei. as suas memória.o;; j:.í foram
recolhidas. oralmente. pelo
Cen tro de Documentação 25 de
Abril da Universidade de
Coimbra. Dcceno que ele
abordou aí esta sua experiência
na guerra colonial, comandando
a Compa nhia 2549. onde,
perante as real idade!i, começou
a "abrir os olhos", como ele próprio
refere no Prefácio; e nenhum de nós tem
dúvidas que no seu depoimento ao
Centro de Documentação 25 de Abril,
encontraremos os mamemos decisivos
da nossa transição democrática. já que o
autor deste nosso pequeno livro de
memórias de guerra. No Regresso
Vi nh am Todos. soube e quiz esiar
ac1ivo em cada um deles - no combale
ao Congresso dos Combatentes. acto

limi1açôes que várias forças, herdeiras
de pane substancial do pensamento
domina111e antes do 25 de Abril.
quiseram impor nesse primeiro período
de luta. até ao 28 de Setembro de 1974.
Esperemos que a memória destes dias
quentes esteja recolhida no depoimento
de Vasco Lourenço. E esperemos
1ambém que o período de consolidação
do MFA, que se estende dos úhimos
meses de 1974 até ao 11 de Março,

também ai esteja registado. assim como
os dois ou três dias escaldantes que se
lhe seguiram. com mais uma vitória
sobre a desesperada tentativa das forças
empenhadas cm impedir o cumprimemo
do Programa do MFA.
Das memórias do Vasco Lourenço
farão ainda parte esses meses quentes do
Ver:lo de 75. onde as lutas se diversificaram e multiplicaram, onde os
equilibrios se romperam. onde cada dia
era um dia de luta. onde se
crurnvam horas de conci liação
com horJs de múltiplas tensões.
onde a cada acordo se seguia um
desacordo. a cada aproximação,
uma ameaça. Nesse período
dramático. o Vasco Lourenço
esteve sempre no lugar mais
quente. no Conselho da Revolução. nas Assembleias do MFA.
no Grupo dos Nove, nas iniciativas políticas e militares. na
oposição ao radicalismo vanguardista, no ponto fulcral do 25
de Novembro - o comando
superior das operações mili1ares
de començão. A confirmação
de.Me desempenho não é inleimmcnte nova. mas tem havido a
ten1ação (e a tentativa) de
de.~alojar o Vasco Lourenço de
mais esia trincheira. Caberia
aqui. bem a propósito. afirmar
que a História se faz (também )
com documentos. E a decisão
escrita pelo então Presidente da
República - general Cosia
Gomes - é bem explícita a esse
propósito: Vasco Lourenço,
comandante da Região Militar
de Lisboa. teve de facto o comando
superior das forças militares organizadas para deter e revolla do 25 de
Novembro. Não se trnta aqui de colher
fnuos. pois nem sei se alguns não foram
amargos. mas de colocar as coisas nos
seus lugares.
Mas se o Vasco esteve. de fonna efectiva, no comando da trincheira moderada, depressa teve que rodar baterias
para. a partir da Região Militar de
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Lisboa e do Conselho da Revolução,
suster a onda liberticida, alimentada

pelos arautos da violência e do fogoposto. Esperemos, por isso, que das suas
memórias já regis1adas. faça pane este
período tão melindroso da consLrução de
compromissos de transição. que conduziram a democracia portuguesa até ao

início da década de oitema. E já agora,
que também :ií esteja realçada. com as
palavras adequadas que o Vasco sabe
utilizar, e de uma vez por todas. a

imporlfocia dec isiva do Conselho da
Revolução na diminuição da conflitualidade polhico-militar e no cíectivo

regresso dos militares aos quartéis. bem
assim como a constatação de que nunca
hou\'e, da parte do Conselho da Revo-

lução. qualquer impedimento ao nonnal
funcionamento das instituições democráticas, resultando a sua existência e a
sua pe rmanência, do acordo, mutuamenle consentido e mutuamente julgado
útil, das mais imponantes forças polf1icas. constru toras da democracia ponuguesa.
Com o fim do Conselho da Revolução
em 1982 acaba para o Vasco Lourenço.
o período activo da sua panicipação na
condução dos destinos da política
port uguesa. Acreditamos coniudo que
não terminam as suas memórias
políticas. Observador atento da cena
portuguesa, justifica-se a continuação da
sua participa-ção. para que um dia possa
acrescentar novas memórias à memória
que já é.
Alonguei-me mais do que queria.
Mas só assim se pode colocar no seu
lugar es1e livro sobre a guerra colonial.
Ele é o primeiro testemunho de uma
vida cheia de memórias. que nós. que as
lemos com grande avidei e muiia
sensibilidade. queremos ver continuadas.
Falar de!.te livro da Companhia 2549
é abordar outra questão de grande
significado político e hi!.tórico para
Portugal. A guerra colonial. remate
desastroso de uma política insensata.
mas conscien1e. do fascismo português.
acabou por conduzir o velho país
descobridor, o velho pioneiro das
viagens de comércio e conquista. a um
beco sem saída. situação que. mais ou
menos habilmen1e, os outros Eslados
europeus tjnham evitado.

Portugal pagou caro a senilidade de
um regime construído por essa figura
funesta da nossa história contemporânea
(Salazar) e continuado, contra todo o
senso político, por um dos seus delfins
predilectos (Marcelo Caetano).
A geração da guerra - que tem hoje
entre os 42 e os 55 (ou mais) anos - é
uma geração indelevelmente marcada
por uma amarga e dolorosa experiência.
só arenuada por vivênci!l!. acessórias de
grande intens idade, ligadas à camaradagem, à am izade forjada em horas de
1errível solidão ou desespero. à supera·
ção de fraquezas e medos, ao amadurecimento precoce peran1e a realidade da
vida e da relação com os outros.
Mas da geração da guerra fai parte
esse grupo de militares que aí "abriu os
olhos", que aí reílectiu sobre o desajustamento da sua missão de guerra em
terras distantes, que aí compreendeu as
razões de cada lado, que aí optou finalmente por reconhecer a razão do adversário e a ilegitimidade dos dirigentes do
seu País. É nesse ponto que se liga a
guerra colonial e o movimen10 dos
capitães, é nesse ponto que devemos
colocar este pequeno livro de memórias
da guerra.
Em sentido lato, a memória da guerra.
ou seja, a memória de nós próprios.
reparte·sc pela ficção (onde felizmente
sobressaem a lguns vuhos das letras
portuguesas). pelos depoimentos
(espa lhados por jornais, revistas e
arquivos de rádio e televisão). pelos
ensaios históricos. sociológicos e
trabalhos jornalísticos (ainda não
suficien te-mente consolidados). pelos
arquivos oficiais (infelizmen te mantidos
encerrados à consulta pública e nem
sempre preservados com a atenção que a
sua excepcional importância histórica
merece) e pelos livros de memórias. O
que é espantoso neste acervo de memória
da guerra. é que seja precisamente este
último instrumento- o livro de memórias
- o mais raro (ou o mais guardado),
quando poderia e deveria ser o principal
inst rumento de reflexão sobre os
sentimentos pessoais e co\ectivos dum
empenhamento tão problemático e tão
problematizado.
Que é feito desses milhares de memó-

rias. muitas das quais vejo precisamente
nesta sala? Não será chegada a hora de
nos desnudannos um pouco, con tando
vivências que não devem repetir-se e
exactumente para que não se repilam?
Estejam todos certos que estamos
disponíveis para receber, compreender e
assimilar as vossas experiências.
Esle livro é, ainda hoje, um dos
poucos que a memória portuguesa da
guerra possui. Seria razão suficiente
para louvar o autor e o edi tor, que de
novo no-lo trazem às bancas. Mas este
modelo de memória colectiva, ao intro-duzir uma visão múltipla da vivência
dos quotidianos da guerra. ora concor·
dante, ora discordante, acrescenta uma
novidade ao relato dos pequenos factos
do dia a dia. Os textos, muitas vezes de
narralivas cruzadas, levam-nos ao terreno da acção e ao despertar (que haveria de ser lento) de dúv idas e de ques·
1ionamentos. Mas se as dúvidas não
apresentam profundas nem amadurecida~. não deixaremos de nos confrontar
com os sentimentos, as emoções. os
medos e as superações dos seus in1ervenien1es. No quotidiano das pequen:1s
histórias que desíilam perante o lei1or.
adivinham-se as angústias. as inccnezas.
as vacilações que. dois anos depois,
tomariam conta definitiva da geração de
Abril. No Reg r esso Vinh a m Todos
constitui. por isso. um testemunho útil,
necessário. imprescindível mesmo. ao
qual terlo de jumar-se novos testemunhos
e ou1ras memórias. para que possamos
finalmente espantar os fantasmas que nos
restam dessa época. E assim. mais limpos
por dentro e ma is sere nos po r fora.
possamos desenvolver. com os países
africanos onde fizemos a guerra. uma
relação nalural. quer haja, quer não haja,
uma política nacional de coopc.mção.
Ba'ilará talvez aproximar memórias,
confrontar opiniões. discutir e dialogar
com esses livros que nos faltam. para
que a cooperação dos cidadãos de
ambos os lados se torne minimamente
eficaz e mutuamente vantajosa.
O livro do Vasco Lourenço e da sua
companhia dá um pequeno passo.
Venham então. os ouuos passos!
Obrigado.
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COMEMORAÇÕES DO 20.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
Concluiu-se o programa oficial das comemorações do 20.º
aniversário do 25 de Abril, organizadas pela A25A, com a sessão
solene de encerramento no dia 21 de Outubro, na Fundação Calouste
Gulbenkian. Publicamos, na íntegra, as intervenções proferidas.
Não terminaram, porém. de facto, as comemorações, pois temos em
curso a elaboração de duas publicações: "O Diário da Liberdade" e
a compilação, em livro, das actividades comemorativas do 20. 0
aniversário. Publicações que contamos ter concluídas em 25 de Abril
de 1995.
INTERVENÇÃO DO
TEN. CORONEL
VASCO LOURENÇO
A todos. os nossos agradecimentos por
terem re spondido afirmativamen te 110
conv ite da A25A para es1arem presen1es
nesta cerimónia. Jgua lmenie agradeço 11
todo~ os que. niio podendo estar presen1es,
quiseram manifestar-nos a sua solidariedade
e a sua :m1i1.ade.
Quis o destino que a sessão de encerramento das comemorações do 20.º aniversário do 25 de Abril se realizas!iC no mesmo
dia em que se voui na Assembleia da
República uma moção de censura ao
Governo. Tal circunstância im pediu a
presença do senhor Presiden te da AR. do
sen ho r Primeiro Ministro e de muitos
senhores deputados. Acentu emos. no
entanto, que a ~ua ausência é mo1ivada por
um ac10 que só o 25 de Abril 1ornou
possível. Com efeito. independemcmente do
resuhado final da discussão e da votação.
antes do 25 de Abril não eram possí,·cis
moções de censura ao Governo...
Senhores oradores convidados.
A vós. igualmen le os nossos agradecimentos por nos honrarem nest11 se~Sllo
solene. com as vossas intervencõei..
Terminamos hoje, aqui. formal e
wlcnemente, as comemorações do 20.º an i\ersário do 25 de Abril. Foi nosso
propó,ilO. anunciado na sessão de abenura.
que ~sas comemorações servissem, fundamentalmente, para recordar e festejar a
rcconc1ui ~ta da liberdade. Numa pennancnte
e cada vez mai'i profunda ligação às novas
geraçõe~. única via qu e con sideramos
adequada à rev italização e à co nstante
vivência dos valores de Abril. no futuro de
Portugal.
De acordo com as nos!taS pre1ensões e o
nosso posicionamemo. organi1.ámoi. alguns

ac 1os comemorativos. participámos na
organ ização de iniciativa\ de ou tras
en1idades. fomen támos a organização de
muitos outros e assistimos à realização de
muitas e mui 1as comemorações do 25 de
Abril.
Findo este ciclo comemorativo. é hora de
análi se e conclusões: os objecti vos a que
nos propusemos fornm 1ot11lmen1e mingidos
e fran camente ultrupa~sados. Mui1 os e
diversas entidades. quer no país. quer no
muitos ac1os comemorntivos do 25 de Abril
estrangeiro. onde se recordou. se discutiu, i;e
'it organizaram e se viveram. Se vivcmm em
analisou Abril e os seus resultados. Gostaria
festa na recordação das grandes conquistas
também de referir a importância que, para
alcançadas. Se vi, enós mili1ares de Abril.
ram em luta. na rc •.• reafirma~ão dos valores de assumiram as múmerus
afinnaçãodosvnlorcs Abril, onde ressallaram a homenagens pres1ada\
um dos nossoi.. O
~aera~b~l~:nn~~ç~~~I~ convicção e a certeza de que só aFernando
Sa lgueiro
ceneza de que só com com a vivência e a consumação Maia. A jornada vivida
a vivência e a consu- desses \'alores Portugal será um em Santarém constituiu
mação desses valores país onde os seus habitantes um marco indelével e
Ponugal será um país vinrão cada vez mais felizes. inesquecível. na rcaonde os seus habifim1açiio dm valores de
tantes viverão cada com liberdade, com justiça, com Abril.
vet. mais felizes . com igualdade, com solidariedade.
Lembro também as
liberdade. com jui>entidades e as pcrwnatiça, com igualdade, com solidariedade.
lidadc~ que nos ajudaram, que connosco
Por isso. neste dia cm que festeja o seu
colaboraram. que responderam llOi> nossos
12.º aniversário. a A25A está duplamente de
apelos.
Em primeiro lugar. quero agradecer a V.
parabéns. Daqui . como Preside nte da
Ex. • sen h or Presidente da Re públi ca.
Direcção. envio uma frnterna e calorosa
Acumulando a qualidade de grande lutador
saudação a todos os seu<, membros. com a
contra o fasci~mo. de grande símbolo du luin
convicção de que a noi.sa associação se
pela liberdade, com o eitercício do mais cleafirmará cada vez. mais. na defesa dos
\'ndo cargo do nosso país. V. Eit .' ~oube
valores e ideais. que há 20 anos fizeram os
tomar a iniciativa, apoiar e incenti,·ar. e
capitães de Abril arrancar para uma das
contribuir assim de forma decisiva para a
mais belas jornadas da His16ria do nosso
reafirmação do espíri to e dos ideais de
país.
Abril. Promovendo uma constante ligação
Não irei fazer aqui uma descrição pormecom os jovens. reconhecendo finalmente o
norizada das iniciativas comemorativas do
papel da Associação 25 de Abril e a sua
20.º aniversário do 25 de Abril. Seria
legitimidade na representação dos militare~
fastidioso. tão gr.mde foi o número dessas
de
Abril e de verdade ira depositária dos
acções de festa. Quero. no entanto, realçar
seus valores e dos seus ideais. foi V. Ex.• o
os inúmeros de bates. nos mais diversos
loca is e da responsabilidade das mai s
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Câmara) Municipais. Que nos ajudaram,
principal responsável pela jornada do
como igualmen te nos apoiaram algu mas
Carmo. au1ê n1ica "segunda madrugada".
Qui) V. Ex.'. senhor Presidente da República.
Juntas de Freguesia. de que saliento as
da Poniinha, da
agraciar a A25A com a Ordem da
Quis V. Ex.•, senhor Trafaria, do La·
Liberdade. Como então tive
oponunidadc de afinnar, muito nos Presidente da República. ranjeiro,do Feijó
cdc Carnide.
honra o gesto de V. Ex.•. Não é
agraciar a A25A com a Quero. no en·
suficiente para q ue os militares de
Abril considerem relevadas todas as Ordem da Liberdade. ( .••) tanto. destacar a
ofensas. todos os ostracismos. todas Não é o suficiente, mas é Câmara Muni·
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significativo...

