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o Referencial
-

Editorial

Hora de
renovaçao
Com a comemoração dos 25 anos do
25 de Abril. a Direcção da A25A quis
presentea r MO Referencial" e, obviamente, os seus leitores, com uma prenda de qualidade.
Na eleição dos novos corpos sociais
saídos da Assembleia Geral de 8 de Janeiro deste ano, entrara para a direcção Mário Figueiredo, homem da comunicação
distinto e conhecido, além do mais, pela
sua entrega, desde a primeira hora, aos
ideais do 25 de Abri!. Mário Figueiredo
prontificou-se a colaborar com •o ReferenCJa!', assumindo funções que se identificam com a chefia da redacção, que
assim ~ neficiará com o saber e experiência de um profissional competen-
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o nosso amadorismo, não esta vamos em
condições de superar - o deficiente arranjo e sistematizaçào do seu conteúdo.
A somar a este já inestimável reforço,
a Direcção da A2.5A propôs-nos a cola·
boração de um fóvem, recém-ingressado
nas fileiras dos nossos associados, artista gráfico profissional com méritos já fir.
mados, Júlio Gonçalves. que também se
disponibiliwu para partilhar esta aven·
tura, assumindo a componente estética
do boletim. A forma não substitui o con·
teúdo. mas pode tomá-lo mais atraente
"Ó Referencial~ estava a precisardes·
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e a ronna é conservadora e desmobiliza
a criatividade. Tendo consciência de que
algo 1á consegui ramos enriquecer no seu
conteúdo, impunha-se melhorar a sua
imagem, com um novo grafismo, outro
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sões de letra mais apropriados, t1tulagem
mais aliciante e apelativa. Eao mesmo tempo cultivar um maior rigor selecção
colaboração. Em resumo, tomar o boletim

na

da

~~~tur:=r:~t~~~v~l~J:

necessârio sangue novo e de qualidade para
que a ruptura necessária correspondesse à
melhoria desejável
Este número é }á um pnmeiro er&lo desta aposta. Aos nossos sôcios e le1tores caberá a sua avaliação. Na certeza de que a nossa ambição de aperfeiçoamento não ficará
por aqui
No Editorial do número anterior destacámos o papel que Macau e TlfTlor-Lesu:assumiam no encerramento do ciclo histórico do
império po!Jllguês. Estava' então muito fres.
ca a cenmónia da uansferênaa da soberarua
de Macau para a República Popular da China, com a presença do presidente da República Portuguesa e em vésperas da sua visita a Timor·Leste, agora já concretizada e à
qual se seguirá a do primeiro ministro.
Naquelas duas visitas o presidente português fez-se acorri'panhar de numerosas
comitivas de convidados, certamente cri te·

coração e na sua gratidão. Não por causa da
colonização, mas apesar da colonização. Porque o 25 de Abril pôde resgatar essa dívida.
Também a transição de Macau, tal como
se efectuou, com a dignidade de que se
revestiu - porque aí não houve espaço para
interferências externas-, só foi possível~r-

riosamente escolhidos. Mas não podemos
calar uma breve observação.
Oueira-se ou não, o fim do cilco do império está intimamente associado ao 25 de
Abril Ocannho com que o povo de TlfTlor·
Leste recebe os portugueses, a ânsia com que
eX18e a sua presença e part:iopação nas estruo.uas que, em nome da ONU, nesta hora da
transição, devem impedir a repetição de
uaumas que eram ev1táve1S e assegurar a
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cismo no seio da comunidade internacional
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E, não é demais repeti-lo, foi o 25 de Abril
que o aliviou dessa carga.

so ao passado, nem como qualquer reconhecimento de hipotéticos beneficios da colonização. Esta é apenas a leitura de alguns saudosistas oportunistas, que procuram colher
efeitos fáceis de um drama que se prolongou
por 25 anos no último dos quais acabou em
tragédia, euros conromos vão estando cada
vez mais esclarecidos e cu1os graNies responsáveis - hoje já ningUêm duvida - se
situam nos grandes pakos da geopolítica
mundial Esse apelo aos portugueses ê apenas, como bem evidenciam as suas palavras
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pela :fe°~ncia, à sua corajosa luta pela
liberdade contra o invasor indonésio. to Por·
ruga! do 25 de Abril, aquele que passou a tratar os timorenses como iguais e não mais
como súbditos, que está presente no seu

ru~ã~:Sn:e::e::e:~:=Ud:fe'r;
terem·se lembrado de contar, entre os seus
convidados para as cerimónias e viagens a
Macau e TlfJlor-Leste, com alguém que estivesse ai em representação assumida dos
"rruliwes de Abril". Não o fizeram. Porque,
contra sua vontade, não puderam? Porque,
lamentavelmente, não se lembraram? Ou
porque, como ê mais provável, não quise·
ram? Terão t:tdoas suas razões. Nós teremos
acrescentado algumas mais, às muitas que já
acumulamos, para julgar a forma como o
poder político se revê no 25 de Abril, afinal
o acto fundador do regime que o Jegitimiza.
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Os acontecimentos históric°' não são
reP'tíveis, como uma experiência de laboratóno Tambtm não são v1s11:ávets, como
wn pai'.s logínquo, \.Una cidade apreciada
ou uma ilha da nossa lembrança. A histó·
ria constrói-se. revê-se, discute-se, sedi·
menta•se
O ~nhecimentO de um facto histónco.
de uma época, de uma mudança, ennque·
ce-se cem a abWld.ãncia da infonnação disponível, com o número de testemunhos
conhecidos, com a ousadla de novas abor·
digens que ade.osidade de dados permite.
Para a História, melhor, para a construção de texto histórico, são essenciais os testemunhos, as memórias, as reflexões, as
polémicas, as acareações, por vezes, uma
simples lembrança ou precisão de um fac·
to concreto. Estes documentos são os
materiais da História.
O 25 de Abril, por excelência o "nosso
acontecimento histórico ', inscreve-se
numa época, em determinadas circunstancias, e molda-se, ele próprio, de factos que
resídem na nossa lembrança. Só que muitas dessas lembranças não fazem parte, ainda, do nosso património comum, do nosso saber partilhado. Porque essas !embran·

ças se mantêm, quando não se vão desvanecendo, como memórias individuais não
escritas, nem transmitidas.
Com o texto do Cardoso Fontão, •o 25
de Abril sem Dogmas», o Referencial abre
um novo caderno, •Memórias de Abril ~,
no qual vai exactamente recriar essas \em·
branças, testemunhos ou reflexções sobre
elas.
Os textos históricos sobre o 25 de Abril,
como herança comum dos portugueses do
futuro, irão basear-se no que restar da sua
memória, somatório das memórias e dos
testemunhos transmitidos. Todas as refie·

xões, teorias, construçàes históricas sobre
esses acontecimentos e essa época, terão
por base os factos incontornáveis, contados
pelos seus actores. Os outros - os silêncios,
as ausências, as omissões - passarão a
não-factos e serão irremediavelmente
esquecidos.
Neste espaço de memória dedicado ao 25
de Abril queremos dar vida à vida que vive·
mos, cumprindo um dever de cidadania e
legando um património de liberdade às
gerações que nos substitnem. t tempo ...
Aniceto Afonso

O 25 de Abril sem Dogmas

Entre os mais velhos participantes nas •manobras• de
1974, como é o meu caso, a comemoração dos 25 anos
foi um marco inigualável que se consubstanciou da nos·
sa imaginação mais venturosa. Almejávamos lá chegar
como se deseja dobrar o milénio numa expectativa mítica de apogeu ou ressurreição. A verdade é que nem
todos subiram esta !ade ira e outros mais novos também
ficaram pelo caminho. Para e!es a nossa homenagem

sentida, chamando-os à comunhão em que nos congra~
tufamos.
Uma espera tão longa, recheada de sonhos, de quimeras, de metas não alcançadas, trouxe o seu fardo de
frustração que precisamos de alijar1 pois nada faz sentido
se não olharmos o futuro com optimismo, embora moderado para não passarmos por parvos
No encerramento deste ciclo, outra coisa necessária é
desvendar os factos consoante os vivemos e retirando-os
de algumas contingências que os tomavam incómodos
exigiam cumplicidade, tudo quanto fosse que os tenha
desviado de wn rigor histórico, ou os fizesse ver sempre
pelos mesmos canudos.
De que 25 de Abril se fala é o permanente equívoco
a nublar todas as considerações em volta do tema. Entre
os que se viram arredados de privilégios, os que foram
vítimas mais ou menos inocentes da viragem histórica e
os que perseguiram ideais políticos perdedores, há todo
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wn leque de posicionamentos ora apaixonados, ora oportunistas, ingénuos, malévolo$, 5et lá de quantas mais qua·
!idades, o que só por si, pela vastidão e intensidade com
que se assumem, toma vãs as tenta ovas de alguns coveiros para se enterrar o fasto num qualquer beco da Históna. Não vale a pt:na perder tempo com estts despeltll5 e
só me espanta qut José Saramago tenha aparttido de pá
na mão a faur-nos também o funeral
O seu a seu dono da nossa sabedona popular parece·
me também de boa regra nesta maténa: Ouem fez o quê,
de que maneira, porque e como. Ao entrar neste domínio
sei que corro o risco de ser desagradável. embora pense
também que os meus camaradas e concidadãos aceitarão
com o mesmo coraçâo abeno este debate e me conigiràO,
se for caso disso. Incito-os mesmo a que o façam para
ouvirmos bem a voz da orquestra
Não pretendo arrumar as 1:0lsas em prateleiras, dar
ênfast ao papel de quem quer que stfa, como não procuro veicular uma perspec.tiva castrtnse ou as minhas próprias conVJcções. Procuro. sun. deslindar os fios de um
novelo muito mal enrolado e dar pistas a iovens uwesagadores ou a crrus enodades que inadvero.damente se
alimentam duma ~papmha • )á ftita.
A este propósito tenho de fazer um apelo ao Centro
de Documentação 25 de Abril e ao seu tnsigne d1rect0r
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tos sociais e não tanto pc:ssoa!S ou dt tnterpmação arregunentada
f notóno e sabido que. na soaedade actual, as op1·
niões correntes se faztm através das figuras med.iaticas..
o que Vicia os dados. Por ISSO, porque neste caso mwras
dela$ nada ou pouco ovcram a ver com o \fo\'1111cnw J,
Wl'IU"i(' e porque alguns dos St:US grandes dinamizadores
se apagaram modestamente, tom.:i-se necessário conigir
as ideias feitas, as falsas mt:s e as fal~as interpretações.
Sabemos que nem tudo correu bem nas comemorações e, mais uma vez, nos vimos confrontados com lntenções que, não sendo malévoW, assentam em pressupostos pessoais ou de grupo , verdade sc1a dita, por nós pernuodos muitas vr:zes, quando não os a1udamos a consuuir

Já disse. a propósito da CXpos.içâo em curso na Cordoana, que causa engulhos a muita gente o papel dos
militares no derrube da ditadura. dá-se-lhes com uma
mão elogio fácil e muito inconsequente, para se tentar
orar-lhes com a ouna o seu conteúdo mais significativo,
por vezes até, dentra daquela eoqueta de acefalia com
que nos bnndam certos 1melectua15 e certos meios políocos.
Éuma longa história que não vou trazer para aqui. a
não ser na pane que agora me interessa.
Uma das 1de:ias qut com de modo ins1Stente e com a
aqu1escênc1a de algumas vozes mthtares. é aquela de
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que também Já denunciei nas pâgtnas do Referencial, por·

que, tendo acontecido isso, também st deu o contráno e,
na maior parte dos casos, nem houve uma c01sa, nem
outra

Por circunstâncias que não vou agora esmiuçar, terei
sido dos militares que transttOU em campanha por mats
ba!Alhões. companhias e locatS, de que até perd.t a con-ta, podendo testemunhar o qut aama digo e mats amda,
quando parnapei em pequenas tertúlias de milicianos,
o~ s6 esovc porque eles se apera:biam da minha heterodolcia
Sub13centt à tese, está uma suposição de
menondade e a ideia peregnna de que os
mibtares estavam alheios aos grandes problemas polittcos do tempo, precisando de
quem lhes abrisse os olhos para os levar à
acção. Se respondesse no mesmo tom,
podena bnncar. dtzendo que para isso não
foi preaso um úruco miliciano.