debates. o torneio de bridge, as provas de
atlet ismo. de cicloturismo, de ginástica que ex1raordinário festival 1ivemos cm
Almada!) só foram possfveis com a sua
colaboração e panicipaçào. A todos, igu11lmen1e. os nossos agradecimemos.
Não posso deixar de apresentar também
os nossos agradecimemos à R.T.P .. pe la
organização de um imponame espec1áculo
musical. Assim foi possível juntar representantes de tcxlos os países e povos de expres·
são portuguesa. Aos organizadores e aos
panicipantes, os nossos agradecimentos.
Pelos apoios diversos. nomeadamente de
natureza monetária. que nos prestaram. os
nossos ag radecimentos a Li sboa 94 e aos
seus responsáveis. à Fundação Ca lousle
Gulbenkian, à Fundação Oriente, ao Monte·
pio Geral. ao Banco Totta e Açores. ao
Grupo Amorim. Bem-hajam!
Igualmente ap!"C)Cnlo agradecimentos aos
anisrns plás1icos que nos ofereceram obrai.
suas. aos que nos ajudaram em diversa~
iniciativas. Realço aqui o pintor e militar de
Abri l. João Luis Pereira de Castro, penna·
nentemente disponível para os diversoh
pedidos que lhe fazemos. o pintor Júlio
Pomar e o escultor José Aurélio. autores do
cartaz e da medalha que. de forma bem
expres~ivn, simbol izaram o espírito destnh
nossa~ comemorações. Como igualmente
agradeço à Lisgráfica e à Grafílis, e
nomeadamente ao seu responsável dr. Ruela
Ramos e à eqmpa por
ele formada. pela
obrigado, um edição de um número

resultante da sua acção de há 20 anos os
de forma significa1iva. Quer colaborando na
vêm contemplando.
organi1,ação da Festa da J uventude. a
Não é o suficiente. mas é signincativo...
referida "~egunda madrugada~. da respon·
Quis V. Ex.'. senhor PR. honrnr-nos. mais
sabilidade maior da Presidência da Repú·
uma vez, aceitando presid ir a esta heSsão
blica: quer colaborando connosco e com a
solene. O nosso
Federação Pon uguesa das
reconhecimento e
Na passagem dos 20 anos de Colectividades de Cuhura
o nosso agradeci- Abril, foi possínl obter o apoio e Recreio na organização
memo.senhor PR.
e a participação do Governo e da Corrida da Liberdade:
Na passagem
quer di~pon i b ili 1an d o
dos 20 anos de das Forças Armadas nos actos apoios dhersos para a
Abril. foi possível comemorativos desse 20. º realização de uma expoobm o apoio e a aniversário.
sição de meda lhas nos
partic ipação do
Paços do Concelho. quer
Governo e das Forças Armadai. nos ac1os
com outros apoios diversos, de que
comemorativos desse 20. 0 aniversário. A des tacamos um subsídio monetár io. À
presença do senhor Primeiro Ministro cm
Câmara Municipal de Lisboa e ao seu
algumas da~ cerimónias e o apoio que o
Presidente Dr. Jorge Sampa io. aqui prcsenhor Ministro da Defesa Nac ional e a
íiCnte, os nossos agradecimentos.
Secretaria de Es1ado da Cul1ur:a nos deram.
Com este muito obrigado, quero realçar o
cont ribuíram para que as comemorações
papel ex1raordinário que, por rodo o país, o
organizadas pela A25A assumissem carácter
poder autárquico vem
de âmbito nacional . Ao governo. os nos!IOS
desempenhando.
ag radecimentos. Agradecimen 1os que
Um muito
Assim fnlendo jus ao
estendemo~ às Forças Annadas e às Forças
facto do poder au1ár- grande bem-hajam, aos muitos e especial do bole1im da
de Segurança. bem como aos seus principais
A25A.
muitos milhares de portuguesas
dirigentes, pelos divtrhos apoios que nos
Um muito obrigaprestaram. Seja-me penniiido desiacar o
democráticas do 25 de e portugueses que participaram do, um grande bem·
sarau de Bandas Militares, organi;:ado no
Abril. A todos. os nestas comemorações. Quer -hajam, aos muitos e
Coliseu dos Rec re ios. Quão gostoso e
nossos votos de que
muitos milhares de
gratificante foi. para nós militares de Abril.
continuem a pugnar organizando, quer participando portuguesas e portuassis1ir à interpretação conjunta das bandas
por um Ponugal cada simplesmente. Sem a vossa gue'\e~ que panicipa·
da Annada. do Exército e da Força Aérea.
01
ram nestas comemo~eu~ :!~ 1:u:!ril~ participação nada seria possível, rações. Quer organi·
do "Hino do MFA" e da "Grândola Vila
Morena". Acreditem que. pasi.ados 20 anos.
resoher os problemas nada seria igual.
znndo. quer particiessa situação. impensável há algum tempo
pando simplesmente.
concretos dos portu·
atrás. foi bastan1e gratifican1e. Como ~igni
gueses. A !Odos a nossa solidariedade nessa
Sem a vossa participação nada seria
fica1iva e gratificante foi a reconslituiçlio do
luta pcnnanente.
possível. nada seria igual.
Pm.10 de Comando, no Regimcmo de EngeQuero ainda agr.i.dccer o apoio e a colabonharia da Pon1inha.
ração de di\.ersas organizações sindicais. de
A vós. minhas senhoras e meus ..enhorc~.
Quero também agradecer aos vários
várias associações e clubes desportivos, de
o nosso agradecimento pela vossa presença
mu nicípios que connoi.co quitie ram
organizações culturais e cívicas que contrie :i re:ifinnação da nossa de1em1inaçõo em
colaborar. Almada. Loures Amadora, Vila
buíram para a concretização das comemomanter viva a Liberdade.
Franca de Xira. Santarém. Pono, Almeirim.
rações de Abril. A~ muitas aclividades de
Praia da Vi16ria. Cons1ilncia. Campo Maior,
Todos. jovens e meno~ joven~. vamos
natureza cultural, desponiva ou recreativa
vivê-la!
Matosinhos, Barreiro são algumas dessas
(de que salientamos o concurso li1crário. os
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INTERVENÇÃO DE
MIGUEL FRADE

juventude e da sociedade em geral. 1em que
ser obtida através de um esforço conjunto de
todos os orgãos de soberania que se simam
en ... olvidos.
A verdadeira sociedade só em
Há que sentar e colocar à mesma mesa o
governo e os jovens, hà que fazer ver o
Democrac ia
papel que os jovens podem assumir, no
desenvolvimento de uma política clara de
Terminam hoje as comemorações do
juvemude. que se tome mais democrática.
vigésimo aniversário do 25 de Abril, para
mais liberal. mais activa e mais particimuitos jovens esta data corresponde
pativa.
somente, a um símbolo de Liberdade e
Qualquer governo democrático sente, que
Democracia.
o contributo da juvenNós. que em 1974
Nós, que em 1974 ainda não tude para a concreti7.aainda não tínhamos
ção dos ideais atrás
uma década de vida. tínhamos uma década de \'ida, referidos. é essencial.
nprendemos graças aprendemos graças aos Capitães e só através dele se
nos Capi1ãcs de Abril. de Abril, a \iver em liberdade poderá construir uma
n viver em liberdnde social, em ex primir-nos livre- sociedade perfeita social. em e:tprimente, em respei tarmos a vida mente forte, coesa,
mirmo-nos livremencriadora e empreendeIC, em respeitarmos a humana. Não conseguimos por
dora.
vida humana. Nilo tal, conceber ou tro tipo de
Em Portugal. nós
conseguimos por 1al, sociedade
entendemos que há
conceber oulro tipo de
uma ampla capacidade
sociedade.
em termos de recursos humanos que não
A.s~im, manifestamos aqui vivamente o
es1ão devidamente aproveitados, recursos
rcptidio. por todos os sistema.' político~ que humanos esses, que o governo e ai. in~li·
oprimem a dignidade e a liberdade humana. tuições sociais devem aprovei1:u de uma
niio é para nós posi.fvel viver em sociedade, maneira bem mai\ pos iti va, quer digni·
se c.ssu não for democrática.
ficando as diversa$ profissões exis1entes,
As verdadeiras sociedades democráticas quer dando condições para o desenvolvisão ássim manifestações integrJis, de uma memo e crescimento dn juventude, e dos
profunda vivência humana. e sol idária entre meios que poderá e deverá ter ao seu dispor.
as pc5soas.
A democracia. não se esgota no plano
A democracia, obriga·nos a uma luta político. a democracia é uma cnvol\'ente que
permanente pelo equilíbrio da sociedade, e abrange lodas a!O áre<b da :.ociedade. i;ejam
porque queremos nivelar esta pelo seu valor elll.S no plano económico ou cuhural.
mais elevado. maior combatividade nos é
Parece-nos um doi. principais papéis que
exigida.
os jovens ponugueses deverão assumir. se
O acesso à habitação. o ambiente, a
prende indiscutivelmente. com a necessitoxicodependência. o trabalho infamil e o dade de desenvolver e reforçar o espírito
abandono escolar. são queMões que reque- Lusitano. cabe à juventude de hoje. levar e
rem a ~ acenção e empenhamento.
fazer sen1ir ao mundo. a posição cultural
Sabemos que o jovem neste ano de 1994 que Ponugal já 1eve nos séculos passados.
quer um ensino de maior qualidade, quer
Se os nossos avós, foram os homens dos
pcrspec1ivas de emprego. quer uma muior descobrimentos que ao mundo deram a
dignificação social, quer aceilar e ser aceite conhecer outros mundos. cabe-nos a nós
nas suas diferenças, sejam elas físicas,
hoje dar a conhecer ao mundo um novo
raciais. culturais. religiosas ou sociais. e pais. um novo Ponugal.
exige, as condições que lhe pennitam viver
Achamos que é imponante. trazer a uma
numa sociedade onde ele se ~ int a digna- discussão ou um debate público. todos os
mente integrado.
cios e as linhas de profunda ligação
1-l {i muito que consciencial izamos. que
económica e cultural. que estão estabeleestes object i vo~ não podem ser exclusiva- cidas entre a comunidade Lusitana espalhamente dos jo\'ens. mas iem que ser também da pelo mundo.
Nós na Europa. os nossos irmãos
da \ociedade civi l. e é para esta que
Africanos em África, os nossos irmãos
claramente apelamos e lançamos este alerta.
No entanto, esta dignificação social da Brasileiros no Brasil, e outros espalhados

pelos cinco Continentes. devemos ler uma
maior preponderância na condução dos
des1inos mundiais.
Esse é um papel que a juventude
portuguesa, deve assumi r desde já e lutar.
porque isso corresponde a uma maior
divulgação da cu ltura Lusíada, da língua de
Camões. e indiscutivelmente, a um maior
peso económico da comunidade Portuguesa.
Os jovens de hoje. sabem que os desafios
são difíceis, mas 1êm também a perfeita
consciência, de que para ganhar qualquer
guerra é necessário vencer todas a~ batalhas.
e os desafios serem difíceis. implica que não
possamos nunca virar as nossas costas, seja
em que situação for.
Não queremos nem pretendemos. obter
aquilo que não é efectivameme poss,vel de
obter, não queremos siiuações demagógicas,
não queremos construir um futuro cheio de
vazios. queremos sim. faLer sentir às

instituições e à i.ociedade de uma fomm
geral, que exi~tem condições paro de~nvot
verrnos projectos válidos, parn tennos um
papel dentro da sociedade que deverá
corresponder a um crescimento de Ponugal.
e um crescimento do país.
Como presidente do Conselho Nacional
da Juventude. niio quero dei:tnr de dizer-\·OS.
que o 25 de Abril não tennina hoje com o
encerramento das comemorações do
vigésimo aniversário, antes pelo contrário. é
preciso que o seu espírito se mantenha vivo
em cada um de nós. porque ele corresponde
vinte ano~ passados. à Liberdade , à
(COlltUIUUNlpó!f ltBUlnlt!)
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O 25 de Abril. é o símbolo de
rorça e de \.'iVer, dos jovens que
com a sua irreverência, querem
construir um Portugal novo, um
Portugal melhor.
Democracia. à fo rça que é necessário
imprimir à vida de lodos os dias.
O 25 de Abril. é o símbolo de força e de
viver. dos jO\'ens que com a sua irre\'erência. querem cons1ruir um Portugal novo.
um Portugal melhor.

Para lenninar gostaria de vos lêr a Moção
aprovada por unanimidade no 5. Encontro
Nacional da Juventude
MOÇÁO

"Os nossos Direitos 1êm 20 a nos"
Fazemos parte duma geração que sempre
viveu em liberdude e em democrncia.
Que exprime livremente as suas opiniões e
sentimemos. sem medo de falar alto.
Que é livre de ..e organizar em as~iaç~.
grupos ou parti~ polí1icos.
Vivemos dia a drn com entusia~mo e paixão.
Vivemos. amamos. sentimo~ e protestamos
cm Liberdade.
Má 20 anos atrás es1e era o sonho de todo
um povo que vivru 48 ano\ amputado de
todos os seu\ direitos. Tinha apenas o
direito de sonhar.
Ma!) sonha\'a e agia. enfremando as prisõo
e a 1onura. Dando as sua$ \'ida~ por outra
vida melhor. E íe7 o 25 de Abril.
A Liberdade e a Democracia. ral como se
conquistam. também se perdem.
Crescem sobre a sociedade os sinais de
controlo, claros na repressão aos estudante~.
aos trnbalhadore~ e aos imigrantes.
Multiplica-se a violência. a marginalidade, a
precaridude. a frustração da desintegração
social.
é. agora fundament!l.I o exercício dos nossos
direi1os.
O direito a um emprego ceno e 'eguro
O direito a uma Educação de qualidade
para lodos
O direito à Saúde
O direi10 a uma habitação digna
O direilo à realização pessool
Em suma o direito a sennos felizes.
Se é verdade que a nossa geraçilo. a de 20
ano~. é filha da liberdade e da democracia
conquistadas. 1ambém é verdade que tem
hoje o grande desafio de as manter e exigir
que elas se npliquem no dia a dia.