da~:~~:~:~~:ts:~mL:=~~os

conscntos. nuhaanos ou não, porqut também se esquece que não h.aVJa apenas o rosto da elice. Por 1$SO, ainda
ho,e. muuos de nós se não renderam à moda dos exératos profissionalizados e, curiosamente, sera nos adepros
dessa receita cómoda e mercantil que encontrarem.os mais
divulgadores daquela tese miliciana

pon'dibl:~;:~~=q~:=:ie~til:n:::

da oposição de que seriamos uma colecção dt fasrutas e
tomando nós o pulso a uma geração Já bastante con.soentt, embora ck um modo rrn=nos maiontáno e decidido que às vezes se qutr fazer crer. E.ste aspecto é muito unportante porque ttm a ver com a legmmação de que
necessitamos e temos de procurar no teodo da nação para
fundamentarmos uma tomada do poder. Não bastava
identificar os problemas, era preciso encontrar um eco
propício que, valha a verdade, nem sempre teve assim
tanta força
Nessas trocas, como é normal, aprendia-se de um lado
e do outro. A verdade é que haVJa milicianos e profissionais csdareodos, ou não. como também haVJa quem não
o qwscssc ser Nas questões africanas, não foram poucos
os 1ovens mutto mal uúonnados e, por vezes, caiam mesmo na órbita das visões coloruais por contaao com a
população europeia
"foi na guerra que abri os olhos para a polioca•. coseu.ma d1z.er o Vasco Lourenço. Acredito que expressa uma
siruaçâo comum à sua geração, alcançada de um modo
mu1tod1rt:cto e smtético. Talvez os capitães e subaltemo5
do pnncíp10 da década de sessenta se tenham habituado

do

É notório e sabido

actual, as op11\1ões
correntes se
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sua evolução lenta. Para os da década scgumte ela surgia
desenquadrada de um tempo que deixara de contemplar
os velhos m.ttoS e tã num plano de confronto sCrio pouco
propício às ilusões
Também a· natureza corporativa das pnme1ras rei-

dados
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vind1cações fez com que alguns vissem no AIC\'tnttnto iú
Car11titts uma espécie de instrumento inconsciente da
História construída à sua margem e revelia. E se não
entro por leituras mecanicistas ou do chamado socialismo científico, t.ambêm não deitei Marx e Engels pela
janela fora, consoante está na moda, como não perdi o
apego a uma concepção dia!éctica do mundo e da vida
próxima de Bertrand Russell e Georges GUMtch. o que,
a meu ver, não retira compreensão ao teor especifico
daquele Movimento, sem o desenquadrar da sua contemporaneidade.
Uma forma mais elaborada e pretensiosa é a dos
Mnomenclaturadores• que nos remetem para uma qualquer subcategoria dos golprsrlb reservando para a revolução o confronto político que ocorreu posteriormente.
Parece-me compreensível que os rruLtantes mais radicais
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encaixar-nos. Mau de entender é o mesmo uso que dela
faztm os reformistas, moderados de esquerda e libems
de direit.a, porque se o derrube de uma dit.adwa não ê
para eles revolucionário, o que sua então<:
Ouvir, por exemplo, Josi António Saraiva dissertar
sobre o tema do golpe que falhou porque não houve ditadura e não a houve porque os capitães, nem estavam pre·
parados para governar, nem tinham condições para con·
servar o poder, é uma forma arrevesada e arrogante de
explicar as coisas como ele as imagina e não como, feliz.
mente. aconteceram.
Melhor do que se vê hoje, via Platão h.â mais de dois
m.ilênios, olhando as sombras no fundo da sua caverna e
ensinando que: "quando vem a revolução, ela parece surgi! de pequenos motivos e capnchos mesquinhos; mas,

:J:~~ ~~e~P~:~e~S::i~d:eter: ;;~~=~~:

dos".

~ assim da minha convicção que, melhor do que a
simples análise poütica ou histórica, é â sociologia na sua
acepção mais lata, envolvente daquelas anâlises e também
da abordagem cultural antropológica. ou seja, multidisciplinar, que compete fazer a avaliayão.
Não se pode fugir à evidência de que o ,\fowmtnw dt
Cnpit.its é claramente geracional e, na sua cssênoa, constitui do por profissionais do Exército. Já na comemoração
dos 20 anos o Aniceto Afonso tinha msisado na separa·
çào das águas entre este Movimento e o MFA, com o que
sempre concordei e, recentemente1 o Piceira Santos acentuou muito bem que se deve ao não enfeudamento ideol6gico dos capitães, fosse ele qual fosse, o espírito de liberdade imprimido na Revolução.
Oeste ponto de vista uma das coisas mais significativas do ano das comemorações foi a realização do filme da SIC sobre a movimentação operacional do 25 de
Abril, não só pela seriedade, rigor e competência que
presidiu à sua feitura, mas ainda mais porque de.slind.a
muito bem aquela situação, transmitindo com fidelidade o espírito são que nos orientou, despo1ado dos tais

e

enfeudammcos até perversidade tantas vezes assacados.
Pessoalmente, gostaria de me ter movido na proximidade da posição política que já adquirira e de ver a
minha geração empenhada no derrube da ditadura, mas
não foi ISSO que aconteceu. Tal não significa. porém, que
esta minha geração fosse reaccionária ou que fossem inócuos os capitães
Nem todos os que nasceram na década de tnnta, ou
antes disso, terão colhido em Norton de Matos a pameua rcferCnaa óvica e militar, como fizemos
alguns, mas todos viveram com progressivo
desânimo as vicissitudes coloniais e muito
poucos se mostraram salazanst.as convictos, ao contrário das simpatias que nos
mereceu Humberto Delgado. t no desen·
volvimenco da campanha do •General sem
medo• que nos devem ser dirigidas as
maiores criticas porque, tirando o assomo
dos homens de Bt1a, corajoso mas desamparado, a base do aparelho miliiar permaneceu inerte. Penso muito nisso com um sentido autocritico,
embora tambem pense que as oposições lidaram muno
mal connosco.
Não é facil de entender tanta passividade nesta geração, o modo como fugiu às suas responsabilidades nesse
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envolver no Movunenco, ainda me espanto, até porque
houve quem depois ascendesse a general do Exáâro
DunocrárKo.
Os capitães não eram comprometidos mas sabiam
muito bem para que lado deviam c.air. Só assun se expbca que Melo Antunes alcançasse a in.Buênaa que teve na
definição de um quadro político essenoal e que o General Spínola, com o inegável peso do seu prestigio militar,
não tivesse levado toda a água ao seu moinho.
Discordo dos que entendem que o MFA nasceu na
reunião de Cascais, até porque lá estive, abandonando-a
sem chegar ao fim, desanimado com algumas interven·
ções e ciente da inutilidade de contar com os seus auto-

Não se pode fugir

'" Tenho bastante pena de a Mannha e a Força Aérea

não terem correspondido às expectattvas que susatavam.
Naturalmente, não estou a falar das grandes excepções
pessoais que, por via disso, nos merecem ainda maior
consideração.
O manto de silêncio que o A101·imell/o de Caprtiies
estendeu na altura sobre esse assunto e a generosidade
com que estendeu aos outros Ramos os louros do triunfo foi mais uma prova de inteligência, sensatez e eficácia.
Também nisso se lhe deve a criação das condições neces·
sárias às soluções mais abrangentes e decisivas.
Não duvido da natureza mais democrática que a
Mannha sempre teve, um facto histónco. Na dêcada de
sessenta fut visto como perigoso pelo general Buceta Martins, também conhecido por burnw Martins, porque advoguei o tratamento das praças do Exército e das questões

de Capitães
é claramente

geracional e.
na sua essencia.
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do Exé<crto
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sociais em geral ao mesmo nível dos seus imiãos mannhe:iros. Além dessa faceta liberal da Marinha, se tivennos
em conta a dimensão ou a esautura de um aparelho clan-

destino e de mobilização que o Martins Guerreiro descreveu com bastante ponnenor, mais perplexo fico, pela
hesitação, expectativa, pelo calculismo, o que quer que
fosse causa de ausência na fase crucial das operações militares.
O pouco que vi explicado não convence. As ameaças
e pengos de contragolpe eram evidentes pata todos nós,
como pesava ainda o "fantasma das Caldas•, e nem por
isso deixamos de afrontar os nscos que alguém tcna de
correr, ou nada se fana. Mais ainda, saímos com algum
desamparo inicial, no caso do Batalhão de Caçadores 5,
isolados muitas horas no meio de Lisboa e, embora nas
nossas cog1tações operacionais pouco falássemos da tv\arinha, a verdade é que estivemos à mercê de meios mais
poderosos que chegaram a movimentar-se e que as Forças Navais poderiam contrariar. Se assun foi quando as
ameaças nos surgiram pela frente, é meVJtável pensannos
que 6cariamos abandonados à nossa sorte se elas tivessem continuado a correr para o tono.
'"Neutralidade activa• como já ouvi chamar-lhe?-Não
sendo uma piada, poderá parecer uma tentativa de saída
airosa para o desconforto em que se viram, um arrependimento que devemos registar.
'"Posição observadora" ou de '"educação política"
como também vi referido? - Esw ainda são piores pelo
patcmalismo que assumem e por não se perceber bem do
que ficaram à espera , o que pretendiam, afinal.
Da Força Aérea, o ramo menos arcaico, berço de
Humbcno Delgado, de vivências assíduas em países
democráticos, era de esperar uma atitude mais desempoeirada.
Que significado real teve o senti-entendimento em
que se colocaram numa posição de Mneutralidade•? Neutrais em relação a nós, em relação à ditadura, em relação
ao futuro do país, em relação ao que aceitavam, em relação ao que não aceitavam?
P-orque as coisas correram à nossa feição, é mais fácil
interpret.â-la como não tendo con.sctuído um obstáculo.
A verdade ê que saímos muito pouco tranquilos a esse
respeito e o busílis está em saber-se que projecto tiveram
em mente e como se comportanam numa situação de
confronto militar grave.
Não tomo como bravata a revelação de Kaulza de
Arriaga quanto ao contragolpe e ás tropas que tivera disporúveis para isso, tudo paralisado pela traição de dois
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então quanto aos meios atreos, hoje tenho poucas.
t interessante reBectir sobre a atitude das várias Forças Especiais perante o 25 de Abril e corutatarque as mais
arroiadas, endurecidas e até contaminadas por algumas
acções reprováveis, Forças dos Comandos, foram cam-

bém as que estiveram ma.i.s próx.imas de nós, quer operacionalmente, quer na conspuação. Em .Angpla isso foi
muito rútido. Falta saber se boa parte delas, em Lisboa,
ficou na mesma expectativa dos Paraquedistas.
Neste mundo de contradições uma coisa se afumou
de modo claro, a natureza imparável do ,\fovinttJllO Jt capi·fiits que nada iria deixar como dantes. Com generais ou
sem generais, com outros Ramos ou sem eles, com mais
ou com menos cedências, o cammho da reivmdicação
polio.ca estava instalado. Ao contrário do que alguns
pensam, o livro de Spínola não desencadeou os
acontecimentos, foi apenas um acto inteligente de os tentar controlar e dirigir.
t provável que para muitos, de início, a
perspectiva clara de derrubar o governo não
se lhes pusesse e parte deles até saiu do barco quando isso se desenhou, todavia, todos
aqueles que apareceram na fase crucial e
dtcis1va, esoou certo de que já tinham cm mente levar por diante um processo nesse sencdo ou,
pelo menos, de obrigar à mudança das orientações
poliocas.
Outra- coisa é falar-se da prudência com que essas
intenções foram sendo abordadas. Fui dos que, muito
cedo, na comissão de que fazia parte em Angola, apresentou uma proposta de posicionamento político das Forças Annadas, a qual não teve andamento. Percebi perfeitamente que runguém se escandalizou com ela, apenas
evitaram considerações que reservariam para si e para o
fururo.
Estamos a falar da corupiração que é mu1t0 ignorada
e esquecida, a não ser, pontualmente, em duas ou três
acções, o que ê bastante injusto e contribui para a falta de
perspectiva em relação ao Movmunto dt Cllp1tiies.
Foram quatro as frentes principais em que, logo de
início, se desenrolou a mobilização dos oficiais e a tomada de iniciativas de toda a ordem para dinamizar o Movimento. Os que acorreram de inicio tinham razões profissionais para o fazer, mas depressa se percebeu que as coisas não ficariam por ai e, por isso, logo se lhes aliaram oficiais que nada tinham a ver com as reivindicações.
Houve wna ousadia e detemunação que, para ser &an-
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modo decidido, organizado e até imaginativo. É lamentável que a acção de alguns seja muito desconhecida, mesmo entre nós, e que o reconhecimento público lhes seja
negado.
O Movimt11to dos mf'tàts, nem caiu do céu aos trambolhões, nem merece menos respeitO do que uma greve
académica ou muitas outras movimentações onde, além
das cacetadas, havia outros nscos piores à espre!t.a. Foram
esses riscos que os capitães também correram e mais
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Em revoluções, como no futebol, não basta andar atrás
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Tour comprendre
c'est tout pardonner
história da humanida~e é também a história do cresomento da
liberdade, já que esta é a resultante necessária do processo de individuação
e da expansão da culrura. Assim é que a
democracia, enquanto sistema político
ideal, tende para a cri.ação do verdadeiro
culco do indivíduo (no sentido não egoista
do termo), libertando-o da autoridade
externa e, ao permitir-lhe exprimir todos
os seus pensamentos e sentimentos, concede-lhe a liberdade para criar e, por essa
via, para buscar a felicidade. t por isso que
o direito à livre expressão constitui talvez
o slogan mais emblemático da apologia da
democracia, e decerto o ipaior contraste
em relação aos sistemas politicos autontários, nomeadamwte o fascista
No entanto, também os totalitarismos
apregoam a felicidade do indivíduo como
meta a atingir, mas fazem-no de modo
diferente, propondo a fusão no colectivo
como forma de a alcançar. No fundo, quer
a afirmação do individualismo, quer a apologia do colectiv1smo, tiram partido do
desejo do indivíduo em vencer a morte, e
de se prolongar para além dela através da
memória que fica de si própno. Eisso consegue-se, quer afirmando a sua diferença
através da criação; quer fundindo-se com o
todo, adoptando uma ideologia partilhada
pelos outros que ofereça garantias de permanência para além da morte.