INTERVENÇÃO DO
TEN. CORONEL
MELO ANTUNES
Implicados no movimento militar que
derrubou a ditadura há vinte anos. tomaram
a miciativa de comemorar o acto libenador.
convencidos que e~tão de poder usar da
liberdade que restauraram pnra ajudar a
insunar novas energias num corpo social
que, em duas décadas, foi ine\ itavelmente,
cm mui tos aspeclos envelhecendo,
Entendam-se bem as mi nhas palavras: os
militares não são os salvadores da pátrio.
Mui10 menos aqueles que, hiMoricamente
foram os protagonisias da ruptura que
conduziu à liberdade e à democracia.
Protagonisrns num dado 1empo histórico da
recusa violenta de um sistema político e
~ocial iníquo. - mesmo se, um pouco
paradoxalmente esse protagom~mo seja por
vezes contestado. ou minimiLado. - vílimas.
rantos deles. de injustas preterições e afasia· compele a nobre e honro\a miuão de
conservar intacia n vitalidade e a força de
mentas, a história que ajudaram a fazer dáum pilar fundamental do Estado demolhes o direito a, pelo meno~. disputarem em
pé de igualdade com os demais cidadãos de crático: as Forças Armadas. Tenho a
convicção que elas
direito ao exercício
pleno de pariicipaProtagonistas num dado tempo ~~::e~:~-::n~:~~
ção na vida pública.
Implicados na ~ub· histórico da recusa 'iolenla de um ça que hoje nelas se
versão que foi o ac10 sistema político e sociaJ iníquo, (...) deposita.
É. pois, como
fundador da uma
vítimas, tantos deles. de injustas cidadão activo que,
nova república. não
podem. por i~so. ser preterições e aíastamentos, a histó- ao acc11ar participar
conden::idos ao silên· ria que ajudaram a razer dá·lhes o nesta cerimónia a
que. como se adivicio ou ao os 1 rac1~
mo cí\'ico. Têm o di- direito a. pelo menos, disputarem nha ou se deduz do
reno e o de\'er de m· em pé de igualdade com os demais que já disse. recuso
o carác1er de mera
~;~~.e~;~~~:;:: cidadãos de direilo ao exercício evocação re1órica e
do simples facto de pleno de participação na vida ritual do passado.
não posso deixar de
~?~7e~e~t~t:~~ pública.
me interrogar. e vos
imerrogar.
sobre
tex10 se compreendem as ditas come·
questões essenciais do no~so presente, 1endo
morações. Nenhum de nós aceita ser uma
em mente o no!'>~O futuro. Que fizemos nós
peça inerte de um qualquer "museu de
destes 20 anos que passaram sobre o 25 de
figuras de cem" da história nacional receme.
Abril de 1974? Somos agora melhores do
Todos legi1imamente reivindicam ser obreique ér.unos. e\tamo:. agora melhor do que
ros do fu1uro, por mais opaco que pareça.
cs11hamos? Dos ideais fundadores, quantos
panilhnndo com codos as asperezas do pre·
foram cumpridos. quan 1os ficaram pelo
sente.~ suas misérias e as suas grandezas.
caminho. quantos foram :.ubve rt idos?
as suas ilusões e ru. suas esperanças. p:trticiFomos capazes de responder aos grandes
pando enfim. de modo plural e aberto. nos
~fios que se colocaram. de'>de o início. e
conflitos que alra\'CSsam a sociedade. Posso.
que visavam a tran\fonnação e a moderagora • ..,oltar um pouco atrás para repetir: os
nidade da sociedade ponuguesa? Em tennos
militares não são os sa\\'adores da pátria.
Mas também niio serão os seus coveiros.
Nem os tai~ implicados na fundação da
"nova república", nem os que hoje legitimamente corpori7.am a instituição militar. A
estes últimos, ainda que SUJCitos às limitações legais dccorrenies da sua condição,

... os militares não são os salvadores da pátria. Mas também
não serão os seus coniros.
(Cominuo11apd11 Stguinlt!
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de tronsíonnação, fomo~ capazes de construir uma sociedade mais jus1a e humana.
reduzir significativamente a miséria e a
exclusão, dar a todos mai' oportunidades
em cond ições de igualdade socia l? Em
1ermos de modernidade. fomos capazes de
ultrapassar o condição humilhante de país
periférico à escala europeia, ou de semi-periférico a nível mundial? Reforçámos a
nossa identidade como"°"º· revigorámos a
nossa cultura, projectámos e prestigiámos a
nossa língua? Contribuimos para n pat e o
entendimento entre os povos. para a aceitaçào da!. diferenças e a redução das desigualdades à escala mundial?
É um rosário de interrogações sem fim.
como infinita é a nossa vomadc de para elas
encontrar resposllls afirmati vas. In fe lizmen1e, mesmo não padecendo de pessimismo crónico - mas recusando a arrnadilha do
op1imismo fácil e bea-

fundamen1ais são reconhecidos. embora na
prá1ica se verifiquem violações a que o
poder polhico lerá sempre de reagir com
energia se nào quiser JiCr acusado de cumplicidade com a arbi1raricdade. o nepoüsmo ou
o abuso do poder. Mas. passados 20 anos.
forçoso é reconhecer que o sislema de representaçào política denota fortíss imos si nais
de um desgas1e que vai debili1ando o
próprio regime democrá1ico. Não valerá a
pena tentar iludir a questão que vai dominar
o debate político nos próximos tempos e que
vai se ndo designado como a ques1ão da
crise do modelo represcmativo. Não se põe
em causa, claro está, a forma plural de representação da vontade popular. Essa é n
dimensão nuclear da própria democracia. O
que hoje se questiona. cada vez mais. e não
só em Portugal. di_ga-sc desde já, é a qualidade. se assim me posso exprimir. do modelo de representação.
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mente. à apatia e ao confonnismo que se vai
generalizando. e que a prazo conduzem à
decomposição da própria vida democrática.
Finalmenle. as tensões e conflitos sociais
acabarão por se exprimir traumaticamente
par.i todos. poienciando 1cndências autoritárias e repressivas de um lado e pulsões anarquizantes do outro. por falta de em tempo
oportuno e no lugar próprio. isto é, no in1erior das instituições e através dos mecan ismos constitucionais adequados, não se ter
procedido à adequação do direito à vida.
Se fosse necessário e~primir de outro
modo o que aqui tentei pôr em relevo. diria
que um dos problemas maiores que vai dominar a sociedade e a cena política ponuguesa (bem como de outros países democráticos. aliás). é o problema da panicipação
dos cidadãos na vida pública e que essa
panicipaçào é umn exigência cada vez mais
irrecusável e para a qual é necessário, com
to - somos forçados a
Não se põe em causa, claro ~~~~:qi~~nv~~:vce~r~~ urgência. enconirar respostas. Respostas sob
a forma de reformas mais ou menos profunestá. a forma plural de repre· modo como evoluiram das do sistema político. mas que apomem
com problemas de sentação da vontade popular. as sociednde.s contem· sem equívocos para um reforço da vi taliuma tal complexidade Essa é a dimensão nuclear da porâneas. os cidadãos dade das instituições e da própria sociedade.
que a ninguém será
foram-se 1ornando ca- Isto significa que. por um lado. é necessária
Jíci10 presumir que própria democracia. O que hoje da vez mais e:<igente!>
uma maior clareza na definição do funcionadispõe de capacidade
mento autónomo dos diferentes poderes do
única. ou absoluta. se questiona. cada vez mais, e j~~~~:o~~~ft~~:'~~~~ falado. e. por outro lado. um reforço dos
para o~ resolver. sem não SÓ em Portugal, diga-se piadas para a repre- contra-poderes que garantam uma maior
o COOCUM de todos os desde já, é a qualidade, se assim sentação da sua vonta- hannonia, um maior equilíbrio e mais autênoutros. sem uma partitica democraticidade no funcionamento da
cipação real de todos me posso exprimir, do modelo ~~das:!c::i~~~i~o~ sociedade e do Estado. Respostas. também.
no go.,emo da cidade. de representação.
o que se passa então é sob a forma de refomrns relativas à intervenção dos cidadãos na vida pública. TmtarHá 20 anos. face ao
que na soc iedade foi
Estado autocrático. face ao fascismo e à leniamente fennentando a insatisfação face
-se-á então de repensar sistemas eleitorais.
di tadura, a exigência fundamental foi a a modelos de represen1ação polílica que já sem dúvida, mos também de imaginar o
democracia polílica com tudo o que isso não correspondem a nO\'OS anseios. a novas modo de integrar institucionalmen te os
implicnva: restauração dn' libe rdades, neccssidnde~ e à cadu vez mnior compl exi- movimentos sociai~ e Iodas as pul sões que
afinnação dos direitos políticos e civis. alar- dade de íuncionam ento da~ sociedades na MJCiedade se vão manifestando paro uma
gamento dm direitos fundamemais à área do democrá1icas modernas. Daí que. enquanto mais justa e harmoniosa partilha do poder.
económico e do social. Não é este o lugar o direito não vier satisfazer as novas pulsões A um certo nível de representação si mbónem o tempo para fazer a história dos vio- de uma soc iedade em mudança. o mal-estar lica. eu diria da necessidade de reafinnar
lemos combates travados para alcançar os crescerá. as frustações e decepções tenderão Montesquieu. de revisitar Toqueville. de
objectiv~ políticos da revolução de Abril.
a agudizar-se. as tcn ~ões e os con ílitos rememorar Kant e a exigência ética de
O meu escopo aqui e agom. é outro: realçar
sociais e políticos serão fatais. O mal-estar,
pensar a política. sem esquecer as cont rio facto his16rico incontornável da afim1ação a insatisfação, o desânimo, as~umem as buiçõc\ contemporâneas que renectem as
da liberdade como valor supremo da "nova mais diver-~ fonnas. todas ela.~ com efeitm inquiernções da modern idade. Soluções
república~. sublinhar o plural ismo político e
altamente noch·os e.
conc retas. como é
a conqu ista fundamental que consistiu na
por vezes ex trema... um dos problemas maiores óbvio, não me compeins1i1uciona1ização dos direitos políticos e mente
perverso~.
te apresenta r. Para
que
dominar
a
sociedade
e
a
civis. e pôr cm evidência a consagração Penso. por exemplo.
isso e:<i!.lem oi. panlconstitucional da democracia representativa.
na descrença que se cena polí1ica portugu°"' (...) é o dos e o Parlamento.
Pas sados 20 anos. n liberdade subsi<>te.
insta la na política e problema da participação dos mas iambém os chamados corpos interembora por ínvios caminho~ se cometam
nos polílico~. na falta
por ve1.es atentados ou enloT!IO ao exercício de confiança que se cidadãos na vida pública e que médio!> - Universidade algumas liberdades concre1as. Ainda que vai perigosamente es- essa participação é uma exi- de~. as\ociaçôes cfvipreocupante, não me parece alannante o que palhando no funcionacas. \indicais e palrogência cada vez mais irrecusável nai!>. centros de in.,esnesta matéria se passa. pelo menos enquamo mento do Estado. As
funcionar. no essencial. a separação de frustaçõcs e dccepções e para a qual é neces.~rio, com tigação , centros de
poderes e os Tribunais decidirem com inde- a que me referia dão urgência. enconlrar respostas.
formação ou de irrapendéncia. Passados 20 anos. os direitos lugar. inevi1avel (Cot1"""" NI pó •. St~llWtJ
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diação de cultura. etc. e1c, - : estes corpos
civilização a que pertencemos. Mas. oeste
Europa não podem avançar e chegar a bom
intermédios são um verdadeiro tecido
contexto. como conciliar o discur,o eurotermo sem uma lógica de confiança na
conjuntivo do corpo social. intere~snndo ao
peísta com a per<>istência de atrasos de capacidade dos europeus em serem capazes
poder. u qualquer poder assumidamente
desenvolvimento, mau grado os fundos
de uma outra rncionalidade na organização
democrático que eles exercrun criticamente
diligemememe oblidos em laboriosas negoeconómica e social do seu próprio e~paço.
a função de queMionar em permanência as
ciações comunitárias? É que. para muitos.
Sejam. porém. quais forem o~ caminhos
formas de funcionamento da sociedade e do
sendo embora conhecidos os nossos atrn)()S
que tiverem de ser percorridos. nas difíccir.
E!.tndo.
estruturais. o ideal europeu foi sinónimo de
ncgociaçõe~ que se avizinham.par.ta defesa
Hoje, mais do que nunca. interessa a
rápida recuperação que nos colocaria ao do quadro mai\ favor.lhe] aos nossos
Ponugnl e"ta dinâmica cul1ural e cívica dos
nível da média europeia em relali,·amente
intere'ises. não cabe dúvida que. imeroatais corpos mtennédios. Mais do que nunca,
cuno tempo. Q, que sinceramente abraçamente. o acento tónico terá de ser colocado
porque vivemos um momento de eimaorram es1e ideal acreditaram que a construção
na mobilização das energias e recursos
dinária importância para o nosso devir europeia em inseparó"el da ideia de solidanacionais para vencermos a batalha do
his1órico correspondente à fa.se de preparariedade suprJ·nacional. medianie a qual urnu
dc~envolvimento. O que implica, evidenteção da conferência inter-governamental de
das tarefas principais do'i mais fortes e pomente, o desenho de estraiégias apropriada.~.
96 que é suposto ser decisiva para a mode- derosos seria o empenhamento profundo na Mas não seria mau que se começas~e por
lação institucional da União Europeia. bem
descolagem dos mai~ fracos dos baixos
reconhecer que uma cultura de assislenciacomo para os equilíbrios político\ que
níveis de desen-wolvimento a que historicaJismo. se assim me posso exprimir. tcrú de
decorrerem da filosofia
mente pareciam estar dar lugar progressivamente a uma cuhura de
que for dominante
e que estes
auto-confiança e auto-afirmação de capaciPoucos como nós, enquanto condenados.
quan10 aos conceitos da
teriam de mobilizar dades e vontades. A mentalidade de a.~~isti
cons1rução europeia. povo, contribuiram para a todas as suas forças para do e. portanto. de dependente crónico. foi
Nesta~ matérias. que
formação desta Europa. diga- detec1nr e superar as sempre uma das consequência~. ma~
~erão ev.. enciuis para o
causas reais dos seus
também. e simul1aneamen1e. umas das
futuro de Ponugal e dos se sem qualqu er exaltaç ão airosos. Muiios dos que causas m11iorcs do subde~nvolvimento e da
portugueses. ninguém, nacionalist a, mas co m a rli\IO depositaram a~
pobreta. Esta é uma questao cul1ural de
nenhum grupo político
fundo que se põe hoje à sociedade portuou chefe carismático simplicidade e a sobriedade ~~~: :~~~~~~;~~;j~~
guesa no ~eu conjunto. inseparável do;,
terá legitimidade para que decorrem do reconheci- hoje. cépticos e descrenproblemas da educação. da formação
tentar impôr a ~ua visão. mento da História.
te\. Porque. embora profi,,ional e 1écnica. e da in-westigação
Será de\Cjável. impresdi\cu1h·el a interpreta·
cientifica e tecnológica, Por is'o é que
cindl\'el mesmo. o debação que un ... e outro;,
mui1m acrcdi1nm que o ei11.o íundamental de
te alargado. intenso e plural.
fazem de número~ e e~talísticas. o que
uma verdndcira c,tratégia de descnvol\'iNlio para se obterem consensos moles.
ameaça prevalecer é o ~entimento que a
memo ~j:i hoje. em Ponugal a Educação e a
ma~ para que a esiratégia portuguesa face à
disiãncia que nos separa do' mais ricos e Cullur.i.
plena in tegração na Europa seja a que
poderosos, em vez de se reduzir. se vai
Vinte anos depois de Abril. exercim o
corresponda à emergência das ideias mab
alargando. Se a~\inl for. que estranho espíriio crf1ico em tomo de questõc;, íulcrai;,
fecundas e dinâmicas. saídus do processo
fenómeno é este que parece reproduzir. à
para Portugal e os portugueses - ou1rai.
necem1riamente contraditório da confronta- escala europeia. entre os riem do centro e O!.
poderíam ter sido eleitas. igualmen1e
ção de posições. de interesses e aspirações
pobres da periferia (pelo meno~ Portugal e
importante:. - é uma fonna de afimiação da
diver;.a~. O que está em Jogo é demasiado
Grécia, e só em pane a Espanha e a Irlanda)
vita.lidade da sociedade civil. pesem embora
importante para que sejam lolerlheis
mecanismos idênticos aos que opõem
as ameaças de esclerose que pairam.
posições de soberba pseudo-cicntífica ou
os países indus1rializndo\ do norte. ao paralisando muitos que se recusam a llllar
pseudo-1ecnocrática: menos ainda a via
sul cada vez mais pobre e sub-desen- contra a apatia. o imobilismo. o cómodo
autoritária ou inumidatória. Aqui. como em
\Olvido? Se a suspeila persistir que a seguidismo relativamente ao poder estatudo o mais, imposição nào é ra1.ão. Pnreceestrutura das relações
belecido. seja ele qual
me ser este o registo próprio a uma cultum
intra-europeias, no
for. Por minha pane.
... internamente, O acento tóni· acho que pensar criti·
política que mergulha as suas rafz.es nas
p lano económico e
melhores e mais puras fontes do humanismo
social. reproduz. pe- CO terá de ser colocado na mobi· camente é condição
que foi moldando. a1ravês dos 1empos. a
sem embora todll'i as lização das energias e recursos para o e:l:ertício pleno
civiliwção a que pcrtencemO!o.
diferenças formais e
liberdade de agir.
nacionais para 'encermos a bata· da
Seja como for. o que não pode. desde já.
até subs1antivas. os
Uma e outra coisa.
iludir-se. é a !remenda complexidade das
vícios e prever."tões lha do desenvolvimento. O que pensamento e acção.
questões que temos de enfrentar. Da Europa das relações que ne'~ implica, e\ identemente. o dese- não se conformam
:;orno~. na Europa estamos. Poucos como
campo têm caracte- nho de estralégias apropriadas.
com a submissão a
nós. enquanto povo, con tribuiram parn a
rizado o mercado
imperativos dogmátiformação desta Europa. diga-~e sem
mundial e a dialéctica norte-sul. então é necos ou ortodoxias castradoras, Pensar e agir,
qualquer exaltação nacionalista, ma.<. com u ce~sário repensar tudo. a começar pelo com a robus tez e a determinação do~
~implicidade e a sobriedade que decorrem
próprio conceito de solidariedade europeia.
homens \'erdadeiramcnte livre .... é o que se
do reconhecimento da História.
As consequências, no plano político. serão ei.pcra de todos para que posloamos sair,
Plenamente europeus. pois. na JU~ta
enormes. como se compreende. porque o enfim. deste longo Rinverno do nosso
medida em que. como os outros povos
debale sobre as ins1i1uições. que será
descon1cntamento~.
europeus, moldámos o barro que deu rosto à decisivo para a organização polltica da
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1 TERVENÇÃO DO DR. JOSÉ
ANTÓNIO PINTO RIBEIRO
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União Soviética. De regresso aos Estados
Unidos escreveu uma série de artigos no