No cntanco, a opção pela fusão no todo
acaba por ser a mais forte, sobretudo porque é a via mais directa ao alcance do indivíduo médio, não só para poder fugir à solidão e á impotência, mas também para se
libertar do sentimento de culpa em que
mcorn: rodo o individuo que busca a independência. Salvaguardadas as devidas proporções, o custo desta fusão passa pela
desistência da individualidade, e da corres·
pondente construção e afirmação da diferença, uma vez que se fundamenta na adopção das opiniões alheias como se fossem do
próprio. Aqui a democracia, enquanto sistema político, defende exactamentc o contrário, ao afinnar o individualismo como
meta a atingir. Por outro lado, fornece o
pano de fundo ideal para a emergt.ncia de
ideologias egoístas, já que dá aos seus promotores o terreno propício para acruarem,
bastando para isso que o façam de modo a
não ofenderem abert.unentc o princípio da
livre expressão de ide las. Assim, que restes
sistemas sejam de carácter económíco, relig;:oso, ou politico, só podem prosperar se
conseguirem a necessária anulação da individualidade ao mesmo tempo que afirmem
inequivocamente que estão ali para aJUdar
os indivíduos a consegui-la, sobretudo atra-
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vés da livre expressão e libertação das fontes de autoridade.
Ora, o problema é que o direito a manifestarmos os nossos pensamentos apenas
tem significado se fonnos capazes de ter
pensamentos própnos; da mesma ~rma, a
emancipação da autondade externa só
constitui aquisição duradoura se as condições psicológicas mtcnores forem ta.IS que
nos permitam estabelecer a nossa própria
individualidade e, ao mesmo tempo, aceitar a individualidade dos outros, sem com
isso nos sentinnos mseguros. Com efeito, e
como refere a frase que inicia este texto, a tolerârria aos ideaisdosoutrosconstltui virtude
suprema de todo o ser que pensa e, por isso
mesmo, algo muico dificil de se atingir.
A dúvida então é se a sociedade con·
temporânea se está a aproximar da meta
da democracia plena, ou se, por mais estra·
nho que pareça, está a afastar-se dela e a
criar as condições para a emergência de um
novo regime autoritário. Não calvez um
autoritarismo de Estado como aquele que
deixámos com o 25 de Abri!, e muito
menos como os que provocaram a UGrande Guerra, mas um outro mais subrepácio,
próprio da sociedade pós·moralisca, mdi·
vidualista e mediática em que vivemos,
que parece por vezes não ter outro horizonte senão o liberalismo político e eco-

nômico, mais ou menos ordenado, que
favoreça a livre troca e o consumo, em
direcção a uma vida melhor. Por •vida
melhor' entenda-se a obtenção de dinheiro, prestígio e poder; do atingir do usuces·
.so•, ou seja, da prova que o indivíduo se
soube vender no mercado.
Livres de qualquer fé nos projectos
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fact0 de estarmos a criar uma autêntica selva de interesses, ainda que para isso tenhamos de assistir ao aumento da corrupção,
do abstencionismo, da exclusão social, e da
delinquência, em benefício de uma escalada do poder dos direitos, e do direito como
regulador das sociedades do pós-deve[ Isto
é, de sociedades em que imperam, sobretudo, os deveres de cada um para consigo
própno, muna perspecova én~ em que o
mal só existe quando se pre1udica o outro,
e o bem conslSte na procura do bem-esw
através do trabalho, mas não no próprio
trabalho. Gera-se assim uma coexistência
entre trabalho e descanso, entre sucesso
profissional e sucesso íntimo, em que as
pessoas trabalham para ganhar mais
dinheiro, e usam esse dinheiro para ganhar
ainda mais, ao mesmo tempo que correm
apressadas para disporem de mais tempo.
Depois empregam esse tempo para com:rem mais, a fim de poupar ma.is tempo. E
o dinheiro e o tempo assim ganhos, são
depois empregues num descanso agitado
em locais onde se vende a felicidade a pessoas tão exaustas que já não podem usar o
tempo poupado; e onde esteja garantida a
presença de outros também horrorizados
perante a per.ipectiva de ficarem a sós con·
sigo próprios, preh:nndo a companhia mais
lflSignificante a de&ont:arem·se com o seu
vazio ou com a sua consciência. Uma conscit.ncia onde pesam os medos da morte,
por não se ter vivido; de envelhecer, por
não se ser capaz de competir; de reprova·
ção, por não se ser aceite por todos.
A sociedade moderna, a despeito de
toda a ênfase que atribui à felicidade, à lnd1vidualidade e ao interesse próprio, ensinou
ao individuo que a meca da sua vida é o
sucesso, obtido através da satisfação do seu
dever de trabalhar. Ele age assim na ~usão
de que as suas acções beneficiam o inte·
resse próprio, embora na verdade c!e ar:en-

,,;;r.J-daa tudo menos aos interesses do seu •eu•
real. Tudo é importante para ele excepto a
sua vida e a arte de viver; é a favor de tudo
excepto de si mesmo. Sujeito a uma educação que lhe vende modelos globais •prontos-a-vestir-, convenceu-se que a felicidade
é algo do tipo •light'", que se pode comeguir
divertindo.se muito, tendo muito, ou sendo
muito importante. Não entende que a luta
pela vida Outa pelo mérito) esgot.a e desgost.a, criando o remorso; que o privar-se de
algumas coisas é parte indispensável da felicidade, e que esta, assim como a liberdade
e a existência, têm de ser conquistadas dia
após dia, não podendo ser•dadas" ou compradas a pedido. Não entende também que
uma vida feliz deve ser uma vida tranquila,
pois só numa atmosfera calma pode existir
o verdadeiro prazeL
Por mais estranho que pareça, um Ultimo paradoxo da democracia resulta desta
se fundamentar na inveja, por causa da perversão que as pessoas fazem do purismo
igualit.ário de raiz grega, que diz: •não há
primtiro entre. nós'. Com efeito, ao invés de
promover a tolerância à diferença, como
seria correctoi o sistema competitivo da
sociedade contemporânea tende a #normalizar" aqueles que pretendem integrar-se
nas nonnas vigentes, ou a excluí-los, caso
não se confoITT1em. E ao afumar a liberciade de pensamento como valor a cultivar, a
sociedade contemporânea promove intensamente a cultura de massas e as oligarquias burocráric.as, que exercem uma censura em alguns aspectos ainda mais terrível
que a praticada pelos sistemas totalit.irios,
pois nã.o possui face visível, nem se consri-

dade, uma vez que esta não é mais do que
a haITT1onia entre o indivíduo e aquilo que
o rodeia, pressupondo assim um controle
sobre a vida própria, e uma atenção aos
outros e ao que se passa à sua volta, ao
invés da concentração em si mesmo.
Se a mediocridade consiste na. incapacidade de manter um ideal, então é bem
fácil de perceber até que ponto a inveja
constitui uma arma terrível na mão de

O idealista recusa ser eql librista e iogar no que está a dar, preferindo ser
eql ili brado dentro da ordem que escolheu

todos aqueles que não conseguem manter
vivo o seu ideal de juventude, e assim se
vêem envelhecer à medida que vão trocando a alegria juvenil pelo cálculo utilitário. A inveja aparece assim como a verdadeira razão da destrutividade em que o
indivíduo parece empenhar-se, ao ver-se
mergulhado num envelhecimento precoce,
provocado por uma vida nã.o vivida.
Como a verdadeira felicidade nã.o depende dos efeitos exteriores, mas sim da
forma como o indivíduo os interpreta, tal
desiderato requer um trabalho continuado
e persistente de criação de uma ordem
interna que suplante o caos exterior, que
nos é imposto. Jmplic.a, entre outras coisas,
ser c.apaz de dominar emoções como o
medo, a dor, a raiva, a ansiedade, ou o ciúme, que provocam uma entropia psíqmc.a
que distrai o indivíduo do essencial, e o
impedem de se libertar do sistema de
recompensas e punições exteriores, para se
concentrar na actividade que escolheu, e
daí retirar toda a satisfação que necessita.

Um último paradoxo óa democracia resulta desta se fundamentar na Inveja

tui em inimigo atacável por aqueles que
não se lhe querem submeter. Ao invés de
reprimir, ignora; em vez de atacar os problemas, adia as soluções; ao se inibir de
afastar os independentes, ultrapassa-os e
vota-os ao esquecimento.
Ora, a inveja constitui forma aberrante
de render homenagem à superioridade, e é
bem certo que o carácter é o bem mais
invejado, tal como nos mostrou o primeiro assassino da história bíblica, pois tratase exactamente da afirmação do iru:livíduo
sobre o colectivo alienante; do ct!ltivo do
espírito em relação a um ideal, num gesto
que busca a perfeição e a felicidade. Como
a busca do ideal pressupõe um esforço de
imaginação criadora, e não de paciência
imitativa, tendo em vista manter a capacidade de distinguir o mal que se observa do
bem que se imagina, o idealista recusa ser
equilibrista e jogar no que est.i a dar, preferindo ser equilibrado dentro da ordem que
escolheu. Éque só esse equilibrio lhe confere a verdadeira via da procura da felici-

vidade do mundo e do so&i.rnento causado
pela consciência da morte. É que a resistência à frustração do dia-a-dia depende da
capacidade do indivíduo em criar ilusões,
isto é, de a partir das crenças em sistemas
colectivos, criar os seus próprios significados e símbolos para interpretação da realidade. Assim, cada momento da existência
envolve um acto criativo, e a busca incessante dessa interpretação da realidade con-

Tal como o esquizo&énico, que não consegue perceber estímulos diferentes e de
reagír em conformidade, o indivíduo totalmente submetido às influências exteriores
.toma-se neurótico e incapaz. de utilizar
convenientemente a sua vontade para
mobilizar a acção, e de assumir tal responsabilidade. A neurose social inibe a criatividade e, como tal, é contrária à livre fruição da vida e da felicidade.
No fim só a atitude criativa perante a
vida garante a essência da democracia
como forma social de procura da felicidade humana. E essa atitude acontece na plena. afirmação do indivíduo como original e
diferente de todos os outros, fiel à sua natureza humana que o leva a procurar o Bem
e o Melhor, para si e para tudo o que o
rodeia. Cada indivíduo é único e transpor-
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experiência subjectiva; de utilizar a sua
imaginação criadora para a construção do
sonho e do Belo, libertando-se da objecti-

fere ao indivíduo uma razão de existência,
e a capacidade de suportar as contrariedades exteriores.
De tudo quanto fica escrito, é import.ante que não transpareçam reticências
quanto ao valor da democracia como doutrina. política ideal, mas sim quanto às próprias limitações do ser humano, cuja ambição desmedida acaba por promover um
terreno propício ao cultivo do instinto, em
vez da inteligência, e da mediocridade, em
substituição da valorização do ideal. E são
essas próprias limitações que o levam a
dizer sim aos totalitarismos, face à corrupção tios sistemas político-panidários de
cariz democrático, que se viram e.ada vez
mais para si próprios, à medida que vão
perdendo a ligação com a base donde era
suposto provirem. t por isso também que
se toma e.ada vez mais imponante que surjam movimentos sociais alternativos de
contra-poder, que promovam o reconhecimento e a protecção daqueles que procuram manter o ideal de perfeição.
A reunião de cidadãos à volta de projectos cívicos, com objectivos tão simples
como a promoção do respeito pelo indivíduo, no cultivo dos valores originais da
democracia, constitui uma iniciativa pedagógica da máxima imponância para evitar
a tendência crescente para o avanço das
ideologias egoístas. Sistemas que proporcionem um terreno favorável à ligação
entre a criatividade individual e o empenho das pessoas em penencerem a comunidades onde possam partilhar os seus
ideais, e onde possam manter viva a capacidade de indignação perante a perversão
social e política desses mesmos ideais.
assim que eu vejo a continuação da
pureza dos ideais de Abril, materializados
na. Associação que os representa.
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assar por Cabo Verde ir à ilha de
Sanuagoe não visitar no Tarrafal, as

P

antigas instalações do cárcere mais

Choveu em Santiago?

ignóbil e brutal do Regime Salazarista, é

para um antifascista o mesmo que para um
católico •ir a Roma e não ver o Papa•.

Por isso, como bom antifascista, levar
os meus filhos ao Tanafal, 25 anos após o
25 de Abril, proporcionando-lhes a VISlta à
anuga prisão fascista, era uma pliondade
absoluta. Algo que eu programara na
rrunha vida como uma imperativa necess1·

dade.
Conheço Caxias e Peniche, conheci os
calabouços da PIDE na António /v\aria Car·
doso, mas o Tarrafal soava-me a algo diferem.e. A •raiflha~detodasasprisõesparaos
presos políticos, a prisão de máxima segu·
rança e múuma dignidade humana para
todos os presos que no Impeno, comba·
tiam para demibar um inimigo comum: a
besta fascista e colonialista.
•inauguraram• o Campo de Concen·
tração do Tarrafal, porque era isso mesmo
que ele era, os revolucionários e valorosos
Marinheiros do Dão e do Afonso de Albu·
querque em Setembro de 1936.Pelo Cam·
po passaram 340 antifascistas e anti-colo·
nialistas portugueses do continente e um

Conheço Caxias e Penicne.

conheci os calabouços da PIDE

na Antõruo Maria Cardoso,

mas o Tarrafal soavame
a algo diferente

indeterminado número dos Movunentos
de Libertação, oriundos das •ex-Provfucias
Ulcramannas' do Angola, Guiné, Moçambique, S. Tomé e CaOO Verde.