Ncw York Timcs. o pnmc1ro dos quais se
intitulava MI have seen rhe fu 1ure and it
Se, como dizia recentemente um já idoso v.orks". Eu vi o futuro e funciona.
~mio Nobel. a \Crdadeira magia é a da
Enganou-se. Funcionava mru. nõo cm o
meml1ria. comemorar o 25 de Abril é um
fu1uro.
exercício mágico sobre um acontecimento
Mas e nqua nlo o Socia lis mo Real nao
mágico. Lembremo-nos d~ surpresa e do ruiu . durante quatro décadas a partir de
cncanlamento que de imediato nos tocou e
1948. o mundo esteve dividido por uma
lomou a todos. ou pelo menos a todos os
íronteira que era única e a um tempo
que queriam ser livres. A li~naçào e a e!>lratég1ca. política. ceonómka e ideológiitu ..ão de tudo ser po!iSívcl. de podermO"> ser. ca. A guerra fria, a ameaça e!.1r:uég1ca/
lodos e cada um de nós. -.enhores dos nossos :uómica constituiu o principio ordenador de
au1odc1em1inados des·
tod~ o~ imeresses. de
imos. fel. florc\ccr
A libertação e a ilusão de tudo todas as políticas.
scnumcmo_., intensos. ser possível, de podermos ser, Tudo era "ecundário
amda que tr.1.nsitónos.
penante esse cisma
de fr1m:rnid:1dc e todos e cada um de nós, senhores tudo era subordinado a
igualdade. Momentos dos nossos autodeterminados ele. O mundo dividiu~empre só possh-eis
dhtinos.
norescer sentimentos -~c em doi!.. Tudo o
cm acontecimentos
que não era capitnti~ ta
O desmantelamento dos sectores públi·
mágicos. porque libcr- intensos, ainda que transitórios, era absorvido pelo
cos das economias. o desmonrnr dos Esl.ll·
1adorcs, como o foi o de fraternidade e igualdade. campo socialisrn e do.s-Providtncia. durante 40 anos indi~pen·
25dcAbril.
Momentos sempre só possheis em vice-versa.
sá'Yei~ e hOJC subitamente in~upor1heis. o
Pôr fim a um regi·
A expansio do esvaziamento dos direitos cívicos e \OCiais.
me em que para \C ser acontecimentos mágicos, porque mundo socialista e a
Assistimos. como diz lioa'entura Sousa
livre se tinha de se libertadores, como o foi o 25 de ameaça potencial que Santos, à ~consagração mundial da lógica
assumir o risco de ser Abril.
esse campo socialista económica cnpitalisu sob a formn neo!iberJ.I
herói. em que não se
representava concen- e a consequente npologia cega do mercado,
<;er herói era ser-se submi\so e stibdito. é algo
trou a :itenção dos governos ocidentais na da li'Yre iniciativa. do Estado mínimo. da
por que os capilãcs de Abril ~erão .sempre necessidade de expansão económica, de
mercanlilizaçik> das relações sociais. assisti·
lembrado!>. algo por que os ponugoe\CS lhes
redis1ribuição da riqueza. de sef.urança mos ao fortalecimento sem precedentes da
estarão, ou de\·erium estar, sempre gratm. social. de pleno empref.O.
cuhura de massa.~. que finge combater n ignofos ..e qual fosse o ~u po\tO e fossem eles
Como disse Keynes. ~o meu objec1ivo é rância com infom1ação mas <>ó impede a
salvar as democracias ocidentais".
militares ou não.
criação de \3.bem. e assistimos à celebração
Eu. por mím, estou e, se Deus me der
A alternalha à compra da lealdade ~
de estilos de vidn e de imaginário~ ~ociai~
populações b democracias liberais. por individualistas, privatistas. consumistas. mili·
JUÍZO uté à hom da morte, sempre estarei.
Mas o 25 de Abril foi há 20 anos e das pe~os que fossem O" cuslos a.'00Óm1cos e tantemcntertla~aexercitar<,CQucrasoh
Rcvoluçõe~ diz-~c que enve lhecem mal.
sociais dessa compra.
dariedadc. a compaixão
Que en\'elhecem mal pela sua obstinação de punha a própria demoou a re..,olta perante a
prometerem amanhih con\ti1uídos de cracia cm pengo. pres·
Ou razemos o nosso futuro ou injushça social!~
eterno-. momentos só fugazmente possíveis supunha correr o risco ninguém o fará por nós. Por isso a
Ji não há con tra·
nos dias inaugurais da ~ua vinda ao mundo.
de as populações que·
campo, a um lempo
Diz·se que en velhecem mui porque acre· rerem ir para o outro questão que está na ordem do dia 1u1elar e ameaçador
ditam no mito da eterna juventude. Porque campo.
seja a de saber que mecanismos que influencie o nosso
se recusam a envelhecer e não cuidam da
Como dis"e Eric há ou tem de haver que assegu· futuro. tal como influHobsbawm. "1ahez a
fonna como en\'Clhccem
enciou o deles. Ou
história, na sua 1ron1a. rem que o futuro esteja distribui· fazemos o nosso futuSer.1assim.ter.í.sido&Sunarno25 de Abil1
Como ennlheceu o futuro . o nosso venha a decidir que o damente na mão de todos e não ro ou ninguém o fará
passado fu1uro? Continua ele nas nossas mais duradouro resul- concentrada e desconlroladamen· por nós. Por isso a
mãos? E.~ não eMivcr. estará cm mílos que tado da revolução de
~~~~d: ~~: ~j;áª ~:
1enhamoi. meios para garant ir que ~ejam Outubro tenha sido te nas mãos de alguns.
boa_.,, quer ame.s quer depoh de nelas terem 1omar o "mundo de\Cn·
saber que mecani~·
.,.olvido" seguro para Ili democracia!. liberais. mos há ou tem de haver que a.\S.Cgurcm que
OnO\'>OÍUIUro?
Vejamos primeiro o conle\. to aclu al Mas ii.to é, obviamente. as~um1r que ele o futuro esieja di~1ribuidamente na mão de
con1inoe seguro..."
destenos.sofuiuro.
todo~ e não concen1rada e de~ontrolada·
Os anos 90 poderiam .ser uma rderincia
E essa segura n~a da!. democracias. feita mente nas mãO\ de alguns. Já não há confli1guat aos anos 50. 60. 70 ou 80. Mas não por causa da concorrlncia dos dois campos to es1ra1égico que determine. para o melhor
.são. Com a queda do muro, em Dezembro e do medo que ela gerava, 1radu1.iu-se numa ou para o pior. o nosso fu1uro. como os exde 89. 1erminou uma époc.11, uma era que economia social de mercado público/ jugo~lavos tem visto e sentido.
privado. is10 é, lucros mais Estado-Provicomeçara em 1948. A queda do muro rt\leDefinido o conte11:10, Hjamos a siluação
Jou que essa outra Revolução, a de 1917, d~ncia mais direitos cívicos e soc1a1~.
em Portug1d. hoje, 20 anos depois do 25
envelhecera muito mal
Mas. acabado o medo da alternalh a. de deAbriL
F.m 1932 um dirigente si ndical ameri- que os desfavorecidos corram para os braços
cano, Lincoln Steffens, 'YiSitou longamente a do outro campo. que \lemos?
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É preciso começar por lemb ra r que o
mérito que Hobsbawm diz que a história
talvez reconheça à revolução de Ou1ubro,
não no!. tocou até 1974. Aquele processo.
longo de muis de 70 anos. das democracias
ocidentnis. de criação de direitos cívicos por
sucessivas camadas e por isso chamados de
I.'. 2.' e 3.• geração, de criação/conquista de
um Estado-Providência. de corpos <;0eiais
intermédios. não exiMtu em Ponugal.
C om o 25 d e A bril a hi slóri a sofre u
uma sú bila aceleraçáo. Ben\ indll, neces·
sária e inc\ilá \'el, ela foi tão concentrada
que não permitiu sedimentar prá1icas e
estrutura<; de poderes conteud1ficantes dos
direitos das várias gerações. nem um
Estado-Pro\ idência e urna administração
assentes cm princípio<; democráticos de
redistribuição de bem estar e eficiente
serviço. e!ilava tudo por fazer e nem tudo
ter:i sido bem feito.
A Dedaraçio dos Direitos do Jlomem e
do C idadno de 1789, depois de 3.finnar no
seu anigo 1.0 que O'i homens nascem livres e
iguais em direitos. di1 no seu anigo 16.º que
toda a !tociedade na qual a garantia dos
dircilos não C!ttá assegurada. nem a <;epamção
dos poderes determinada. não 1em verdadeir.i
constituição. lrnpona ver como e~tamos de
Separaçiio de Poderes e como estamos de
direitos. de direitos das \·árias gerações.
P e nso q u e n a n ossa Co ns lilui çâo a
scparnção de poderc\ não está cfectivamente
assegur:id11. Penso que existe. logo aí. uma
fundamemal e gravf.,,ima deficiência de
tcxlo o sistt.'ma poli1ico.
Nós nao lemos em Portugal um sistema
j udicial que assegure o cfectivo comprometimento do estado com as leis que ele
mesmo faz. que submeta lodos, pronta e
igualmente, à lei. Ma.'>. porque não funcionam O!. tribunais? Por muitas e variadas
razões: porque não têm Juízes que chegue.
Porque não há funcionários suficientes nos
Tribunai.'>, porque a\ regras segundo as
quais funcionam não ~ervem, porque o
orçamento da Justiça é in~uficiente. Tudo
isto depende W do Governo: o númi:ro de
juízes. de funcionários. as regras e o
orçamento. o~ tribunah ~ão lemos e es1ão
desacreditados. o Procurador Geral da
República não inves tiga crimes, como os
crimes de corrupção? Todos se queiJ;am das
más regra~. da falta de meios. de 1écnicos,
de equip:101entos.
É p rttiso repensar e asseg ura r a efedi·
va separação do poder judicial do\ outros
podere~. assegurar e impor a autonomia e
independência das M:tgistraturas. 'iOb pena
de não haver nem as condições de igualdade
perante a lei. nem as condições de tutela e
cxcn::ício dos direitos.
Mas rn mbé m a sepa r ação d o pod e r
leg is lalivo e do poder executi\ o tem de
ser rcpensuda. O regimento da Assembleia
da República e a liberd:tde que confere aos
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grupos pnrtamentares de estabelecerem uma
direi10 de acção popular me\mo no âmbito
discipli na Ião hierárquica e férrea como
restritamente consagrado no artigo 52.º da
avih.ante do depmado individual, que tem de
Constiluição?
ir pedir e negociar com o líder parlamentar
Pod e mos n:io saber hoje que futur o
quando quer usar da palavra 5 minutos para
qu e r e m os, mas temos de consagrar ou
falar de um qualquer as~unto. as regras de
conservar os meios de in1ervenção política
composiçào e funcionamento das comissões
para quando soubermos. Se assim não
de inquéri10 pcnnitem que. por inlennédio
acontecer. o OOS.!iO futuro escapar-nos-á ainda
dos partidos. se verifique e 'iC assista a uma
mais e mais im::ver<,ivelmente dru. mãos.
verdadeira subordinaçilo do legislath·o ao
O 25 de Abril tem en\elhecido ma l, não
e:-:ecutivo. Partidos que. contra o disposto na
tanto pelo concreto futuro que tem sido o
n<XSO recerne passado. mas por não termos
lei. nem !>C(!uer apresentam con1ai. sem que
nada. aconteça ou lhes aconteça.
sabido quere r. reivindicar, impor e conÉ porque a Consliluiçiio n:io assegura a qui,lar os meios de intervir n3. decisão ou
pelo menos na defesa dos meios de decisão
separação de poderes, ou permite que ela
sobre o nosso futuro. qualquer que fru.sc o
.!ieja pervenida, porque não assegura
que cada um de nós queira. qunlquer que
mecanismos de "check and balance", que as
seja o que coloctivamente quizermos.
maiorias absolutas são perigosas. Não
Hã uma crise no exercício e lutela d ~
porque o sejam cm si. mas porque, nào tendo
direitos.
a Consri rn ição sido pensad a em função
llá uma crise, uma gra\ e crise na orgn·
delas. não estão aí estabelecidos mecanismos
ni1.ação e na distribuição do poder e dos
limitadores e preventores dos abuso~ para
poder es e n:t forma do seu ne rcicio.
que o poder maioriHlrio tenha uma forte
Mas a maior crise é querermos conti propensão marginal. Foi preciso uma longn
nua r assim,
maiori:t ab~oluta para i'!so ~cr claro. Mas
Dem oc ra ci u é pod er m os d ele rm inar
refonnada nestes pontos a Con!tliluiçiio.
se m m ed o, o nosso qu oli d ia n o futuro.
bcnvi.nd:tS ;,crJo as maiorias ah\oluta.'
Para isso temos de con'itrvnr 11 memória do
Vejamos agora como es1:1mos de d ireitos: Já vimos 4ue sem 1ribun11is eficientes que cada um promete, temos de saber e
aprender a saber distinguir quem promete o
não há efectividade de direnos. sejam de
quE, como se alarga o poder de inter"enção.
que geração forem.
como se alcança mais transparêncin e se
Garnntias race ao processo pena l. não
conseguem mais e mais eficientes mecanb·
tem01'.. Nunca ti.,,emo,, mas ngora j:i nem no
mo\ de controlo isento do poder que .~e
papel. A~ nuhima~ gar.intias de defe~. que
delega. Temo~ de exercer os nosws direitos,
a Conslituiçiío proclama assegurar no seu
de u~ os meio~ de defesa e garantia deles e
amgo 32.~. foram esv3.liada~ pela Revisão
dos nossos poderes e temos de defender e
da Constituição em 1982 contr.i o proposto
lutar por todas as formas por meios de
pe lo Dr. Stl Carneiro no seu proJecto de
direc ta e democrá1ica inlervenção na
revisão con\titucional e o constante e
decisão da~ llO'\'as vidas.
lucidamente defendido pelo Dr. Sal~udo
Par a isso temos ta m bém de constiluir
Zenha desde os ano~ 50. A instru~ão
ou panicipar na.~ associaçõe~ de intere~scs.
governamentalizou-se, há quem queira
para lutar contra os Prozores ou pelo
agor.i que se policializc.
Ambiente. para apoiar e prevenir outros
Face aos "abusos do poder " temO'i más
hemofílicos contaminados outras hemodileis. A começar por uma lei penal que nem
álises de É\·ora. Temrn. de
sequer declara crime
... temos de não ler medo. perceber que todn a vida é
público as ofen!tas corpomi!t, a violência física. de lemos que impedir que para polí1ica e n política é a
nossa vida e que sobre a
agentes da au1orid11de
sermos li\res sejam nttes.sá- nossa vidíl 1emos que
c;obrecidadàos.
Em m a léria de direi· rios actos heróicos, mesmo \aber o que querema' e
tos soci a is, d a seg unda que pequenos. Temos de ser querer coisas. E temos de
não ter medo. temos que
ge r açã o. de direi1os n
cidadãos e não súbditos.
impedir que para senno~
pre!.tações do estado.
livres SeJarn necessários
lemos hemofílicos contaminados e
ac10~ her6icos. mesmo que pequeno\.
hemodialisado~ monos. Já cm França, e não
Temos de ser cidadão~ e náo súbditos.
é grande exemplo, houve condenações e
O 25 de Abril foi há 20 anos. e eu entendi
pri~. quando em Ponugal nem sequer há
este convite. que rnullo agr.ideço, da Assoindemnizações. quanto mais re<iponsá.,.ei~.
ciação 25 de Abril. para feMeJar e comeE os direil os da te r ceira geraçao, os
morar. como um apelo a cada um de nós para
direnos que no~ haviam de assegurar a
que faça seus os dois primeifO!t versoi; que o
panicipação correctiva quando não sub~ti·
poela José Mário Branco co~tuma cantnr:
tutivn. da deficiente democracia represen"Anda dai que a festa já :icabou, mas eu juro
tativo/panidária? Onde está o refe rendo que
por quem sou que 1s10 não vai ficar a.ssim."
a Co nstitu ição co nsagra? Onde e&tá a
regulan1entuçi'io que permita faze.r actuar o
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Essa é, de facto. uma das grandes linhas de
(•.. )o País está reconhecido,
força do 2.5 de Abril. Penso que estas
comemorações deram ocasião a que por
profundamente reconhecido
roda a pane. com ~ debates da Televisão.
àqueles que nos deram a L.iber·
mesmo se alguns foram menos agradáveis.
dade - os Capitães de Abril.
com muitos e.scrnos que apareceram, com
muiias histórias sobre o 25 de Abril e sobre
Revoluç11o Francesa, as revoluções devoram
a nossa época contemporânea. com muitas
os seus filhos. É uma regra. quase se m
reflexões que foram feitas sobre es1es 20
excepção ..
anos. que foram. como não podia deixar de
São as próprias contradições do processo
ser. tão contradi1órios e têm aprcciaçõc\ e
sociaJ que levam a que isso acomcça. Mas a
\alori~ di\·eNS dado o pluralismo das
melhor satisfação daqueles que fizeram o 25
nossas fonnaçõcs. se reunisse um con1umo de Abril é que. apesar de tudo. olhando esse
de documentação e se procedesse a uma
momento inici11l do 25 de Abril. o País está
gra nde reflexão sobre temas que foram
reconhecido. profundamen1c reconhecido
postos cm valor. o que. penso. é de uma
àqueles que nos deram a Liberdade - os
eurcma utilidade para o nosso Pafs.
Capitães de Abril.
Por outro lado. o segundo obp:u"o deslllS
Evidcnlemcnte que, ao longo doa ano!).
comemorações era que elas nlo \e
discordámos muitas vezes uns dos oulros.
limuassem apenas à panicipação saudosl<ita.
Mas outro dos aspectos imponames des1as
daqueles que panieiparam ou vi\'eram o 25
comemoraçõe~ foi que poderia pen~ar-se
de Abri l de 1974, mas que empe nhasse.
que delas saísse o agravamento das rupturns
nessa celebração cole<:tiva. a juventude. !<iro
que se fizeram a seguir à Revoluçiio. de
INTERVENÇAO DO SR.
foi conseguido. A panicipação da JU\'entude certas divisões. provocando que os
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
fcz·sc sentir ~mprc nestas comemorações.
ressentimentos
Lembremos o que
DR. MÁRIO SOARES
viessem à flor da
foi - e como foi para
{... )a celebração a que assistimos pele. Nada disso
An1es de mais n:idn - e eu vou dizer
todos nós consolador no próprio dia 25 de Abril no
aconteceu. felizbreve~ palavras - quero fe licitar a Assoa ce lebraç11o a
Largo do Carmo (... } Foi o pa~ar mente. !l ouve um
ciuçào 25 de Abril pela maneira como
que assistimm no
grande \entido de
organizou estas comemorações dos \linte
próprio dia 25 de do testemunho a uma nou geração
unidade. dando a
nnos do 25 de Abril.
Abril. no Largo do de jO\ens, que não \'Í\.eram o 25 de
esta palavra. que
Confesso que da J'rime1ra \IC7 que recebi Carmo. a que o Abril (... ) mas que sentem o 25 de
muitas veu\ se
reprcsemames da Associação, que me Coronel Vasco LouAbril, perceberam o sentido do considera politicamo\lmram o primeiro esboço do programa
renço chamou. e
mente ga)tn, um
dns comemorações. temi que elas tivessem
bem. como qua~e essencial e a generosidade dos que
sentido es trit o e
um sabor passadista e fos~m como que 11
uma refundação do o fizeram. Estão com o 25 de Abril,
nobre.
repetição de um cena ritu:il. Alertei-os.
25 de Abril. Foi o e querem prossegui·lo e luá · lo
Houve apenas a
aliás, desde logo para i\SSO e di~-lhes que.
passar do te\le·
demarcaçdo entre
do meu pooto de v151a - M>Ubc que era C\\t munho a uma n0\'8 mais longe.
aqueles que defentam~m o da As~ociaçào - tinhama~ que
geração de JOven\.
deram a anuga di1adura e os que defendem a
comemorar o 25 de Abril com uma visão
que niio viveram o 25 de Abril - como d1sr,,e
pro~pcc 1 iva e pensando essencialmente no
o Frade à pouco - eram então menores OtJ Liberdade e ~o os fundadores da ~cgunda
República. Entre uns e outros há de facto
futuro. Penso que isso foi conseguido. Oaf não existiam al!!Ull\ dele\. mas que sentem o
uma barreira intransponível. Aqueles,
que cu fetici1e vivamente a Associação 25
25 de Abril. perceberam o sen1ido do
porém.
que fileram o 25 de Abril \ão hoje
de Abril. Bastaria assi~tir à \Csção de hoJC
essencial e a generosidade dos que o
para compreender que a preocupação dOlo
fizeram. E!i1ão com o 25 de Abril, e querem saudados pela eo;:magadom mau>tia do Po\o
Portugués
que. depois de tudo o que vi,·cu
que me precederam no
prossegui-lo e levá-lo
(..• } olhar o futuro, falar do mais longe. Natural- nestes 20 ano~. sabe o que ganhou e
u'o da palavra foi.
reconhece que i5so se deve a~ que fizeram
jusuuneme, olhar pam que (... ) não está bem e alertar mente, para muitos de
o futuro. falar do que. para o desenvolvimento do nós, que sonhámo~ no a Revolução.
Quando ouvimos um jovem, aqui, há
segundo eles, não estã
dia 25 de Abril que
pouco. d11er. referindo uma moção
~m e alertar para o espírito crítico, para a rene~ão. 1udo seria diferente
apro\'ada pelo Conselho Nacional de
de\cnvol\limento do para o associath ismo. para a no futuro. hou ... e deJuventude. que é impensá,·cl 'i\'cr-sc ~m
e<ipínio crfüco, para 1 luta pelos direilos cívicos, para a cepções. Em mui10~
liberdade. nós que, durante décadas.
rcílexão, para o asso·
u.pectos. fidmo~
participação
dos
cidadãos
e,
vivemos cm di1adura. temos de reconhecer a
ciat1vismo. parJ a luta
aquém daquilo que
imensa mudança de mentalidades que se
pelos direitos cívicos. portanto, para mais e melhor poderíamos ter de~e
operou. l.s\O deve-se ao feito heróico dos
para a participação democracia. Essa é. de facto, jado. Alguns ficaram
homens do 25 de Abril. Simbohnmdo-os.
do\ cidadãos e, por·
uma das grandes linhas de força pelo caminho. Real - nós lembr.bn~ aquele que foi tah·c1 o mai~
1an10. para mau e
mente. como dizia
do 25 de Abril.
melhor democracia
límpido e generoso dos capnãe'i de Abril.
Danton a ~110 da
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Salgueiro Maia, e fizemos-lhe a homenagem
com o lerceiro mundo? Como é que se vai
e a consagração nacional que lhe era devida.
realizar o diálogo Norte-Sul? Sabemos que
Claro que se pode pensar - e o último
as receitas do neoliberalismo não podem
orador que falou, Pinto Ribeiro, empregou
responde r a isso. Mas, o facto de s1es
essa expressão - que a Revolução do 25 de
problemas se levantarem. assumindo nós a
Abri l envelheceu mal. Eu permito-me
consciência de que eles existem e que é
discordar, porque acho que não envelheceu
preciso encontrar saídas para eles, com
mal. Acho até que,
soluções de generojustamente, o sermos
(... ) lembrámos aquele que foi sidade, de solidariecapaLes hoje. aqui, de
dade e de liberdade,
pôr, serenamente, talvez o mais límpido e generoso eu penso que isso é
problemas tão sérios dos Capitães de Abril, Salgueiro garamia de que iremos
como ele pôs, àcerca Maia, e fizemos-lhe a homena· conseguir resolvê-los.
dos direitos das difeO que seria o pior
gem e a consagração nacional
rentes gerações, de
de tudo numa comenão estar comple ta- que lhe era devida.
moração do 25 de
mente assegurada a
Abril é que retirásseparação dos poderes, de não haver os
semos - sea leitura fosse essa, mas eu não
balanços e comrabalanços que poderiam e creio que seja essa - a seguinte conclusão: a
deveriam existir, num Estado de Direito
Revolução envelheceu mal. agora resta-nos
Democrático e ainda aquilo que ele disse em
fazer outra se queremos encontrar uma
relação à Justiça e à Lei Penal - e eu panilho
saída. Ora eu suponho que não é assim: a
dessas preocupações! - o facto de o
Revolução foi um êxito, \•isto que os seus
pxlemlos di1.er com esta fromalidade, de o
objectivos fundamentais foram ating idos.
admitirmos e de o expressamlos com toda
Nós instituímos um país democrático que,
a liberdade, é a prova, a meu ver. e ao
obviamente, não é perfeito. A democracia
contrário do que ele disse, que a Revolução
tem de ser aprofundada e aperfeiçoada. mas
do 25 de Abril não envelheceu mal. Foi uma
existe! Nós concedemos, a autodetemliverdadeira Revolução.
nação e a independência às nossas antigas
Acomece é que a sociedade portuguesa
colón ia s. Acabámos com as guerras
evoluiu nes1es últimos 20 anos, transcoloniais. Evidentemente. que isso provocou
formou-se profundameme. Os problemas
traumatismos profundos - na nossa própria
que hoje se põem são completamente
sociedade e nas sociedades qu e estavam
diferemes daqueles que se punham há vinte
dominadas por nós. A si tuação dos novos
anos atrás; e nós temos que lhe saber dar
países independentes, que foram nossas
respostas originais, mas encarando a
antigas colónias. apresenta problemas muito
construção do futuro, segundo aqueles
graves como nós sabemos. Mas as relações
valores que sempre foram os nossos - a
nonnalizaram-se e são hoje boas. Prosseliberdade, o pluralismo, a justiça social, o
guimos uma via de desenvolvimento, somos
respeito pelos direitos do homem. É essa a
um país europeu, estamos num núcleo onde
lição que fica destas comemorações e é ela,
obviame111e. que nos pode unir e fazer ir
Naturalmente que temos
mais longe.
Foram aqui, também. postos problemas
muitas insatisfações. Mas
que são problemas de uma grande
quem não tem espirito crítico
transcendência e que constituem ques1õcs
está condenado, como eu disse
efectivas. Que projecto defendemos para a
Europa? Como é que nós nos vamos
no primeiro dia destas comerelacionar com o mundo que fala a língua
morações, a perder a juvenponuguesa? Como é que vamos ser capazes
de formar a Comunidade dos Países da
tude . E nós não queremos
Língua Portuguesa, e pô-la a funcionar?
perder a juventude.
Como é qu e vamos assegurar a solidariedade dentro da Europa e em relação. não
só à Europa da União Europeia, mas à
somos associados às decisões fulcrais sobre
Europa toda no seu conjumo? O que vamos
algumas das questões que se põem ao
fazer para que os sistemas de segurança
mundo. Isto não é pequena coisa. Naturalsocial. que foram o que de mais justo e
mente que temos muitas insatisfações. Mas
melhor fez a social democracia eu ropeia,
quem não tem espírito crítico está