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morte de vários lutadores contra o regime
de Salazar, oriundos das várias partidas do
lmpério. Homens de várias origens, raças,
credos, religiões e pensamento político, que
corajosamente ousaram levantar a voz con·
tra a opressão pela Lberdade.

Enquanto me dirigia da Vila pesqueira
do Tarrafal em direcção ao Campo, a cada
passo dado lembrava-me que reveria ali,
ou pelo menos tentaria, alguns amigos que
conheci, o Tio Belannino, o ""kota •Raul, o
Francisco de Kufar, o José Baldé, o Sr_ Alei·
des, o Kutapa e outros que não conheci,

pois o •úmpo• anha-os assassinado' Bento Gonçalves e Militào R.ibetro entre mui·
tos outros que deram cumprimento às
palavras do Oirector do Campo Manuel
dos Reis: "Ouem vem para o Tarrafal 11em
para morrer'
Ah tria prestar-lhes a minha homen.a·
gem e apreço, explicando aos meus filhos
o que de facto era o fascismo e a realidade
de se vtver num pais opnmido e sem Liber·
dade, sem muiCBS palavras pois a imagem
seria melhor que todas as palavras que a
minha explicação ditasse.
Após três quilómetros de marcha, che·
gamos, ladeando o muro, à estrada de aces·
so ao portão principal .
O arruamento empedrado estava inter·
dito por uma cancela fechada a cadeado,
Passamos por baixo e avançamos 50
metros, um painel no final da rua, JUiltD à
porta, anunciava que a Cooperação Portu·
guesa estava a rCOJperar a pnsão para ms·
talar um museu da Resistência.
Boruto, mas se não tivesse passado a
cancela, teria Ficado sem o saber. Aliás,
deve ser o que acontece ã maior pane dos
visitantes que ali se dirigem.
Mas um esforço vale sempre a pen.a os
meus filhos e eu, pelo menos, já sabíamos
mais qualquer coisa, tal como viemos a
saber, porque nos disseram a seguir, que o

Â direita, tapada pela vegetação, a •fritadeira~, ao fundo a colinha e a sala de interrogatórios (úrtuna porta)
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•placard", já ali estavâ colocado há sensivelmente três anos.
Vários miúdos foram-nos rodeando a
pedir moedas ou então para lhe trocamios
moedas ponuguesas por cabo verdianas.
Perguntei a um deles se a prisão estava
fechada , ao que me respondeu:
- Tem guarda dentro!
Chamei o guarda, ban ao portão, primeiro devagar, depois com mais força. O
portão estava aberto, empurrei-o lentamente e lá fomos entrando.
Apareceu então o guarda.
Amável mas reservado disse-nos que
não se podia entrar, porque o •campow
estava fechado para obras de recuperação
e beneficiação, para aí se instalar o "Museu
da Resistência e da Liberdadew.
Estabelecemos conversa, disse-llie que
conheci pessoas, amigos, que tinham ali
estado, respondeu-me que desde criança
morava ali e conhecia a prisão por via dos
recados
Passado algum tempo quase sem darmos por isso, estávamos a visitar o local,
com guia e com explicações de como era a
vida passada por ali, se é que se pode chamar vida aquela estranha forma de sobreviver para uns e de des-sobreviver para
outros.
- Aqui eram os presos de delito
comum Angolanos, aqui os Guineensses,
aqui os Moçambicanos ali ficavam os de S.
Tomé e de cá. Aqui as solitárias para os presos políticos.
De facto tinha lógica, ao fundo do edifício da chaminé grande, que identifica o
edifício da cozinha a sala das tonuras,
Choques eléctricos, gota de água e uma
minúscula cela completam esta sala ter-

A ·solitária" para presos plíticos

Sala de interrogatórios com a cela

- E ali a prisão dos Portugueses sem
casa de banho, ao contrário das outras que
viram. Faziam num balde.
Contiguamente as solitárias para os
presos de delito comum e o recreio para
estes também.
Fomos deixando o "Campo de Concentração• em direcção à saída, à direita a
cantina dos guardas e à esquerda a casa da
guarda. Para trás ficava o posto de socorros,
bem identificado na frontaria com um
enomie símbolo da Cruz Vennelha.
Cá fora uma casa.
E foi a última explicação. Era ali que se
soltavam os presos ou se procedia à sua
transferencia, administrativamente, mas

então se falassem que coisas nos teriam
para contar.
Senáamo-nos pequenos, impotentes,
revoltados e tristes. Com grande admiração e apreço por todos aqueles que por ali
passaram, mas interrogando-nos se será
preciso tanta privação e humilhação humana, castigo e brutalidade, para se ser admirado.
Alguns dias depois e após ter visitado,
quase •cJandestinamente" o local, li no
"Expresso" a noticia que divulgava o achado de ossadas em vala comum na Fazenda
perto do Campo. A explicação da •solução
administrativa• tinha lógica e as execuções
sumárias uma realidade que está à vista.
De quem são os ossos? Quem ordenou
as execuções? Quando foram consumadas?
Os crimes contra a humanidade não expiram e os meus filhos exigem uma explicação para poderem então pecceber tudo
Em jeito de curiosidade e para não falar
de coisas mais triste, vou só acrescentar
agora, que passados alguns dias visitei na
Cidade Velha, o Forte de S. Filipe;'
Recuperado no espaço de um ano,
apresenta-se ao seu visitante em toda a sua
magnitude, com reconstrução perfeita das
muralhas e interior da Praça de Armas onde
sobressaia cisterna.
A saída uma placa com os dizeres
"Cooperação Espanhola", recuperação e
estudos arqueológicos do Forte de S. Filipe.
Conceitos, estratégias e atitudes.

Sentíamo-nos pequenos, impotentes,· revoltados e tristes.
Com grande admiração e apreço por todos aqueles que por ali passaram.
mas interrogando-nos se será preciso tanta privação e humilhação humana,
castigo e brutalidade, para se ser admirado.
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instrução militar, mas por aquele buraco
ca~ado no chão consegue ver-se qualquer
coisa.
Com dificuldade e esfolando os joelhos, sobretudo se vamos de calções, consegue-se observar a &igideira. Paredes em
pedra, chão térreo, dois metros quadrados,
1,20 metros de altura, um respiradouro em
sifão para ocultar totalmente a luz do dia,
pouco para ver, muito para pensar.
E o António lá foi explicando mais, do
outro lado da ala central de acesso, a zona
destinada aos presos políticos, das mesmas
origens que os de delito comum e colocados simetricamente nos vários pavilhões.

que muitas vezes mais não era do que proceder ao seu fuzilamento.
- Os que morriam na prisão de morte
(natural) eram enterrados no cemitério da
Vila, os outros eram enterrados por aí.
Como misturavam os presos todos, de~to
comum e políticos, e como as saídas e
entradas da ilha eram feitas por avião numa
pista exclusiva da prisão, pellO do campo,
os que ficavam lá dentro nunca chegavam
a saber o que se passava depois.
•obrigado por esta lição de história,
amigo António", foram as minhas ultimas palavras quando me despedi agradecido.
Saímos caminhando em direcção à
cancela, aquelas pedras da calçada, essas
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Portugal
na época do Renascimento
entre Francisco Lopez de Gômara em 1552 e Adam Smith

Nesta época de comemorações dos descobrimentos
ponugueses, com relevância para a chegada â. Índia e a
descoberta ou achamento do Brasil, julgo interessante
relembrannos o papel pioneiro dos portugueses e a sua
contribuição para o Renascimento europeu.
Nos finais do séc. X:V a meados do séc.XVI vive-se
em Portugal uma época de mudança sob o impulso do
humanismo renascentista e da abenura da razão para a
perscrutação da natureza. Trata·se de um movunento cul·
tural assente cm dois prindpios nucleares. O primeiro
proclama a actntuaçào do homem como categoria chave
de todo o real, como sujeito e obiecto essencial de toda e
qualquer visão do mundo. O segundo afinna o valor da
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A renovação politica protagonizada pela Dinastia de
Avis dava os seus frutos em diversos planos da vida do
uma e0 , 1ea relno português, nomeadamente no diplomático e mili·
de p!'Ofl nda tar, no social e económico e também com a n.ova pers·
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guês, exprime·se de um modo mais acabado na Sabe·
doria do Mar, e consegue elaborar um modelo não total·
mente seguidista dos antigos, marcando as diferenças
de horizonte informativo e formulativo, em que ·da
herança é preciso cada vez mais escolher, anualizar,
superar, criticar,porque muitas das suas verdades tor·
nam·se (... )meros discursos fabulosos e equivocas sem
base de rigor,1
Desenvolve-se a ciência geográfica com o despert<lr
do espírito cientifico assente na experiência dos navegadores e via}MltcS, pnncipalmente ponugueses - os que
mais longe foram nesta época por mares desconhecidos
-que foram observando e registando os regimes de ven·
tos e correntes, os regunentos do Sol e de várias estrelas,
o aperfeiçoamento de aparelhos de medição asuonómi·
ca e da arquitecrura das naves em que sulcavam o ocea·
no, bem como a descrição de novas terras e novas gen·
tes. Tais conhecimentos tiveram um papel indutor nou·
tras áreas do saber enquanto o homem de então desen·
volvia um.a racionalidade mais abrangente e mais livre.
No dominio económico, o comércio assume o pnn·
apal papel e toma·se o motor da civilização, como no
século XVIIJ irá reconhecer Montesquieu. Por isso, como
refere VMagalhães Godinho, vai haver concordância

em 1n6, ao situar os descobrimentos portugueses e espa·
nho1s das rotas marítimas para as fndas ocidentais e a do
Cabo da Boa Esperança, como fundamentais para o
desenvolvimento dos tempos modemos.i
Gradualmente ímpõc·se a mentalidade quanatativa
aplicada aos círculos mercantis, a admJnistração pública
e a reflexão técnico-científica_ O número com a nova
notação em algarismos indo·árabes, vai substituindo a
numeração romana e como escreve Frederic Mauro são
os portugueses que introduzem na Europa o uso da
numeração árabe e por consequência o conceito de zero,
facto de importância considerável para o progresso da
matemática
O Renascimento é tambem concebido como uma
época de profunda renovação no campo das instituições
e concepções políticas. Para Henri Hauser, citado por
Martim de Albuquerque•, no fim do século XV, abre·se
um.a nova era na politica europeia caracterizada por cln·
co conceitos principais: o de Esr.ado, o aparecimento da
ideia de nacionalidade, a ideia democrática, a seculariza·
çào política e a transformação das relações lntemacio·
na1s. Porém, Pierre Mesnard identifica o período do
Renascimento pela génese de três ideias em que não menciona o aparecimento da ideia de nacionalidade nem a
elaboração da ideia democrática, valorizando o desabrochar dos conceitos de Estado e: de soberania. V.irias autores estão de acordo quanto ao aspecto político, segundo
o qual o Renascimento caracteriza-se pelo desenvolvi·
menta e aplicação dos conceitos de absolutismo. patriotismo e razão de Estado.
Com o rei O. João II desenvolve·se em Portugal a
nova concepçào de Estado1 da missão do Rei, da função
da política, em 'que a expansão ultramarina eleva·-se a
objectivo fundamental do Estado.O país entrava na Era
Moderna.
O rei soube apoiar-se em homens de génio, como o
notável navegador Bartolomeu Dias, o cosmógrafo Duar·
te Pacheco Pereira·, o jurisconsulto Vasco Gonçalves de
Lucena' e outros·; convidou humanistas de valor para
ensinarem em Portugal e elevou o poder real de tal modo
que os seus sucessores, sob diferentes estilos, continua·
ram sem dificuldades a consO\Jçâo do Estado.
Em relação aos ouuos estados europeus o reino de
Ponugal apresentava condições vanta1osas para ser p10ne1ro nas grandes descobertas que lmmanuel Walerstein
sintetiza em cinco: Longo hábito de comércio a distância,
conhecimentos das técnicas de navegação oceânicas,
acordo entre a Coroa, a nobreza1 a burguesia comercial e
até o •semi·proletariado" das cidades, disponiblidades
financeiras e principalmente, Portugal estava em paz, ao
contrário dos outros reinos da Europa
A viagem de Vasco da Gama de 1497 e as de Pedro
Álvares Cabral e de João da Nova podem considerar·se,
sob o ponto de vista dos conhecimentos científicos, progressos téaúcos e mobilização de vontades, o termo de
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História de Portugal, 41! vol., dir. J. Hermano Saraiva, Lisboa. Publ. Alfa, 1983. p.15.

uma pnmeira etapa ini.aada em Ceuta. Mas sob o aspec·

to político corresponderam a uma viragem, como um
ponto de partida para um movimento de surpreendentts
proporções que, como observou Hermano Saraiva para a
de Gama,· mundializou o pequeno rtino português•.•
O reinado de O. Manuel I -O Venruroso ~ caracteri·
za·se por uma relatwa tolerância no plano das mem:alidades canto no aspecto religioso como no cultural e poli·
tiro, pois são publicadas c.tnas de privilegio protegendo
os cristãos-novos com a concessão de um periodo de VlD·
te anos livres de devassas ou inquirições depois prorrogados por mais dezasseis. No aspecro cultural continuava a abertura às novidades do Renascimento continuan-

do a sentir-se a acção de Cataldo Siculo' vindo para o Rei·
no no tempo de D. João li.