possam func ionar nas actua is condições
condenado, como eu disse no primeiro dia
económicas e financeiras do mundo? Como
destas comemorações, a perder a juventude.
é que nós, europeus, nos vamos relacionar
E nós não queremos perder a juventude. Nós

Acho, por tudo isto, que a
Associação 25 de Abril tem
razão, para estar satisfeita. Deu,
com estas comemorações, um
excelente contributo para o
futuro de Portugal.
queremos estar com a juventude. para
trabalharmos todos no sentido de um
aprofundamento democrático, de modo a
renovarmos os grandes ideais que o 25 de
Abril representou para Portugal. Acho, por
tudo isto, que a Associação 25 de Abril tem
razão. para estar satisfeita. Deu. com estas
comemoraçõe s. um excelente contributo
para o futuro de Portugal. Muito obrigado.

O 25 DE ABRIL EM
ITÁLIA
O depanamento de História da Universidade de Bolonha promoveu um colóquio
sobre o 25 de Abril, para o qual convidou o
tenente-coronel Vasco Lourenço e o doutor
Pedro Gou!an. Vasco Lourenço apresentou
uma comunicação. subordinada ao tema
"Os militares na viragem democrática".
Nela, nomeadamente, destacou o papel da
guerra colonial como facwr detenninante
na for-mação da geração dos "capitães de
Abril", pôs em relevo a forma como a
liberdade se constituiu em objectivo maior
e em deno-minador comum do projecto do
Movimento das Forças Armadas, e analisou as várias contradições que caracterizaram o processo que se seguiu ao 25 de
Abril. mas que, apesar de tudo, foram
superadas pelos "militares de Abril". na sua
detenninaçào última de instaurar em Ponugal um regime democrático, finalmente
livre dentro das suas fronteiras e libena do
estigma de opressor doutros povos.
Aproveitando a sua esrndia em Itália
o tenen1e-çoronel Vasco Lourenço foi
convidado para participar num acto
comemorativo dos 50 anos da libenação de
Ravenna do jugo fascista, na qual participaram inúmeros "panizanni" ainda vivos e
familiares dos já falecidos. Em homenagem
ao 25 de Abril o presidente da A25A foi
conv idado a encerrar a sessão com uma
imervenção. única excepção concedida
entre as várias delegações estrangeiras
presentes. Em curta mas vibrante alocução,
Vasco Lourenço lembrou que o 25 de Abril
representou, em Portugal, o derrube do
fascismo que aqui sobreviveu 30 anos ao
ilaliano, pelo que, afinal, naquele acto,
portugueses e italianos comemoravam o
êxito de uma hna comum.
PPC
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PRAESIDIUM DA EURO MIL
Convidado pela Associaçâo Nacio-

sejam políticos ou mi litares, da não
obstaculização dessas mesmac; ac1ividades associalivas.
A democracia é hoje uma rea lidade
em Portugal. Passados 20 anos sobre a
da A25A, o pr es id ent e da sua madrugada libertadora, algumas quesDirecçã o, te ne nt e coro nel Vasco tões se impõem, no entamo, levantar.
Lourenço, qu e proferiu a interve n- Vivemos numa democracia plena, aprofund:ida. estáve l e participativa ou. pelo
ção que se segue:
Em primeiro lugar os meus agradeci- contrário. comi nuamos incapazes de
passar
aJém de uma simples democracia
mentos à Associação Nacional de
formal? lnfelizmeme, considero estarSargentos pelo convite para intervir
mos
mais
peno desta segunda situação...
nes1e Praesidium da Euromil.
Disso são exemplo, flagrante e signiNuma reun ião com a importância
desta e com a participação de tão ficativo, as enom1es dificuldades que o
prestigiadas associações de mi li 1nres, poder vem impondo à livre associação
poderá parecer estranha a intervenção dos milita res. Posição tanto mais
de uma associação que, tendo sido estranha e incompreensível quamo o
fundada por milirnres, não é propria- ae1ual Estado dcmocr.ílico e de direito é
menie uma associação de militares e resuhado da acção direc1a dos militares.
muito menos ainda uma associação cujo Seja-me permitido aqui fazer uma
horizonte se confine aos interesses dos referência ao facto de até em relação às
mi li tares, enquanto rnl. Compreendo forças de segurança, nomeadamente às
eida intervenção pelo facto de a policias. o poder vir criando enormes
dificuldades à criação de associações
Ac;sociação 25 de Abril 1er sido fundada
pelos militares responsáveis directos profissionais e ao seu respectivo funcionamento. exercendo mesmo perseguipelo derrube do regime fascista em
Portugal e pela consequen te implanta- ções inaceitáveis num Estado que se diz
ção da liberdade e da democracia. E. por de direito e democrático e está inserido
na Comunidade Europeia.
isso. aceitei fazê-la. Con t ribuindo,
Numa democracia não pode haver
também, para demonstrar que os
militares se não pretendem apenas cidadãos de primeira e cidadãos de
segunda. Apenas
organizar em associações de na1ureza
Nós, militares de Abril, con- nos países onde
ex istem ditadura-; os
profissional, pois se
sideramo-nos com total legiti- seus habitantes se
interessam pelas
diversas actividadcs midade para defender o vêem divididos. no
e não abdicam de direito dos militares em se que aos direitos diz
exercer. em pleno. a associarem para diversas respeito. Por isso, as
sua condição de
finalidades. quer para a forças armadas nacidadãos.
c ionais devem ter
Nós, mi litares de defesa dos seus interesses como prime iro e
Abril, consideramo- específicos como profissio· inalienável dever
·nos com total legiti· nais, quer para a prálica de não permi tir. nem
midade para defen- quaisquer actividades como impôr. que um poder o direito dos
der ilegflimo se
cidadãos.
militares em se asinstale no seu país.
-sociarem para dive rsas finalidades.
País que lhes deve. através dos detenquer para a defesa dos seus interesses
tores do poder legítimo. portan to deespecíficos como profissionais. quer mocrático. pagar na mesma moeda, não
para a prática de quaic;quer ac1ividades
lhes coarctando quaisquer direitos de
como cidadãos. Defesa que comporta a cidadania.
exigência aos detentores do poder.
Sabemos que a finalidade última das

nal de Sa rge nt os, orga nizadora do

Praesidium 11 da EUROMlL, forum
que reun e mili ta res de di ve rsos
países europeus participou, em nome
11

forças armadas é a defesa nacional.
um facto. No entanto. não me parece
que haja contrad ição com o que acabo
de afirmar. Isto porque considero que
apenas um poder legítimo tem o direito
de se pronunciar sobre a defesa do seu
pafs. Defesa que só será dável se o
próp rio povo desse país nel a se
empenhar. Por isso. as forças armadas
de âmbito nac ional são fundamentais
em países onde o sentimento democrático não é ainda fundamental no
coração e no pensamento da generalidade dos seus cidadãos. Se houver o
perigo de as forças armadas poderem ser
usadas como forças pretorianas de um
qua lquer poder, mesmo que lá tenha
chegado aLravés de métodos democráticos, isso será 1a n10 mais fácil de
acon tecer quanto menos as forças
am1adas forem de âmbito nac ional. O
que, em meu entender. justifica que em
Portugal se continue com forças armadas constituídas à base do serviço
militar obrigatório.
E se às forças armadas são exigidas
Larefas tão transcendentes, se aos seus
elememos são exig idos sacrifícios tão
grandes, como ace itar que aos mesmos
sejam negados os mais e leme nt ares
direitos de cidadania? Como aceitar que,
em nome de uma qualquer suposta
operacionalidade. se negue aos militares
o direito de se associarem para defender
os seus direitos profiss ionais ou para
me lhor se organizarem, no !.cntido de
participarem na vida naciona l?
Isso é. pura e simplesmente. passar-lhes um at~Lado de menoridade! Desde
logo porque pressupõe que os mesmos
apenn!. serão bons operacionais se lal
lhes for imposto. E. então, mal estará a
nação que suporta a sua defesa numa
organização cujos componen1es não são
devida e \Uficientemente re!o.ponsáveis!
A sociedade moderna não 'iC compadece
com a existência de grande!. missionários ( muito menos se obrigado!. a tal. .. ).
Cada vez mais. os cidadãos querem ver
os seus deveres compensados com
direitos. E o direito de ser rcsponsá\·el.
livre. poder decidir por si, é 1alvez o
primeiro de todos ...
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Pessoalmente considero. sempre a criação e o funcionamen10 pleno de permitiu a representação portuguesa na
considerei, que as forças armadas serão associações de militares. o poder tudo Euromil. E com isso deram uma autênbem mais operac ionais se os seus 1cm fei to para as contrn riar. tudo 1em tica lição de unidade, coragem, persislentado parn evitar a tência e dinamismo aos oficiais que. em
e lementos forem
legítima acção. boa hora, resolveram também criar a sua
conscientemente
Os homens e as mulheres, sua
E, em vez de as associação. Uma referência especial
responsáveis. O que
hoje no final do século XX, uti lizar. pedindo- para a associação dos militares na
pressupõe uma organização efic ie nte, exigem participar na condu- -lhes suges tões e reserva e nn refo rma, cuja principal
que comporte uma ção do seu presente e na apoio nas diversas e força poderá estar no facto de congregar
disciplina cons- definição do seu futuro. E isso imponantes deci- militares de todas as classes.
sões que vem toComo dirigenle de uma associação,
ciente e aceite, mais
apenas será possível se lhes mando, nomeada- sei bem das dificuldades de uma
fácil de atingir atr'dfor permitido participar, par- mente no campo da mobil ização mi litante dos associados.
vés de uma prática
reestruturação, tem- Nomeadamente se os mesmos não
democrálica do que ticipar...
a1ravés de uma caOra uma das formas mais -nas encnrado sem- descortinarem, à primeira vis ta. um
deia de comando ti- simples de participação é pre- pre como autênticos interesse específico nas suas ac1iviinimigos. Como se
po autocrática. Não
cisamente a do associativis- uma reestru turação dades. Por isso, as minhas fe lici tações, a
significando com
minha solidariedade e o meu incentivo
mo.
Incluindo
o
militar.
não
devesse ser feiisso que a autoripara que continuem. O vosso papel será
ta. antes de mais,
dade não exista. que
fundamental para que as Forças Armao comando se não exe rça. ou que a com e para as pessoas que constituem a das Portuguesas sejam cada vez mais
instituição a reestruturar! Como se ex isbagunça se possa instalar. Defi nidas as
tisse m iluminados possuidores do dignas e d ign ifiquem o nosso país
regras. não podem as mesmas estar
monopólio da sabedo ria. quanto ao (como é evidente e na1ural, estou certo
pemlllnememente a ser pos1as em causa.
melhor para as forças armadas e para o de que as associações de outros países
Mas é evidente que essas mesmas regras
país! O que, desde Jogo, nos faz aqui presentes 1erão um papel igualsó serão eficientes, só serão pacifidesconfiar profundamente do mérito e mente importante nos seus países: a elas
camente aceites se forem definidas pelo
dos objectivos da reestruturação que e a todos os seus representantes quero
conjunto de todos os miliiares e não
1em vindo a ser efec1uada. Seja-me apresentar as minhas calorosas saudaimpostas pelos que, por umas razões ou
permitido congratular-me, pela presença ções e os meus vo1os de felicidades).
outras. exercem o poder. Os homens e
nesta sessão, de
A dignificação que
as mu lheres, hoje no final do século
5
XX, exigem participar na condução do
Seja-me permitido congraseu presente e na definição do seu Estado Maior dos tular-me, pela presença nesta
con1inuarem a servir.
futuro. E isso apenas será possível se
três Ramos das sessão, de representantes dos ac ima de tudo, o povo
lhes for pennitido participar. panicipar...
Forças Amllldas. Chefes de Estado Maior dos de que são parte inteOra uma das fonnas mais si mples de Presença
signiparticipação é precisamente a do ficativa e im- três Ramos das Forças Arma- gr~nt:~ssa acção conassociativismo. lncluíndo o militar. porlante que esdas. Presença significativa e jugar-se-á com a de
Es1ou certo de que. se a existência desse pero possa signiassocia1ivismo não for conirariado. ficar uma abertu- importante que espero possa ou1ras associações.