Se Garcia de Resende" publica o Cancioneuo Geral
obra de compilação muito valiosa, }á Gil Vicenteu escreve os seus célebres autos que os leva à cena teatral na
Cotte, onde exibe a sua veia critica em geniais imagens
de critica de mentalidades e figuras da vida social, política e religiosa. Sá deMiranda' 1 via1a por Itália ondeadqw·
re vasta cu1tura latina e clássica que lhe pennite inaoduzir na poesia ponuguesa o verso decassílabo mas, por
outro lado, adquiriu também naquelas paragens uma
visão crítica do lmpéno Manuelino que o levará a exilarse da Corte.
Luis de Camões é dos poetas que. aproveitou com a
inovação intraàuz.ida o que, aliado à sua vasta cultura
humanista clássica e à sua excepcional sensibilidade e
génio, lhe pellllitiu legar-nos a obra pnma da literatura
ponuguesa-Os Lusíadas - que continua a ser uma mes·
gotável fonte de saber, de prazer e de conheomento das
realidades da época, perspectivadas à escala do planeta.
O grande humanista Joào de Barros que se nota bili·
zou como o cultor do mais vasto e pormenorizado conhe·
cimento geográfico da época, segue uma carreira literária
muito fecunda a par com a de administrador e homem
de Estado da confiança do rei e cedo se dispôs a escrever
uma crónica dos feitos dos Portugueses no Oriente, tcn·
do para tanto escrito a CrónlCA do Em11erador Cfanmundi3,
dedicada a D. Manuel 1. Só no reinado seguinte, por
encargo do rri O.João íll, irá esm:vcra sua notável obra

historiográfica as Décadas da Ásia, escritas cm acumulação com as suas funções de fe itor da Casa da lndia. As três
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João Baptista l.avanha no primeiro quartel do século XVII.
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Qual a origem
do topónimo Brasil?
peus de "pau-brasil', uma vez que só depois de 1521 a
coroa portuguesa se interessou pelo Brasil, cujo litoral
seria explorado com minúcia no início de 1530 por tv\artin Afonso de Sousa. Entretanto os fanceses tinham estabelecido uma importante colónia no Rio de Janeiro, donde era exportada a madeira tão apetecida pela indústria de
tecelagem europeia, tomando-se assim sérios concorrentes à ocupação portuguesa. Pode, assim, considerar-se ter

Quando o Rei
de Portugal
mandou povoar
as ilhas do
Arquipélago dos
Açores. em
1439. ai! foi
mantido na
toponímia o
nome de Brasil,
ao ser dado
este
onomástico
ao monte
situado JUnto óa
cidade de Angra

Várias teorias relativas a este assunto foram apresentadas por filólogos, linguistas e historiadores procurando
justificação para o étimo "brasil•, aliás já utilizado pelos
europeus antes da descoberta ela ' ferra de Vera Cruz•, no
referente à madeira proveniente de uma árvore leguminosa de cor vermelha, conhecida por "pau-brasil", ali existente em grande quantidade ao longo de todo o litoral
atlântico tropical.
Consultando a bibliografia que abaixo refiro e que em
19 de Fevereiro do corrente ano, quando de uma •Mesa
Redonda• relativa ao tema "A Visão do Paraíso", realizada na Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva na Ericeira, me
levou a questionar os participantes na mesa sobre a validade das fontes consultadas quanto à origem céltica
daquele êtimo. Como nada me tivesse sido respondido
por qulquer dos ilustres intervenientes, volto novamente
ao assunto, agora por escrito, repondo a dúvida por mim
suscitada naquela ocasião e que não mereceu a atenção da
mesa.
Foi verififcado que desde a língua tupi (língua geral
falada no litoral brasileiro até ao sec. XIX) ao celta, do
grego ao sânscrito, do toscano ao genovês, do francês ao
inglês, do irlandês ao baixo-latim, do árabe ao germânico
e ao italiano, vários são os étimos propostos nesta diversidade de campos etunológicos sendo, no entanto, as
hipóteses de origem céltica, baixo-latim, germânica e &ancesa as mais consideradas pelos estudiosos deste assunto. No entanto, será de ralçar o estudo brasileiro apresentado em 19ól por Adelino de Azevedo, num volume
de 400 páginas, ºEste nome: BrazW, onde terá afirmado:
•Brazil grafa-se cem um z ti de erigem ciltica•, o que julgamos merecer a devida atenção. Mas não se deve esquecer o facto de caber a divulgação internacional de uBrésil'
aos franceses, aliás os primeiros grandes traficantes euro-
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com o z irlandês. foi o primeiro pronunciamento da Academia Brasileira.
Mas, voltando à possível origem celta, relembraremos
achegada deste povo à Península Ibérica (cerca dos anos
900 a.e.) onde, fundindo-se com a população ali existente e dando origem à Celtibéria, sempre resistiu aos romanos. O mesmo aconteceu séculos depois (anos 500 a.C.),
quando da sua emigração para a Irlanda (Eire, do celta eriu
e land, do germânico terra, região, país), evitando as possíveis invasões dos romanos e dos anglo-saxões e transformando-se muito mais tarde no principal centro europeu
de cultura cristã (sec. VI ao sec. VIII), sendo Patrick, em
432, o primeiro bispo irlandês. Caracterizando-se os celtas como metalúrgicos e mineiros, ao estabelecer com os
navegadores ferúcios relações comerciais, permitiram o
desenvolvimento da indústna de tecelagem europeia, com
o fornecimento dos corantes minerais, donde será de ressaltar o óxido de estanho, que deu origem ao vermelhão
(vermelho escuro), tonalidade reconhecida pelo étimo celta •breasaiJ•, que significava príncipe, por serem daquela
cor os trajes de tais personagens. Quando na Idade Média
se passou a utilizar o corante vegetal, desenvolveu-se, através dos genoveses, o comércio de madeiras vermelhas,
provenientes de árvores leguminosas originárias da índia,
a fim de se obter o referido vermelhão já reconhecido
como "Breasil", que por síncope do e passou a •brasil" e as
madeiras em questão a upau-brasil".
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Será ainda curioso relembrar também que se deve aos
celtas a existência lendária das "Ilhas Afortunadas• realçando-se a paradisíaca !lha ou Ilhas do Brasil, situadas
supost.amente entre os Açores e a Irlanda, na latitude do
Cabo Finisterra (Land's End) da lnglatena. Assim figura
no porm!ano de Medieis {1351) e cartas de Picignano
(1367), bem como no Atlas de Ortelio e Me reator, a norte
ou noroeste da Ilha do Corvo, com as designações de Bracia ou BersiJ, apenas desaparecendo das cartas em 1865 (do
sec. XVII ao sec. XIX). Quando o Rei de Portugal mandou
povoar as ilhas do Arquipélago dos Açores, em 1439, ali
foi mantido na toponúnia o nome de Brasil, ao ser dado
este onomástico ao monte situado junto da cidade de
Angra, na llha Terceira, que alguns consideram a lendária
Ilhado Brasil.
Face ao exposto parece-nos agora de admitir a existência do étimo 'Brasil" antes da "descoberta" da Terra de
Vera Cruz e que, face à existência daquelas árvores leguminosas de cor vennelha no seu litoral atlântico, fossem
as mesmas denominadas de 'pau-brasil". Como tal, quando da colonização do sec. XVI, seriam chamados •brasis"
(com sou com z) os nativos, e 'brasileiros~, quem comerciasse o pau-brasil e, no sec. XVII, aqueles que para tal território vinham fazer a vida, bem como os seus descendentes, quer de nativos quer de europeus.
Numa observação da cattografia pottuguesa dos séculos XV a XVII verifica-se, no referente aos tenitórios descobertos em 1500, nunca haver referências sobre 'Terra de
Vera Cruz~ e apenas nas mais antigas (1519) serem denominadas como 'Terra Brasilis", ou seja, Terra do Brasil,
onde se encontravam as árvores do pau-brasil, ta! como o
interpretaram os franceses num Atlas de 1555, escrevendo "Terre du Bresi!•, encontrando-se o respectivo dístico,
em todas elas, cercado de arvoredo.
'
Porém, nas cartas de 1558, todo o continente será referenciado por MMundus Novus• ou •ouáta Orbis Pars•
{Quarta Parte do Mundo), figurando no seu contorno de
noroeste a palavra MBrasilis", cercada de arvoredo
Finalmente, na cana atlântica de Luís Teixeira (cerca de
1600), figura toda a América do Sul, definindo o MBrasil"
e, a ocidente deste, ~Mundo Novo", a norte o MPerv• e o

~ruo das Amazonas•, pelo que nos parece ser esta carta
onde «ilÍ figura pela pn'meira vez ogrand~ impén'o do Brasil~,
conforme sa!iemou Jaime Cortesão.
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"VISÃO DO PARAÍSO"
22DEABR!LDE 1500

Zarpou em Março a grande amtada, de Belém,
há meio milénio, para novo achamento.
Na marinhagem decerto daqui iria alguém,
am·samdo tudo tt&flJe/es barcos de vela,
a vinte e dois de Abril, antes da pascoela.
Nesse dia «houvemos vista de novas te"as»
primeiro um monte logo baptizado de pascoal,
havendo mais para sul outras peq11e11as se"as
e terra chJ, com mui grandes arvorulos
tudo isto em Abril o mês de Portugal
quando com cravos se venceram os mulos!
Ericeira,Abri12000
Vícent.e
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Os restos do mítico império
1-Timor
Decorridos já vários meses sobre o referendo timo-

rense parece que, a pouco e pouco, a nonnalidade vai
regressando ao território. Uma normalidade feita de
avanços e de recúos, de contradições e de atritos, de esperanças e de desilusêf:s. Como, aliás, era de prever num
processo tão complexo.
De entre os factos recentes alguns são merecedores

de uma referência especial, quer pelo seu aspecto positivo quer pelo seu aspectQ negativo.
Nos primeiros podcr.i referir-se o notável equihôrio
de atitude de Xanana Gusmão, revelador de sólido bom
senso, de espírito de reconciliação, de perfeit.a noção da
realidade e de uma clara perspectiva de futuro. Etambém
a brilhante actuação da Ora. Ana Gomes cuja inteligência (aliada a profundas sensatez e determinação) permitiu vencer inúmeras dificuldades num perrurso árduo e
difícil A clareza e a sagacidade da sua visão levaram-na
a considerar indispensável uma ampla colaboração com
a Indonésia por fonna a minorar a inevitável penetração
ausr.aliana
Nos factos negativos rtssalta, em pnmeiro lugar, a
total incapacidade aovemamenr.al de entender a situação concrtta de Timor, o que t claramente transparente,
no injustitificáve! atraso do envio de professores e na
estúpida pretensão de impor o escudo como moeda !oca!
durante o período de transição , isto numa zona dominada pelo dólar americano, pelo dólar austaliano e pela
rupia indonésia e onde a intervenção do FMI era inevitável. E cabe ameia referira a incompetência e o lamentável amadorismo e do Comissário de Timor, Padre Vitor
Melícias, que tem passado a maior pane do tempo em
Lisboa ocupado noutras acovidades em vez de actuar no
local em plena colaboração e total apoio à resolução das
siruações delicadas e dolorosas que existem. Isto se não
quisermos entrar na análise da acção desestabilizadora
dos innâos Carrascalâo.
Os acontecimentos recentes estão, ainda, na memória de todos. Mas talvez não se1a descabido recordar
alguns factos extremamente unportantes que estão na

~ri~=e~~~~:~:=°j!Js~v:~
mo-los, pois, e cada um procure tirar conclusões sobre os
responsáveis do drama timorense.

10 de Maio de 1974
Presidida por Mário Carrascalão, é fundada a UDT
(União Democrática Tunorense) que defende uma autonomia progressiva mas sob a bandeira portuguesa.
João Carrascalão, Manuel Carrascalão e Francisco
Lopes da Cruz são, também, fundado res da
UDT. Mário CarrascaIão será, mais tarde, Governador
de Timor nomeado pela Indonésia e Lopes da Cruz virá
a ser Embaixador itinerante desse país.
20 de Maio de 1974
Sob a presidência de Xavier do Amaral, é fundada a
ASDT (Associação Social Democrata de Timor) que, em

12 de Setembro, passará a chamar-se FRETIU.N (Frente
Revolucionária para a Independência de Timor ILste). De
inspiração marxista, defende incialmente uma independência gradual que se alicerçaria ao longo de um período
de transição de 3 a 8 anos
Um dos elementos mais radicalS da FRETILIN virá a
ser José Ramos Horta que, unpulsionando no mais alto
grau o extremismo marxista, acabará por dar fundamen·
to para a invasão. Mas também receberá, em, 1996, o Pré·
mio Nobel da Paz. Estranhos factos contraditórios .. ,
25 de Maio de 1974
Chefiada por Abfuo O~no Soares(mais tarde Governador
'5Côlhido pelos uwasores) é fundada a Am (Associação para a
Integração de Tunor na lndontsia) que, dOIS dias depois, passa
a chamar-se APODETI (Associação Popular Democrática de
Timor}. l)(fendc a integração, com autonomia, na lndonesia
Outros stus fundadores foram Guilherme Gonçalves e

AmaldoAtaUjo
01 de Setembro de 1974
O Governo indonésiodtdara à u:nprmsa que 'oão tem pre·
tensões sobre o territóno de Tunor sob admirustração portu8""'
12 de Setembro de 1974

A seu pedido, é exonerado o Governador de Tunor, Coronel Fcmando Neves Aldeia
25 de Setembro de

1974

Anunaadas conversações entre Portugal e a Indonésia com
vistaàreahzaçãodeumpleb1SCitocuJ05resultadosJacartadecla-

raaceitar.
14 de Ourubro de 1974
Os serviços stcreros indónésios iniciam a operação "Komodo' para forçar a integração o mais rap1damente possível. A part:ir daí inten.sificam-st, através da Rádio KuP3118, as amea~ a
propaganda unegracionista.
13 de Novembro de 1974
Tomada de posse do novo Governador de Tunor-Leste,
Tenente-Coronel Mário Lttnos Pues, cuja única experiência políoca terá sido o desempenho das funções de Conussário Provincial da Mocidade Porrugesa na Gumé quando governada pelo
General Spinola. Segue imedi.atamente para Timor.
Começará por tentar fonnar um Governo integrando os
três Partidos mas nàoo conseguirá. IXpois toma a insólita decisão de d1SSOlvtr a úruca Companhia metropobcana existente
cm Tunore dispersar os seus demenros pelas Companhias mdigenas, numa estúpida e dusóna teruaova de as controlarem vtz
de as desarmar enquanto Wo ainda era possfvel.
Com o passar do tempo virá a solicitar insisteru.emente o
envio de mais tropa, recebendo um Pelotão de Paraquedistas e
uma Companhia de Policia Militar qyc, perante sucessivas an·
tudes de ind1scipbna, acabará por regressar a Llsboa
20 de Janeiro de 1974
A UDT e a FRETILIN formam uma coligação com vise.a à
independência.
20 de Fevereiro de 1975
A UDT e a FRETILIN propõem a independência imediata
deTunor.
31 de Maio de 1975
Devido a crescentes desentendimentos, desfaz·se a coliga·
ção entre a UDT e a FRETILIN
Decidido realizar, cm Macau, uma cimeira com a presença
dePortugalcdosParodosnmorcnses
25 a 29 de Junho de 1975
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Rcuruào em Hong-Kong. rlc delegações portuguesa e IJ'ldo.
nésiaparaprocuraracordosobreumtextoaanalisarna.omeira de Mauu e que não preruclique a te:5l: da integração
30deJunhode 1975
Cllllt'ira de Macau, com presença de Portugal, da UDT e da
APODETI. A FRETILIN não comparece por d1SC0rdar da prtsença da APODrn. A rturuào virá a wnduzir à Lei 705 que
estabelece o estatuto orgâ!'llCO de Tunor, o procõSOe o calen·
dánodadescolonização
31 de Julho de 1975
Corúronros em Dtlt mtre a FR.ETlUN e a UDT, provocam
vánosmortos
10 de Agosto de 1975
Golpe armada da UDT, que ocupa o quand da Policia e
vános pomos estratégicos em Dtli. O Comandante da Polícia,
Tenente-Coronel Rui Magg10!0 de Gouveia, adeie à UDT O
Governador Lemos Pl!Cli mantém-se apático perante os acontecimentos, mcapaz rlc assumir qualquer posição de firmeza e
actuar com o Pelotão de P.mquedistas de que dispõe, iá que
6cou sem outra capacidade de intervenção militar quando dissofvcu a Companhia mctropoliranaexistentt:emTamor
1
t
UDT,
que assume o poder em Tunor e
exige a saída dos elementos
comunistas da administração
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como potência administrante de Timor.
26 de Novembro de 1975
Unilateralmente, a FRETUJN proclama a mdepcndência e
a República Democrática de Timor Leste que é rcconheoda
apenas pela China, pelo Vietname e por Moçambique. XaYier
do Amaral é designado Pmidentc da República
Como reacç.lo, a UDT e a APODETI declaram igualmente
a independência seguida dt integração na. Indonésia
27 de Novembro de 1975
A UDT e a APODETI propõem a ruhz.aç.io, rm Balt, de
uma cimeua mas havwnjá m:usadoumaoucn ame1r.1 ~
para Dar.vineru:re 15e 20deNovembro
30 de Novembro de 1975
A UDT e a FREllllN assinam a Declaração da Balibó (ao
que consta, redigida pelos serviçossemtos indonésios) na. qual,
e em nome dos timorenses, pedem a inteNenção da JndoOOia.
02 de Dezembro de 1975
Concnnandoas decisões da Cimeira de Roma (em Novem·
bro), a lndorw!sia rtunc·se com a UDT e a APODEll t advoga
a repressão rmln.ar da FREllUN
06 de Dezembro de 1975
O Presidente ;americano
Gcrald Ford e o Secretário de
biado Heruy K.issmgerV1S1tam

~""'
07 de Dezembro de 1975
Utilizando forças terrestres,
aéreas e navais, a Indonésia
invade Tunor e em breve ocupa
o território, provocando baucas
estimadas em 200 000 mortos
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Chegam a LisOO. os primeiros refugiados timortn.ses
19 de Agosto de 1975
Fon;asmilitam;naovasade·
rmi, com armas e equipamento,
ã FRETILIN que desencadeia fortes contra·ataquCli e acabi por
tomar conta da admirusuaçâo do
cemcôrio, constitumdo um
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ge1ros
O Tenente-Coronel Maggiolo de Gouveia e el~ado número de elemena:>s da UDT são
presos e acabam por ser fuzilados, tendo muitos sido torturados
com fenos em brasa
O Govtmador Lemos Ptre:s não reage. wna vez malS.
22 de Agosto de 1975
Reunião, em Jacarta, de delegações portuguesa e indonésia
que não chegam a acordo sobrt a forma de reru.be!ccer a paz
emTunor.
27 de Agosto de 1975
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dwmkm.
07 de St.u:mbro de 1975
A FRETILIN propõe negociações para a independênaa
18 de Settmbro de 1975
A UDT e a APOOETI formam o Movimento Ano·Comu·
rusta{MAQ.
25 de Setembro de 1975
Na zona fronte1nça. Ocom o primeiro recontmtntrea FRE11LIN c as tropas mdonésias.
16 de Outubro de 1975
Forças indonésias entram em Tunor e, na zona de Batuga·
dé, dizimam uma Companhia da FRETILlN.
19 de Outubro de 1975
A FRE111IN repele novas infiltrações indonésias
1 a 3 de Novunbro de 1975
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de
com a Indonésia, pedir a reuruão urgente do Conselho de
SegurançaeapdarparaaONU.
08 de Dezembro de 1975
O Governador Lemos Ptres
e os seus acompanhanteS sa1Cm
de Ataüro para Darwin, abandonando definitivament~ Timor
tmvezdesedeixaremaprisionar, como era politicamente
aconsdhávt:L

"

22 de Dettmbro de 1975
O Consdhode Scgu~aprova a Resolução ne 384 em que
apelaâlndonêsiaparareorarassuasfon;asdeTunoreaPortUgal para, como potênaa adnurustrante, cooperar com a ONU
por fonna a garantir o ~vre d1rr:1to wnorensc ã autodetenruna·
ção. Defende, ainda, uma solução pacífica para o problema
23 de Dezembro de 1975
A lndonêsia desm~nte, ao Conçelho de Segurança, a invasão de Tunor.
29 de Dezembro de 1975
Forçasprô-indonésiasocuparnailhadeA.iaUroedescema
úlwn.a bandeira portuguda em Tunor.
13 de Janeiro de 1976
Com elementDI da UDT e da APODf.ll, a Indonésia for·
ma um Governo ProVISÓno de Timot
17 de Julho de 1976
Um decreto pr!sidencial pubhc.ado em Jacarr.a toma Tunor
a 27' provínaa da Indonésia.

Apenas mais dots apontamentos finais para referir qu~ a
Austrália e a Santa Sé foram os ürucos Estados a reconhecer a
anexação de Timor e que o Governador Lemos Pires veio a ser
promovidoaBrigad~110.

Sem comentários ..
(continua no próximo número)
Nuno Fisher Lopes Pires
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Dr Pois____

Dado o interesse óbvio contra o que vêm sendo diversas tentativas de ~branqueamento da verdade histórica~.
aqui se insere na integra e com a devida vénia ao Diãrio de Noticias o texto do nosso associado e jornalista,
Óscar Mascarenhas. sobre as nacionalizações ocorridas na sequência do 11 de Março de 1975.

A Expropriação por Consenso
As.~malam·st ho1e 25 anos sobre o mício dt um
!'roctsso dt nacicmalizaçõts qut 1forou 16
nuro, da banai aos jornais

~ possível que um cidadão português,
com menos de 40 anos e infunnado, no
essencial, pelos media tenha, das nacionaliuu;ôes, aproxtmadamente esta ideia:
rudo se passou na vertigem de uma assembleia •selvagem• de militares, no calor dos
acontecimentos violentos do dta 11 de
Março, instrumentalizada por forças
comunistas e esquerdistas, à revelia da
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primeira nacionalização oficial-e pode ser
a ocasião adequada para relembrar factos
e circunstâncias que eventualmente
mudem a imagem que muitos têm e que
alguns se esforçaram por criar.
Importa desde logo relembrar que, na
prática, as nacionalizaçoes começaram
em cima do 25 de Abril, ainda no tempo
dos 1 e II Governos Provisórios (Palma
Carlos e Vasco Gonçalves), com o general António de Spínola na Presidência da
República_ Asslm, os correios, os telefones, as águas, os bancos de Portugal, de
Angola e o Nacional Ultramarino passaram, mediante intervençõts governamentais, mteiramente para a esfera
do Estado, ainda antes do 28 de Setembro
de 1974.
Não foi uma •assembleia selvagem•
quem decidiu as nacionalizações. Realizou-se, de facto, na noite de 11 de Março,
no Oafundo, uma assembleia de militares, todos ainda sob as emoções dos aconttclmentos daquela manhã. Mas foi uma
assembleia, presidida por Costa Gomes,
não deliberativa, apenas de aconse-

lhamente ao então institucionalizado
Conselho dos Vinte. Este deu acolhimento a algumas das propostas, como a da
criação do Conselho da Revolução, e foi
no novo órgão, na sua pnme1ra reuruão
oficial, que decidiu a nacionalização da
bane.a privada.
Para o efeito, já os militares do Conselho da Revolução estavam na posse de
pareceres poüticos e têcnicos de ministros
do Governo provisório de coligação
PS-PPD-PCP com o MFA, elaborados bem
antes do t 1 de Março. O ataque ao Ralis
apenas terá feito acelerar o processo e eliminar dúvidas e hesitações no processo de
nacionalizações que Já era, nos traços
gerais, de consenso entre as forças mais
significa avas.

O quadro que abaixo se publica funciona com uma memóna do •quê• e do
•quem• no processo de nacionalizações
que não se fez de relam.pago mas durou 16
meses, entrando até na fase constitucional
do regime. em que o Governo PS de Máno
Soares decidiu converter em empresas
públicas quauo jornais diários que, até
então, nnham entrado na órbita püblica
por arrastamento, pela nacionalização da
banca, seguradoras e algumas grandes
indústrias propnet.árias daqueles órgãos de
infonnação.
Os nomes que se publicam não esgo·
r.am o COfijunto de pessoas que fazem par·
te de orgãos de soberania com responsabi·
!idades nas nacionalizações: apenas se
recordam nomes que, ao longo deste quarto de sêculo, ainda mantt:m algwna notoriedade. Nem se pretende mrukar que to-das as pessoas indicadas partilham igual
quota de responsabilidade nas transformações económicas ent.ào decididas.
A verdade é que, quando se fizeram, as
nacionalizações tiveram o maior dos consensos nacionais {ver página seguinte).
Pode mesmo dizer-se que raras vezes, em
Portugal, tanta e tão importante gente esteve tão de acordo. A tal ponto que, um ano
depois da •assembleia selvagem• que, afinal, nem decidiu coisa alguma, os trés mais
importantes partidos ponugueses - PS,
PPD e PCP - juravam uma Constituição
que não só legitimava todos os actos
nacionalizadores como os tomava, a par·
tirdaí,irreversíveis.
O legislador domjnante mudou,
entretanto, de opinião quanto à irreversibilidade, Mas não pode mudar a história das coisas
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Quando nacionalizar ainda era pouco
Os v11anosos do 1 f dt .Hal(O tweram apoie
emusitís11(0 da 1ollllidadt dos partidos 11U1.is à
dirt1ta do t.5ptClro polii1Co

•Viva o MFA!•, gritou o PPD. ·Solidário com o MFA•, afirmava-se o CDS.
·Defensor do Programa do MFA•, garan·
tiam, de si, os monárquicos do PPM. cEle·
mentos rcacoooários•, assim qualificava o
PDC (Partido da Democracia Cristã), os

militares que at.acaram o RAll, logo
reb.lptizado de Ralis. Era isto o que pensa·
vam - ou, pelo menos, diziam, com aparente convicção -os partidos situ<1dos mais
à direita no espectro porruguês, a um mês
das anunciadas primeiras eleições livres
para a Assembleia Constituinte. Estava-se
nos dias seguintes ao 11detv\arçode19751
preparavam-se as eleições de 12 de Abril,
que viriam a ser adiadas para 25 de Abril,

cumprindo-se, no limite, o que fora pro·
metido pelo MFA na ocasião do derrube de
Marcelo Caetano: eleições livres no prazo
de um ano.