serão os próprios militares os primeiros rapara as preocu- significar uma abertura para co mo a que aqui rea preocuparem-se com a possível pações de panici- as preocupações de participa- presen10, a Associação
25 de Abril, que pugna
necessidade de restrição da prá1ica pação dos militaefectiva e plena de alguns direitos que rcs. que estas ini- çâo dos militares, que estas por uma interligação
dos
militares com os
possam colocar cm perigo a necessária ciativas demons- iniciativas demonstram.
demais cidadãos portuoperacionn lidade e o indispensável Iram.
carácter nacional de uma instituição.
Por tudo is~o. quero manifcs1ar o meu gueses. na defesa dos valores de Abril.
como as forças armadas, responsável apreço aos militares que. vencendo valores da liberdade, da democracia, da
por importnntes e transcendentes mis- obstáculos imensos, sofrendo injustas jus1iça social, d3 solidariedade, da paz.
·'!lões como a defesa nac ional e o su- perseguições, criaram e vêm dirigindo
Contribufndo. todos em conjunio, para
porte úll imo da liberdade e da demo- as associações de militares. De que que em Ponugal a liberdade continue e
cracia do povo de que fazem parte.
desejo destacar os sargentos que. sendo a democracia seja cada vez menos
Daí não compreender a situnção que, embora menos graduados ... ou até por fonnal e cada vez mais participa1iva.
neste âmbito. se vem vivendo em isso mesmo .... foram os pioneiros na
Portugal. Com efeito. em vez de facili tar formação da sua associação. O que
VASCO LOURENÇO
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OFERTAS À A25A

CONVITES FEITOS À A25A
EDITORIAL CAMINHO
Lançamento do hvro "O caçador de Bnnqucdos e
001rasllistórias"dtJoãoBant1ros

12·11·94

FRF..NTE ANTl-RAOSMO
Apresentação do "Dossier Anli-Raci~ta"
9-12-94

ASSOCIAÇÃO CULTURAL AJlURO
PRESENTE / LIVRARIA BERTRAND
L:mçumento do livro 'MilitllffS Revolucion'1l0$

,..,,,

J975 -ummratorobol'doCor.AlbenoRlbe1ro

24-11·94
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SACAVát.1
SéSsi0$0lencealmoçocomemomivodo 18.•
Anl\"Crsáno

6r'8·11·94
ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DAS
FORÇAS ARMADAS
CoMquio sobrt "A imagem do deficiente na
1mprcn~a·

23-11-~

ASSOCIAÇÃO OE OFICIAIS DAS FORÇAS
ARMADAS{AOFA)
Colóquiosobre"OE5ta\\11odosmili1aresdas

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
Comemoraçlo do 79.ª 11111\'Crsáno da Dclegaçio
doSeiul
17·10-9-i.lfi.-11·9-'

• Número especial da Seara Nova
s/25 de Abril

PARLAMENTO EUROPEU
Reccpção ao Grupo Confederal da &querda
Unitária Europeia do Plflamt.nto Europeu

. "Dcsenvolvimcmo pessoal e Social"
2.° Ciclo do 5. 0 e 6. 0 Anos

6-12-94
GALERIA DE ARTE CAPITEL
lnauguraçlodaExposiçlodcpimuradeGama
Di.nis
15-10-94
lnaugur&çlodaExposiçãodeAnaNabais
5-ll-9J
lnauguraçãodaüposiçiodcJoioMino

GALERIA QUADRADO AZUL
8.p®çio dt p1n1ura e lançamento do hvro 'Unhas"
18-11·94
lnauguraçãodaexposiçiodcpmnuadcJW
Guimarães
ll-12·94

CÂMARA MUNICIPAL DE LAOOA I
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA

JUNTA DE FREGUESIA DE QUELUZ
Scs.sãosolencdcencerramen1odaseomemornçõcs
do 20.º ani~erúriodo25 de Abril e 33.º

Cerimónia Pública

Ani,·e~daJun1adeFregucsia

26-11-94
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA f
EDITORIAL NOTÍCIAS
Lançamcmodo li\'ro "No rtgrtuo ~inham todos"
de Vuco Loumiço
15-12-94
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES
lnaugunçio da upos;çio dc pmtuni dr: M1gud

.....,

20-10-94

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
Sc'ISãodeBw-Vlndasaoprcs1Jtrueda
República da Turquia
lf>.12·94
CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
Eo;po!>ição de pintun de Marg:arida Nrto
5·11·94
Inauguração da cxposiçâodoescul1or João
Limpinho "Muu~ bichos e um galo sentJC!o''
10-12·94
CASA 00 BRASIL
Coníerfocia/debatecomotcma"lníluênciada
RepUblica Bra.sde1r.i na lmpl:rn~io da Rerúbl1a
Ponuguesa"
15-11·94
CO\lUNA TEATRO DE PESQUISA
E.urtia OOesprct!lculo "A Senhon Klem"
13/14·\0-9-i
CO~SELHO PORTUGUês PARA A PAZE
COOPERAÇÃO
Debite "A s.i tuaçlo politico-milnarem Angola e o
~ekuon.lem\1oçambique"

11·11-94
XV

A~~mbleia

da Paz

17-12-94

Oferta da autora Isaura Abrt:u
. "A Europa dos Cidadãos''

Oferta da CNffAS
• .. No regresso vinham todos"
Oferta do autor \1asco Lourenço

26-11-94
lnauguraçàodafaposição"Vesúrosonho"(trajcs
dccenadoA1herTi1dli)
14-12-94

ForçuAmilldas"

17-11·94

Ofena da Seara Nom

21-10-94
LISBOA94
fupcctãculo "O tnunfo do ln,·emo"

10/11-12-94
llduguração dl e~posiçlo "Os azuk}OS de Van Dtt
KloetemPorlugal"
tnauguraçiiodauposiçjo"Amaj61icadortinodt
N4polesdolb:.XVaoStt.XVIIl"
9-11·94
lnauguraçãodaexposiçlo "Coleeçlodc Man11elde
Brno- lmagcnsdaAne PonuguesadoSá:. xx·
lf..11·94
Sessior.olenedccneerramentodaLisbOl94
Capit:i.IEuropeiadaCultuni
17.12.94
SEARA NOVA
l.ançamenlodonumeroe\f)Ctial •25 de Abril"
2~-10-94

SOCIEDADE FILARMÔl\ICA UNIÃO
ARTfSTJCA PIEDENSE
105.c AnhmáriodaS.F.U.A.P.

ASSOCIADOS FALECIDOS
. Marcelino Guimarães de Andrade

Sdcio efectfro n.º 303 ( Fimdador)
· João GaJo Gomes

S&-io efecti\'o 11. 0 / 839
- Annindo da Glória Inácio

Sódo efe{'ti\'O 11. º 1917
. António Maria Andrade de Sousa

Apoiame 11.º 101
. Manuel Rodrigues Cabrito

Apoiame 11.º 583
. Fernando Lopes Graça

Apoiame 11.º 816
. Albeno So:tres Lopes

Avoiante 11 º 1510
. Dolores M:mins Sebastião Chanoca

Apoitlnte 11. º 1943
• Gualter Emanuel Pimentel Pavão

Apoiante"·º 2197
· Aguinaldo Raposo

Apoiante n. 0 2218
• Cu~16dio Maldonado Freitas

Apoiante 11.º 2277
14-10-94

Colóquio "Revt~ào Consmucional"

27-10-9"!
TEATRO CONTE.\lPORÂl\EO DE LISBOA I
JUNTA DE FREGUESIA DE BENFICA
E.!.tre1adapcç1"Arranc~·meavida"

'B0lU>

F'f~Tl'í~

27-10-94

H1rn. PíR0 R0V0

TEATRO DA COR1'UCÓPIA
&.pcctkulo "OJogodasperguntas"

W7-10-94
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL 25 DE ABRIL
Com origem no "Núcleo~ da A25A no Canadá, e por iniciativa de alguns dos ponugueses ai residentes. foi fundada em Toronto a Associação
Cultural 25 de Abril, cujos principais objectos são:
a) Constituir, para os seus membros, um forum de discussão dos assuntos sociais e económicos.
b) Promover. desenvolver, manter e engrandecer a cultura portuguesa no Canadá.
e) Apoiar a comunidade pon.ug~a no Canadá. incluilldo os canadianos descendentes de portugueses, cm tudo o que tenha impacto na sua
qualidade de vida. nomeadamente no que se refere à igualdade de oportunidades e à justiça.
d) Promover e prt:SCTVar no Canadá os princípios da democracia, igualdade e direitos humanos.
e) Comemorar no Canadá a data de 25 de Abril de 1974. como etapa fundamental no estabelecimento da liberdade e da democracia em
Ponugal e a sua inserção no cOnJUnlO das nações onde o Estado de ditti10 e o poder resultam de eleições livres.
OFacilitar a comunicação. a colaboração e a cooperação entre os ponugueses que vivem em Ponugal e a comunidade portugue~ no Canadá.
Ao noticiar esta feliz iniciativa, queremos aqui apresentar as nossas públ icas felicitações aos fundadores da Associação Cultural 25 de Abril.
no Canadá, e os desejos das maiores vcnturas para essa associação. Esrnmos cenos de que, constituindo um valioso ins1rumento da acção dos
ponugueses no Canadá, serão uma imponantc embaixada do 25 de Abril e de Ponugal nesse país do continente none americano. Podem contar
com a A25A. como estamos cenos de que poderemos contar com eles.

COLABORE
Como é já do vosso conhecimento, es1amos recolhendo infonnações para a elaboração de
uma publicação onde cons1em TODOS OS ACTOS COM EMORATIVOS DO 20.º
ANIVERSÁRIO 00 25 DE ABRIL (em Pon.ugal e no estrangeiro).
Nesse sentido. aqui fica mais um apelo:
INFORME-NOS SOBRE TODOS OS ACTOS COMEMORATIVOS DE QUE TENHA
CON HECIMENTO. EIMPORTANTE A SUA COLABORAÇÃO. E URGENTE ...

EXCURSÃO AO TA RRAFAL
Excursão a Cabo verde com 11
finalidade de colocar uma lápide no
ex-Campo de Concentração do
Tarrnfal, evocaliva do sacríficio do.!.
que ali morreram em consequência
da sua luta em prol da liberdade do
povo português.

ADQUIRA NA A25A
LIVROS
• 25 DE ABRIL· NÚMERO ESPECIAL. da Seara Nol·a
- 96 QUADROS EM JEITO DE MISSÃO. de Sullào Bernardes
- A EUROPA DOS CIDADÃOS, da CIVITAS
- A PRIMEIRA COLUNA OE NANPAINOR, de Anl6nio S. Viana
- HALADA DE UMA REVOLUÇÃO, de Franco Carretas
·CAPITÃO DE ABRlL. de Safg1uiro Maia
- DESCOLONIZAÇÃO DE ANGOLA, de Pnarat Correia
- NO REGRESSO VINHAM TODOS. de Vasco Lourenço
·QUESTIONAR ABRIL. de PeIAral Correia
- SEMINÁRIO" 10 ANOS DEPOIS" , da A25A
- SOMB RAS OE PESSOA($), de Sultão Btrnardes
·ULTRAMAR ••• PEQUENAS HISTÓR IAS POR CONTAR, de José Valentim de
de Matos Praia

A excursão cíectuar-se-á entre ~
dias 21 e 28 de Janeiro. O seu
preço. incluindo viagem, ho1el de
cinco csLrclas e pequeno almoço, é
de 120.000$00.

As inscrições são íeitas no Museu
da República e Resis1ência. Estrada
de Benfica, 419, ou atravé., dos

telefones 774 24 02/3. ou íax 778
2681,até 10/Jan/95

DISCOS
·FESTA OE ABRIL tle Adelaide Ferreira. Bombo da Festa , Fernando Tordo.José
Palma, Josl Beato, José Mário Br<ml'o, Maria Guinot. Pedro Barroso, Tino Flores.
Tó "Zi Brito e \ "itorino
·XV ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL · 13 Canções fltróicosde Fmiando
Lopes Graça
·MA RIA GUINOT

OPTICA CENTRAL
OE LINOA·A·VELHA

SERIGRAFIAS

.

• FRANC ISCO SIMÕES
· CASQU ILHO (Varinas. Pescadore.1 e M1ilheres da Bilha)
·ANTÓNIO COLA ÇO
-ACA RT

OS ORGANISMOS OFICIAIS

Av. Tomils Ribeiro, 62 • B - Te!.: 419 23 22

MEDALHAS DA A25A
Anos de 1982 • 83 · 84- 85 • 86 • 88 • 89 • 90 • 92 93 • 94

FORNECEDOR DE TODOS

2795 LINDA·A-VELHA

"

O REFER ENCIAI.

DA DIRECÇÃO

NOTA BREVE SOBRE FERNANDO LOPES GRAÇA
Fernando Lopes Graça era uma pers<r
nalidade pública conhecida de imensa
gente, poiim. menos pela sua qualidade
de rnúi.ico no sentido erudi10 do 1em10 do
que pela.\ suas posições ideológicas que
veículou u1ravt:s dum punhado de canções
de in1ervcnção a que se convencionou
apelidar de "heróicas".
Essas canções. compos1a.s na rnaiona
entre 1944 e 45, tiveram como suporte
temático os versos de numerosos poetas
que as escreveram propositadamente para
o efeito interventor pretendido. lai!i como
Jo!ié Gomes Ferreira. Carl<>!> de Oliveira.
Mário Dionísio. João José Cachofel,
Joaquim Namorado. Arquimedes da Silva
Santos. Joc;t: Ferreira Monte, Armindo
Rodrigues. e1c.etc. número que foi aumentando. primeiro com a comemoração
do 50. 0 aniversário da implnn111ção da
República { 1960) e. depois. com o 25 de
Abri l de 1974. Aliás. Lopes Graça terá
sido um dos únicos compositores que
musicaram poemas tendo como lema
principal o próprio 25 de Abril. como se
pode apreciar ouvindo a primeira face do
disco com obras suas que a A25A edi1ou
nas comemoraç~ do 15.0 amver..ário do
25 de Abril. Trata-se dum conjun to de
canções 1m ra voz e piano sem desdobramento para outras vo1es. como
aconteceu com o pnmeiro lote divulgado
em 1945 por intennédio dum Coro misto
por s1 formado, in1ervi ndo na lu1a de
apoio ao MUD (Movimento de Unidade
Democr61ica). A participaçdo pUblica
des te Coro exibindo as suas canções
"heróicas" durou pouco mais de um ano.
tenninando por imposição da censura que
apreendeu o livro que as continha e fora
ed itado pela Seara Nova.
As canções acabaram por ~obreviver
através dos convívios pós-espectáculos
dados pelo Coro onde interprc1ava um
repenório com base na música regional
portuguesa harmonizada por Fernando
Lopes Graça. e noutros lados onde algum
dos componen 1cs coralista~ eMivesse
presente, por exemplo. em qualquer das
divcrsai. prisões políticas.
&ta maneira, abena, do compositor se
manifes1ar no campo político deu-lhe uma
aura popular que o acompanhou até ao

/'ta/om. Lt>pt>J Graça c(NPI o Cmo da Aoulr...1a do1 AlffUd•JrtJ dt MiJsltu.

1m"' Sarau romtmora/11·0 do X\· A1111·tr.Jáno riu ] j dr Abril

fim da vida. Já presles a completar 88
ano<.

Todavia, em Lopes Graça esta música
era um complc:mc:nlo menor no todo da