Outros tempos, aqueles: tempos em
que, por exemplo, se noticiava, no dia 19
de Março, que milit.arues do PS tinham acabado de ocupar um palacete em Gaia para
o transformarem em habitação de familias
desfavorecidas; e que o mesmo PS, no dia
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Quando nacionalizar ainda era pouco

26, ocupava outro palacete, agora para
funcionar como cliruca popular. Enquanto
isso, o PCP, ainda no dia 11 de Man;o,
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mente certas violências e destruições anárquicas que ho1e, 11 de Março, praticadas à
sombra da luta contra a reacção, só â reacção podem servir•; o mesmo PCP que,
naquela hora, se pronunciava •firmemente
pelo respeito da ordem democrática t pela
adopç.ão de fumes medidas contra aqucles
que, desrtspeitando-a, põem em pengo a
própria democracia•. Isto enquanto o
MRPP via o 11 de Março como uma Sllll·
pies ·luta mtrStina (.-)enm: as dive~s racções da burguesia pela direcção hegemó-nica ela ditadura do capital e dos S1Stemas
de exploração•, pelo que •a classe operána
e o povo não têm de escolher entre uma ou
outra das facções•. Já o MES (Movimento
de Esquerda Socialista) reclamava: •Armas
para o povo! Todos para a rua! Não às elei·
ções burguesas! Poder popular!• E reco·
mcndava que •para esmagar a reacção capitalista e o povo aabalhador têm de atacar
o poder ttenómico dos cap1tahstas•.

14d~~:.~,;\~~e::S~~ fu:~

Conselho da Revolução, certo de corresponder a um anseio generalizado das for·
ças políticas com assento no Governo Provisório, todas elas declaradamente antita·
pitalistas, a saber: o PS de Mário Soares, o
PPD de Sá Carneiro, o PCP de Álvaro

Cunhal
Não se enganou o Conselho da Rc·
volução. Mal anunciou a nacionaliz.ação
da banca privada nacional, saíram em festa as forças políticas. Era a •medida que se
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cesso democrático•, disse o PCP. •Tomava-se imperiosa para pemutir a aplicação
de um programa de progresso e desenvolvimento económico•, complementava
oMOP/CDE.
O PS ia mais ionge: •A nacionalização

da banca privada e a fuga ou pnsão dos
líderes dos pnncipais grupos econômicos
correspondem à destruição do centro do
poder do capitalismo nacionalo, W-se nwn
comunicado assinado por Mário Soares.
Nessa noite, em comício no Barreiro, Soares foi mais preoso no que quena dizer e
saudou o cdia histórico cm que se pode
assinalar que o capitalismo se afundou com
a nacionalização da banca pnvada. ~ possível que nem todos os portugueses se
tenham dado conta deste momento histórico cm que a nacionaliz.ação da banca pri ·
vada, que por sua vez detém nas carteiras
a maior parte das acções das grandes
empresas portuguesas e, ao mesmo tem·
po, a fuga ou a prisão dos chefes das nove
grandes familias que dominavam Portugal
indica de uma manerra bem clara que se
está a caminho de criar uma sociedade
nova em Portugal•. Se não por outra razão,
aquele ficou para a história como testemunho de um dia em que Mário Soares se
congratulou com a expulsão forçada e a pri·
são de grandes capa.alistas portugueses.
O MES - cuja influência, na época, era
muito superior â sua implantação - lança·
va alertas para a insuficiência das nacionalizações, quer na extensão quer na sua natureza. •A nacionalização da banca desa·
companhada da nacionalização do comér·
cio externo e comércio interno de produtos
essenciais, seccores básicos da indústria e
dos transportes e da reforma agrária não
significa, só por si, uma ultrapassagem do
processo capitalista•, advertia. •A banca
naciooalizada somente poderá ser posta ao
serviço das classes trabalhadoras e não do
reforço da exploração assente numa burocracia de Estado, se as instituições bancárias forem efcctivamente controladas
pelos trabalhadores.•
No mesmo sentido se pronunciava-o
PPD: •Substitui rum capitalismo liberal por
um capitalismo de Estado não resolve as
contradições com que se debate hoje a
sociedade portuguesa. O PPD defende que
a conscruçào de uma soaedade socialista

através de uma via social-democrática tem
como ponto fundamental do seu progra·
a socialização dos sectores-chave da
economia e o controlo do poder econórni ·
co pelo poder políoco democraticamente
consaruído e expresso pelo voto.• Mas ia
mais longe o PPD, no comunicado seguin·
te, ao aSnnar que •não nos podemos es·
quecer que nacionalizar não é socializar e
que só a verdadeira socialização interessa a
uma via que dese1amos democrática e
socialista•.
~nessa linha que, ao comentar a nacionahzação das companhias de seguros,
anunciada pelo Conselho da Revolução oo
dia 15 de Março, o PPD declara que •juntamente com a naoonalização da banca,
conduz â neutralização da força e inBuên-

ma
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subordinando-o finalmente ao politico•.
Para o PPD, a nacionahzação das segura·
doras trazia também uma vantagem social,
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rão os interesses dos segurados e canalizarão os eoormes capitais de que dispõem
no interesse de toda a população e não no
int:eresse de minonas pnvilcgiadas•.
Essa rranquilacertezajánãocrapartiJhada pelas forças colocadas mais à esquerda, que temiam pelos resultados práticos
das nacionalizações, entregues em mãos de
duvidosa confiança. Mas o brigadeiro Vasco Gonçalvesr pnmetro-nunistro do Govcr·
oo ProvtSÕno, a todos procurava tranquilizar, prome1r:ndo colocar à frente da banca
e dos seguros técnicos de reconhecida
idoneidade e competência•. A FSP duvidava: •A burguesia, assustada e momcnt.a·
neamente abalada, tentará infiltrar a sua
quinta-coluna entre os tais "técnicos idóneos e de reconhecida competência"•, con·
jecturava, desconfiado, o partido de
Manuel Serra.
O leitor dirá se a história lhe deu ou
nàoral.ào.

--r-'"--------Pela Abolição
E
m 1968, deVJdo â pressão da opinião pUblica mundial contra as
annas nucleares, que se desenvolveu a parur dos anos 50, foi assinado o
Tratado de Não-Proliferação Nuclear
(TNP), proposto pe105 Estados nucleares
aos Estados membros da ONU. OTratado
entrou em vigor em 1970, com a duração
de 25 anos, e em 1995 foi prorrogado mde-

fin1damente. Uma das clãusulas do TNP
prevê que todos os signatários se empenhem em negociações visando a cessação
em data próxima da corrida às armas
nucleares e a assinatura de um tratado de
desarmamento geral e completo, sob con-

OPINIÃO

Completa
das Armas Nucleares

trole mtemacionaL

Tal processo não foi ate agora desencadeado. Vive-se presentemente uma
situação imemacional de ..dois pesos e
duas medidas• em que, por razões da sua
exclusiva segurança e domíruo geoestraté-
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Reino Unido, França e China) se ~rva o
direito de dispor. de aperfeiçoar e de vir
~eruualmeme a utilizar as armas nucleares ficando de fora os ~tes paises. Esta
chscnminação tem sido propícia à proliferação horizontal. designadamente por parte dos Estados que aspiram ao lugar de
grande potência mundial ou que se acham
em zonas de tensão nacionalista e para
quem o armamento estratégico nuclear
possa ser uma tentação. Encontram-se nesta situação, entre outros a China, a fndia,
o Paquistão e Israel, não sendo provávelmente por acaso que nenhum deles subscreve o TNP. Idêntica atitude se verifica no
caso do Tratado para a Proibição Total dos
Ensaios Nucleares (CTB1), assinado em
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mento dos seus ensaios nucleares eao programa de renovação das armas nucleares
deste e de outros países oficialmente considerados nucleares.
Enquanto se mantiver este _•lil/11 quo é
inimaginável que, num quadro internacional de grandes tensões nacionalistas, geostratégicas e sociopolíacas, os chamados
detentores •oficiosos• e evel)tualmente
outros Estados deixem de produzir e aperfeiçoar as suas próprias armas nucleares.
O desanuviamento e o desarmamento
nuclear ~ um problema global, de e para
todos os Estados sem excepção.
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que
principais potências nucleares, tendo em
conta a sua particular responsabilidade no
sector e no plano mtemacionaL t indispensável que elas se empenhem num processo claro, coerente e definitivo de redução e posterior abolição complet.a das
armas nucleares, a &m de se gerar um cli-

A ONU pi-oc1a111ou 2000 COI

KJ

·Ano lmemacooal para a Cu11ura
ela Paz e da Não-V1olênc1a

O desarmamento gera!,
a começa; pelo desarmamento
tuclear. é parte integrante
~

1ma cultura ja paz

ma internacional de confiança,

favorável à
adesão de todos os Estados. Um mundo
isento de armas nucleares depende desse
empenhamento político global, tendo
como suporte um quadro jurídico estável
e vinculativo, com um calendário rigoroso
e controlado internacionalmente.
Em Abril de 1995,âdata daConferên·
eia para a revisão do TNP, centenas de
organizações do mundo mteiro, preocupadas com o problema da paz, aprovaram

um texto maculado• Abolição 2000•, com
o obiectivo de se desencadear um amplo
movimento de sensibilização e de mobilização da opmião pública mundial sobre a
ameaça nuclear e para a neceS"sidade de
vincular todos os Estados a uma convenção internacional visando a sua total elimmação.
Portugal não se isenta de responsabilidades perante este problema, por cmco
ordens de razões. Primeiro, porque numa
parcela do território nacional (l.ages -Açores) se localiza uma base militar de uma
pocincia nuclear (EUA) de evencual depósito de annamento nuclear, com todos os
riscos para a população e para o território.
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de de um possível emprego de armamento nuclear, decidido pelo comando dessa
Organização. Terceiro, porque a União
Europeia deliberou recentemente criar o
seu sistema de defesa comum, ao qual Por·
cugal, como Estado membro da União, se
vinculou. Quarto, porque os efeitos de
uma explosão nuclear não Wn fronteiras.E
finalmente, quuno, por razões do humanismo e de solidariedade internacional
pela preservação do planeta, pelo respeito
da vida e da dignidade de todos os seres
humanos sem quaisquer discriminações
ou preconceitos e, enfim, pelo futuro da
Humanidade.
A ONU proclamou 2000 como •Ano
Internacional para a Cultura da Paz e da
Não-Violência". O desaonamento geral, a
começar pelo desarmamento nuclear, é
parte integrante de uma cultura da paz e da
não-violência. t, por isso, pertinente a
'Petição Mundial• para a abolição total das
armas nucleares, recentemente lançada em
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co Mayor, a sua eliminação é particular·
mente urgente, para que o mundo possa
viver sem o temor da espada de Dâmocles
do holocausto nuclear.
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DAS OELEGAÇOES E NUCLEOS

Será a política uma actividade
para levar a sério?!...

antes são na_ política os maus
exemplos, que muita gente entende que a polínca não é para gente
honrada e os políticos não sào para levar a
sério. Mas se assim fosse, era nossa obri-

T

Comemorar Abri 1,
credibilizando
a política

gação acabar com a actividade política.

Ora, adbar com a política ix>r razões políticas, é um contra-senso. Isso seria o mesmo que negar os ideais de Abril. Só nos

resta, uma vez que não somos estranhos
ao mundo em que vivemos e pagamos
impostos, usar o direito de tomar a palavra
para obrigar a acção política nos partidos,

na gestão das autarquias, na Assembleia
da Repúbhca e no G,ove.mo da Nação a ser
mais representativa e a orientar-se por critérios de boa-fé, interesse público e seriedade.
A política tem um espaço próprio que
a distingue de outras actividades humanas.
O seu espaço circunscreve-se à forma

A política. sem razão. é vazia:

como se organiza e como é gerido o que

sem coração, é desumana; e,

diz respeito ao bem-comum. Não pertence à política as •coisas indiferentes• ao
bem-comum, como a minha fé religiosa, o
meu clube de futebol, os amigos que
renho, os meus gostos culinários, etc. Por
isso, as promiscuidades são os pnmeiros
factores de descrédito e de perversão da
acção política.
Para além de ter um espaço próprio, a
política deve ser feita com a razão, o coração e a ética. A razão é necessária para
desenvolver projectos e debater ideias; o
coração para ter sensibilidade aos problemas humanos e paixão pelas causas jusras;
e a ética para proceder com moralidade,
compreendendo que nem tudo vale na
política e é preciso saber harmonizar os
meios com os fins.
A política, sem razão, é vazia; sem
coração, é desumana; e, sem ética, uma
vigarice. A razão, o coração e a ética são
inseparáveis para quem quiser exercer a
política com seriedade, dignidade e boafé.
Muitas vezes, confunde-se o coração
com os sentimentos, mas há quem use os
sentimentos sem coração. Simular sentimentos, sem que o coração dê verdade a
esses sentimentos, é hipocrisia. Os políticos que fazem hipocrisia política chamamse demagogos. Este, é o principal problema
da democracia!
Quando a demagogia se confunde
com a democracia, esta torna-se num

sem ética, uma vigarice.

A razão. o coração e a ética são
inseparâveis para quem quiser
exercer a política com seriedade,
dignidade e boa-fé.

embuste muito próximo do que foi o fascismo ou o nazismo. Mas o fascismo ou o
nazismo, como se viu pela reacção à chegada ao poder, na Áustria, do partido da
extrema-direita de Joerg Haider, não parece constituir um perigo imediato. O pesadelo do fascismo e do nazismo ainda est.á
presente na memória colectiva dos cidadãos europeus e a demagogia não consegue esconder o terror desses regimes.