sua obra que mal surge no longo caülogo
da produção musical. O papel rclevame
de Lopes Graça na mús ica ponugucsa,
sem para le lo neste sécu lo. deve-se à
qualidade da ma1éria produzida no plano
da música clhsica que abarcou diferentes
formas e múhiplas maneira!i de se
exprimir. Mas há uma constante em ioda a
sua ane que tem a ver com o componamento pc:rame os fenómenos sociais e
políticos que o conduziram à criação de
peças orquesirais de grande fôlego como
foram o .. Requiem pelas vhimas do
fascismo em Portugal~ ou as "Cinco
cstela.c;funcrárias".
O desconhecimento quase generaJizado
do fundamcmal da obn de Lopes Graça
deve-se a um feixe de razões demasiado
volumoso para ser aqui abordado. porque
vai das posições oficiais em relação DO$
problemas anístico-culturais de antes e
depois do 25 de Abril até à nature7..a das
composições, acompanhando o:. movimentos surgidos cm pleno século XX.
com alguns deles idcmificando-se plenamente. As profundas alterações que se
deram no mundo das anc:s e, portanto. na

música, estão ainda por digerir na maioria
do público. Em grande pane se dc\'C a
uma habituação cómoda em re lação à
mús ica do pa.s~ado e à resis tência cm
percorrer OO\ os caminhos.
Des1a fonna, a grande contribuição de
Lopes Graça pam a música pon uguesa e
universa l. reconheci da por mu i 1 0~ dos
~cus colegas de ofício. continuará a
depender do trabalho de profund idade e
divulgação que acerca de le se fizer. bem
como das posturas que o público adoprar
na acciiação das exigências que con1c!:m.
O autor. esse. em tudo o que fez manteve uma gmnde coerência, o que mudava
eram os meios - para orques1ra, para
piano. para coro, etc. - dent ro da
especificidade própria de cada um e o
objectivo que !>e propunha. Daí a aparente
contradição cm usar a forma de um
''Requiem~ para homenagear as vítimas
do fascismo.
Por 1udo isto e muito maii. se colocam
estimulantc<1 tarefas a cxecular pelos
agentes mui.icais, os estudiosos. os
responsáveis pe las program ações dos
concenos. etc. para que a obra musical de
Fernando Lopes Graça ganhe a plenitude
que merece.
VIRIAT O CA \11 L0
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VAMOS APRE DER BRIDGE! (26)
No úliimo artigo inicámos a abordagem

do cupí1Ulo que se refere às RESPOSTAS
ÀS VOZES DE INTERVENÇÃO. O qual.
pela s ua im portância. me rece que o
pra t icante in te ressado lhe dedique a
necessária atençào. com o objec11vo de
dominar a 1écnica de marcação. única
fomm de conseguir comra1ar aju)>lados.

Com mãos regulares. de forç:1 situada
entre 13 e 151-1 e obedecendo às restantes
carac1eríst icas. devcmo<> anunciar ST em

sa lto:
N
1•

Propomo·nos hoje cominuar a análise
das respostas possíveis às in1ervenções
em 1 em nnipe fe itas pelo nosso p:1rceiro.

1 - RES POSTAS ÀS INTER·

VENÇÓES EM 1 EM NA I PE
e • Anunciar ST

1•

Passo

W
IST

Sobre a voz de 1 • do nosl>O parceiro

devemos anunciar 1ST se a nossa mão
obedecer às seguintes carac1erís1icas:
• Ter uma forç a entre 9 a 12 Pl-I . com
distribuição reg ular:
- Não possuir 3 ou mais can as de • :
- De te r no minim o . urna defesa no
naipe de abcrtum ( • ).
J:t se o leilão 1ivesse sido:

N
1+

W
1+

Passo

IST

a miio de \V niio ne!Jaria a existênciu de
3 o u mais cartas cm • , ainda que devesse
satisfatcr aos outros parâmetros antcriormc n1e defi nidos para anúncio de ST sem
sa lto.
Salvo rnríssim::is excepções. sempre que
o nosso parceiro haja intervido em naipe
rico { • ou • ) não de\•emos negnr a
exis tência de 3 carias desse naipe na
nossa mão, anunci::ido ST.
Já o mesmo não deve remos fazer
quando a intervenção do nosso parceiro
tiver sido íeita em naipe pobre ( + ou • ),
por<1ue não pOOcmos deixar de cxplor.i r a
hipótese de partida em 3ST . que poderá
se r muito ma is con siste nt e que uma
part ida em 5 + ou 5 • .
Se: o no ...so anúncio de ST 1iver que <oer
feito ao nível 2. ainda que sem salto.
como no leilão:

N
1•

2+

Passo

P;is,.,o

IV
2ST

2t

Passo

IV
3ST

N

1•

d - A1X1iar o naipe de intervenção.

- RES POSTAS ÀS VOZES
DE I NT ERVENÇÃO

N
1+

1•

Se mpre q ue o nosso parceiro ten ha
interv ido cm naipe rico ( • ou • ) e nós
ten hamos uma mão com um valor mín imo
de 9PS (Pontos de Apoio) e um apoio de
3 ou mais canas no naipe anu nciado.
devemos apoiar essa inten•cnção. materializando uma esper.mça na partida.
Se a in rervenção 1iver ocorrido em
naipe pobre ( + ou t ). já o apoio no
naipe. apesar ele existir. niio se torna
obriga tó ri o. 1>odcnclo a espera nça ou
cericza na partida ser transmi 1ida. como
at rás referimos. por uma voz de ST ao
nível conveniente ou por um "cue-bid".
Concretizando aconselhamos que. com
apoio no naipe da intervenção (mínimo 3
canas), leilão como se indica:
Apoio simples: - Com 9 a 12 S
Apoio em salto: -Com 13 a 14 S
Apoio em dup lo sal to. · Com 15 S ou
mais
Pelo que atrás d i sse m o~ fácilmente se
deduz q ue as vozes de a1>0io em duplosalto. são. normal me nte. exclusivas de
leilões em que a inte rvençiio do nosso
parceiro foi fe ita em 'f' ou em • .
No leilão:
1•

Passo

\V com as mãos:

A

• 0 103

• 85

+

+

AVl02
DV9-I

B
94
RV4
R1052
V974

e

R97
3
A R864
R952

Diria 2 • com a m:lo A. passaria com a
mão B e anunciaria -1 • com a mão C.

W

e- Cuebidar

2ST

A resposta a uma in1ervenção utrnzando
um "cue-bid" (anúncio do naipe do adversário) é praticada sempre que não clispu~e r mos de outra vo1 eviden te pa ra
definir a no,.,sa mão e esta upreM:mc uma
força que nos faça su<;peitar da exis1ência
de panida ou de "chelem", caso o nosso
parceiro não e!>teja mínimo na imen·ençào
que proferiu.
O nosso "cue-bid" devera <>er entendido

a nossa mão deverá obedece r ás
caractcrís1icas atrás en unciadas quanto U
distribuição. ma1'> ter uma força em 1-1
entre 1O a 12 pontos. Dado que -;cnclo o
anúncio fcilll ao nível 2 é convenien te.
por umu ques1ão de segura nça . que a
110~;1 mão tenha um \-a lor m ínimo ma1~
c levado(IOH e n:1o9H).

N

E

S

W

l 'f'

t •

Passo

2•

• 104
• V l02
• ADI07
+ RDV9

Se o pa rceiro n ão estive r
mínimo e tiver uma defesa a
• , 3ST é um cont rnto provávcl.

• 1097

Se o parceiro es1 ivcr
mínimo 4 • será um
ópt imo con trato. Mas se
+
estiver mais forte e tiver
uma pa ragem :1 'f' o
··chc lcm· é uma hipótese a ex plorar.

• 93

+

A RDl05
ADV

Até au próximo nú mero
Um ab raço a migo do
Lu is Galvâo

TORNEIO DE BRIDGE

IV

1 'f'

pelo nos~o parceiro como um pedido de
descrição da sua mão. q uer no que refere
FORÇA como a DISTRIB UIÇÃO.
Fique claro que o anú nc io de um "cue·
bid" é umn voz. "forci ng" parn uma volta
de leilão. ao qual o parceiro. sob qualquer
prelcxto. deverá passar.
Se estiver mínimo ( l 1/12D H). deve remarcar o naipe de intervenção. Se es1iver
forte ( 15/16DH) deve repetir o naipe com
um salto ou. também em salto. anunciar
ST ca.'>O 1enh:1 uma paragem no naipe de
abertura.
Se estiver com força média (13/ 14 DH )
deveni a nun ciar um naipe la tera l ou
an unciarST.
Passar é que o pa rce iro não poder:t!
Terá sim q ue descr C\'Cr a mão. o melhor
que puder e souber.
Eis algumas mãos que jus1ificom um
"cuc·bid" por pane de W. no decorrer do
seguinte lciliio:

ln1egr:mdo nas comemor.tÇÕCS do XX AmvcrQÚ'IOOO 2l de Abnr a oossa Associação lcvoo a cabo
umTomtlOde Bridgeno passado dia 5 deOu1ubm.
Ac~lhadadataeslc\ecoodicion:idaooCalen

d:ifioOflcialdusprovasd.afeder.1çãoPonuguei.adc
Br1dge. lendo em vista a pronmlogaçllo ofkíal dos
resultados e a mdusilo do nos..<o torneio oo refendo
Calend.1noOfic13l
O mrnem, g 2 ...:s!IOc:~. teve lugaT na~ insmlaçõc>s
do COSFA cm Oem1\ es;ildou-"<C por um ~11110. ql!Cr
no que~ rcfcreàquam1dadedt' pamc1pan1cs(80
jog~~).qucrooquc1oc:aàsquahd:ldedtmu1101o

do\ paruc1pan1c•. o qu<> nos le~e a encarar com
op11rnmnoíu1un.srcahzaçiics.
A arburagcm csicve. mais unra vc1. 11 c-11rgo do
nos~o as~ociado cmdL Pereira Gunçal~t>s ' tbotro
oficial da FPB. o qual desempenhou a 111refa com o
brilhanrismoccfkiC:nciaaqueno,.,hab11uou CI\
quen1 ~ D1recçno da A25A n1ui10 agradece a
colubomçlio.
Aqui referimos 0> primeiros classificado~

J: · COSTA ANTUNES/CARLOS l'l\IE!\'TA
2. . JQS~ i\IORAES/l,OCÊNCJO ARALJO
~
· CELSO FERRF.IRNJOÃO Pli\lf.J•ffA
- BODIL LIBO/ IB LIBO
ANTÓ'llO LEITÃO/JOÃO PASSARl'\110
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soberania, só 11 ' 'iolm;ão daquela missão, por
defeito, exces.w. ou des' io, poderá justilicar
a acdtação pelo gon•rno da demissão do
direclor das Of;MA. e a não recondução,
imposla pelo Presidenle da República. do
CEMFA. Qual era o c1uadro das funções
autorizadas'! Quais as tarefas. executadas
ou por executar. que ofendem esse quadro?
Estas explicações nf10 foram dadas e, sem
elas. as Forças Armadas não podem deixar
de ser afcctadas num factor que ê condição
da sua eficácia-a confiança indiscutí\el na
suamissiiu.
Por todas as razões, até para a credibi·
lidade externa de l'ur1ug:1I, nomeadamente
nos PALOP. é imperath·o que os orgãos de
sobnania se en tendam sobre a política
exlerna cm relação a Angola. Política que
eshl. aliás. definida pela inslância compc·
tente, o go,·erno. e L"Orrespondc às Resoluções
do Conselho de Segurança da ONU
aprorndas desde 1992 e ê consensual no seio
dos três paises da "lroika" de obsenadores
do processo de paz. O que n:'io é tulerá\'cl {'
que sejam as Fon,"l1s Armadas a 1mgar o 11rcço
de um conílilo ins lilucional indesej:hel e
prejudicial.
A opini:10 11ública não pode deixar de sentir
perplexidade por, ao nhd da supereslrutura
do Estado. se nmnifeslarem posi1;ões distintas

face ao conflito anb'<llano pós-eleições. Que se
agrava quando se conslala que uma das
opções assenll1. à partida, na viciação dos
dados. assim res ultando toda ela ,·iciada,
mesmo que depois muito logicame nl e
arquiteclada.
Para não irmos mais longe - e sobre isto
podiamo s incluir página s e páginas bas tam-nos as recentes declarações do
Presidente da República no Mapulo,
quando afirma; " O chefe de Esiado português não toma partido no conílilo entre os
partidos angolanos". É aqui quE" reside o
equhoco cenlral. ao considerar que o
drama de Angola resulta de um conílilo
cnlrc doi s partidos, a quem se atribui
idênticoestaluloelegiliinidadc!
Se porém se colocar o problema nos seus
,·erdadciros termos, cabe perguntar: De' e
ou ni10 o l'hefe de Estado português tum:1r
partido num conllito que 011üc um governo
legílimo, saído de eleições supen·isionadas e
ratificadas pela ONU. de um Es tado re·
conhecido por Portugal e tom o c111al se
pretende manter relações pri,ilegiadas.
a um p<1rlido abusivamente armado, que
por ter recusado a derrota eleitoral se
lan çou na ocu1rnç:ío militar do país, na
destruiçãodassuas estrulurase paralisação
das suas aetividades. lernndo o sofrimento
das populaçfles a níveis nunca dantes
lllingidos? ne,e ou não u chefe do Esladu

110rtuguês tomar partido ent re umas forças
armadas nacionais. instrumenlo de dcfesll
nacional de um Eslado legítimo, e que 1>0r
iss o pode e deve dese nvolver acções e
ocupar lerritúrios na reposição da sobe·
rania, e uma estrulura armada ilegítima de
um parlido politico que, ilegalmente ,
desc n\'Ol\·e actividade militar e ocup11
te r ritúrio, condenada pelas sucessivas
Resoluções do Conselho de Segurança da
ONU. que lhe e:ri:igern o abando110 d~1s zonas
que ocupa. o acantonamento e desarma·
menlodassuastropas?
Náo será atê u111 de,'erdos p:1ísesamigos,
que ainda por cima li\'Cram responsabilidade na passh'idade com 11ue deixa·
ram acumular condições para c1ue esta
s ituaçilo se ' 'erifícasse, pernntc este qua·
dro, apoiar por todos os meios, incluindo os
mililares, o Estado legítimo de Angola , a
1·ecupcrnr a soberania do seu país, res·
laurar a legalidade democrática. 1ni11ornr o
sofrimento da maioria das suas 1>0pulaçücs
deslocadas pela guerra ou sujeitas a arbi·
1raried:1de duma O('UIJll~·ãu abosi\·a llOr um
mo1•imento rebelde?
Que cabime nto tem, neste quadro, a
pscudo-isenção. a imparóalid:1de, o dist:1nciarnento'! Não se lrata. des de logo. de
tomar partido'?