No entanto, a demagogia da políticaespectáculo, com os seus •jogos de sedução•, tem dois efeitos perversos para a
democracia: promove a incompetência e
toma a política numa arte de saber ludibriar os cidadãos. E estes efeitos consti-

ruem os segundos factores de descrédito
da política.
O perigo que, neste milénio, se vai pôr
à democracia vem, por isso1 da promiscuidade de interesses e da demagogia, sem
ética e sem razão. E é o predomínio da
demagogia (em detrimento do rigor para
resolver os problemas da justiça, da segurança e do desenvolvimento económico),
que leva os cidadãos a •desabitai'» da política, sem ruído nem convulsões, abrindo
espaço aos que pretendem endireitar o
mundo com uma •nova ordem•.
Hoje, mais do que ontem, a melhor
fonna de comemorar Abril é, por isso, não
deixar que os ctdadãos •desabitem• da
política, pondo em causa a democracia.
Uma tarefa é, desde já, urgente: exigir uma
refonna do sistema político e dos partidos
que impeça o desenvolvimento da demagogia que alimenta o poder de oligarquias
que se apoderaram dos partidos para nos
•expropriarem a res-publica•.
Esta tarefa é urgente e deveria servir
de tema de reflexão e luta nas próximas
comemorações do 25 de Abril.
Viver o espírito de Abril é, em nosso
entender, exigir que a acção política se
exerça com boa-fé e se desenvolva com o
coração, a razão e a ética, harmonizando
sempre os meios que são utilizados com
os princípios universais do bem-comum.
De contrário, deixaremos que Abril
seia desfigurado, se avolume a crise da
política e a demagogia (que nos infantiliza)
continue a insultar a nossa inteligência e a
nossa dignidade cívica.
A luta por uma refonna do sistema
político e dos partidos é, por isso, um
imperativo inadiável do espírito de Abril.
Esperamos que a A25A agarre essa
bandeira nas próximas comemorações do
25 de Abril, promovendo acções, debates
e mobilizando os cidadãos, por forma a
fortalecer o espírito de Abril, credibilizar a
política e afirmar a nossa dignidade pessoal e colectiva.

Em Louvor da Coerência
Faleceu no Porto em 28
de Dezembro último, com 81
anos de idade, o Juiz Conselheiro Joaquim Augusto

Roseira de Figueiredo, sócio
dedicado da Associação 25
de Abril e a ela estreitamente
ligado desde a sua fundação.
Três facetas importa realçar
aqui no tocante ao seu per-

curso vital. Respeitam, respectivamente, ao homem, ao
cidadão e ao magistrado.
Joaquim Figueiredo, como gostava de
ser tratado, foi um homem de uma integridade de carácter sem jaç.a, de uma lealdade sem mácula e, outrossim, de uma
honradez e aprumo moral irrepreensíveis.
Estes atributos eram unanimemente

reconhecidos por todos aqueles que com
e!e privavam ou que foram seus amigos.
Foi ainda um homem de trato afável, cultura sólida, sábio conselho
Como cidadão cumpre evidenciar a
sua exemplaridade. Fiel desde muito

1ovem a um ideário político de raiz.democrática e de cunho progressista, nunca dei·
xou esmorecer as suas convicções ideológicas e cívicas, bem como nunca escondeu
o seu medular antifasdsmo. Acima de
tudo, porim, colocava o apego profundo à
liberdade de pensamento e de expressão e

à independência de ajuizamento crítico. De uma
coerência ímpar o sereno
desassombro com que
sempre manifestou as
suas opções e convicções
no plano das ideias levaram-no a ter que enfrentar várias vicissitudes ad·
versas. Superou·as com
uma grande finneza de
ârumo que mais não era
que o respeito que devia
a s1 próprio. Procurou sempre impregnar a
sua conduta cívica com a virtude da tolerância, com o sentido de justiça e com o
sentimento de equanimidade.
Orgulhoso da sua cidadania activa e
altiva nunca, todavia, se mostrou sobranceiro ou arrogante com quem quer que
fosse: rico ou pobre, poderoso ou humil·
de, doutor ou iletrado. Soube sempre, tan·
to nos tempos opressivos e asfixiantes do
regime estadonovista, como nos dias &e·
néticos e desamordaçados do imediato
pós 25 de Abril, tomar a atitude cívica que
as circunstâncias reclamavam e que o seu
espírito rectilineo lhe impunha. Do ponto
de vista político, ético e social o Conselheiro Joaquim Figueiredo foi, em todos
os momentos da sua vida, igual a si mesmo: homem de um só rosto e de inteiro

respeito pela palavra dada. Ainda que isso
significasse remar contra a maré, ou seja,
proceder ao arrepio dos ~mandamentosn
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mentido estatuto de cidadão vertical e
consequente. Aderindo de imediato aos
ideais que enformaram a Revolução de
Abril manteve, até contrair a doença que
o veio a vitimar, o mesmo inquebrantável
vigor intelectual e anímico na defesa tenaz
de um Portugal moderno e aberto, plural
e progressivo. Por várias vezes lamentou,
conversando com os amigos mais íntimos,
que muitas das conquistas sócio·económicas e culturais alcançadas com o 25 de
Abril começassem a desvanecer-se à
medida em que crescia a estratificação
juódico-instituciona! de uma democracia
estreitamente política, modorrenta e
desambiciosa.
Restará dizer que o Conselheiro Joaquim Figueiredo foi também um juiz de
alto gabarito. O seu nome, o seu prestigio
moral e intelectual, a alta qual.idade técni·
co-jurídica da sua actividade judicativa,
marcaram impressivamente várias gera·
ções de magistrados. Ocupou e ocupa,
sem favor, um dos lugares cimeiros na
galeria de honra da magistratura judicial
portuguesa dos últimos sessenta anos.
Flávio Ferreira

Divulgação de Obras Editadas
Título:
Globalização e Gdadan.ia
Autor: James PETRAS
Edição: Delegação
do Norte da Associação

25 de Abril
Traduçào: Pedro Nunes
Revisão: Mário Marques
Capa: J. Pacs
Contracapa: José Barcos
Apresentação:
BarToS da Costa
Preço: t .sooso
Esta obra, da autoria do sociólogo James
Petras, consta de duas panes, correspondendo
a primeira a um exceno do seu livro
"Neoliberalismo· América Latina, Estados
Urúdos e Europa" e a segunda ao texto de
uma conferencia proferida a 17 de Abril de
1999, no Hotel Tuela, no Pono, submetida ao
tema "Globalização e Cidadania".

Título: SairõmeM- Guerra Colonial
Autor: Gustavo Pimenta
Edição: Palimage Editores
com apoio da Delegação do Norte
da Associação 25 de Abril
Capa e contracapa: Manuel Rocha
sobre pintura de J. Paes
Preço: 2.205$00
Com este livro Gustavo Pimenta,
"litniano de berço, \'Íanê.s por amor,
do Parto por cimmstlÍncia e do m11n·

do por opção" "S(lfta por sobre 11m
imenso prulor, abandona a discrição
que rnltiva e dá, 11e.ln prin12ira \oez, f'líblico teste1111111l10 de si. "

Ambas as obras poderão ser adquiridas através

da Sede Nacional ou da Delegação do Norte da A25A
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O Império das paixões
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Ouem se dedica a escrever sobre o passado recente da nossa História, assumindo,
de algum modo, a condição de testemunha próxima dos eventos que relata, deve
ter o cuidado de esclarecer os leitores sobre
qual é o objectivo da sua escrita. Na abor-

siruação próxima do sucesso final nas suas
duas maiores Províncias Africanas.(p. 266)
(...)Era factual o insucesso do 3.° esforço da
Frelimo ao ser-lhe em absoluto lmpossível
afectar Cabora-Bassa. Isto, quer no respeitante ao aproveitamento hidroeléctrico em

si, quer no relativo aos seus acessos, ao
transporte das cargas críàcas e à linha de
ttanspone de energia eléctrica. Verificava-

se que as infiltrações, não só em Cabo Delgado, como no istmo de Tete, não tinham

a gravidade que se lhe quis atribuir, especialmente em Lisboa. Elas deram apenas
lugar a actos terroristas esporádicos, deres-

to sempre possíveis. Confinnava-se, ou
dagem de acontecimentos vividos, há . quase, que a Frelimo, crescentemente atmscmpre o risco de os leitores presumirem gida por enorme desgaste, pela hostilidade
E certo que História é, por força do paixão dos hon m"s.
uma disciplina de grande fragilidnde

como história aquilo que mais não é do
que um simples exercício de paixão poütica. Estão neste caso, as infindáveis controvérsias que acompanham as diversas leituras que se continuam a produzir acerca
da revolução de 25 de Abril e do encerramento do Império colonial ponuguês. Ainda agora, por ocasião da transferência de
Macau para a soberania da China, se fizeram ouvir os mais desencontrados comentários sobre os méritos e deméritos da
acção descolonizadora de Portugal, alguns
dos quais bem pouco respeit.adores da verdade histórica.
t cettoque História é, por forçada paixão dos homens, uma disciplina de grande fragilidade. Ao investigador do passado
co!ectivo surgem, por vezes, autênticas
«armadillias~ document.ais que nem todos
logram contornar com sucesso. Vale a pena
ilustrar esta ideia com um exemplo tão
curioso quanto invulgar.
O general Kaúlza de Arriaga - que foi
Comandante-Chefe em Moçambique,
entre 31 de Março de 1970 e 1 de Agosto
de 1973 -, publicou, em 1987, um livro
intitulado •Guerra e Política•, no qual,
entre outros temas1 dedicou extenso espaço ao período do seu comando na colónia
ponuguesa do fndico. Acérrimo defensor
da ideia de que a continuação da guerra
era viável e de que o 25 de Abri! traíra uma
iminente vitória, escreveu o conhecido
militar:
•... apesar de tudo, Portugal,(...) encontrava-se, no começo do 2.g semestre de
1973, após mais de 12 anos de guerra, em

das operações, pela acção das forças militares portuguesas, por dificuldades insuperáveis de recompletamento de efectivos
e por grave crise moral, cam~ava irreversivelmente para o colapso. Aquela crise moral não eram estranhos os insucessos
havidos no Niassa e em Cabo Delgado e,
na ocasiào e com grande acuidade, a sua
incapacidade perante a defesa de CaboraBassa, na mesma ocasião seu objectivo
decisivo.•(pp. 327-328)

também cada vez mais a Sul, realizar
pequenas acções terroristas mas de grande projecção psicológica, logo seguidas de
fuga muito bem preparada e normalmente de diluição nas populações com detec·
ção quase impossível. É o equipamento
russo moderno, como bazookas, canh&s
sem recuo, RPG rebentando no ar, mísseis
terra-terra de 122 mm, metralhadoras
anti-aéreas e, brevemente, nússeis terraar auto dirigidos, etc., que: a. Por um lado,
lhe confere em relação a nós superioridade no combate terrestre. b. Por outro, lhe
permitirá, dentro de pouco tempo, criar
dificuldades aos nossos meios aéreos. ta
possibilidade do inimigo vir a empregar
tropas regulares, lanchas equipadas com
mísseis e torpedos e mesmo aviões. E é a
tremenda propaganda e acção psicológica
desenvolvida por todos os nossos adversários.~(pp. 183-184)
Será este relato compatível com a
ideia de uma vitória traída? Sinceramente, se traição houve, foi de um texto em
relação ao outro. O que é lamentável é
que há sempre portugueses dispostos a
acreditar nas versões da história que mais
se adaptam à ideologia que professam,
mesmo quando inexistem provas das
mesmas. E não se iulgue que um tal fenómeno ocorre apenas entre os incultos e
os pouco dados às coisas da política. Ain·

O qut: é 1amentave1 é que há semprE- portugue :;es d spostos a acreditar

nas versões da história que .mais se adaptam à 1deolog1a que professam ,

mesmo QL

~ndo

il"'P.x1stem provas dé ~ mesmas

No mesmíssimo livro, no entanto, o
general transcreve uma carta que escrevera a Marcello Caetano em 4 de Junho de
1973 ~ a menos de dois meses, ponanto,
de deixar o seu comando - na qual referia: •... o esforço inimigo, em Moçambique ou relacionado com este território
acentua-se cada vez mais. E aquele inimi·
go tem melhorado e aumentado muito as
suas possibilidades, tudo indicando poder
continuar a faz.é-lo. t a infiltração constante de elementos inimigos e de muito
material. Éa subtileza chinesa que: a. Por
um lado, lhe confere capacidade para,
cada vez mais a Sul, aliciar e preparar para
a acção violenta massas populacionais
sem que disso a nossa polícia se aperceba,
em tennos de poder actuar ou de conduz.ir à actuação das Forças Armadas. b. Por
outro lado, lhe confere capacidade para,

da no passado dia 23 de Dezembro, num
artigo publicado no Jornal de Notícias e
intitulado •Despedida de Macauo, o Dr.
Fernando Cabral, ex-presidente do município portuense, depois de referir os «ventos de insânia que, após o 25 de Abril,
varreram as antigas colónias~ e o envio
para Macau de •elementos promotores de
agitação• conclui desta forma surpreendente: «Pequim não deu grande importância a tais manobras que resultavam da
orientação dada pela União Soviética ao
então ministro dos Negócios Estrangeiros
em 1976, Tenente-Coronel Melo Antunes. •
Vejam só: Melo Antunes, líder do
movimento que, no Verão de 1975, se opôs
ao gonça1vismo e à implantação em Portugal do modelo soviético, a receber instruções de Moscovo! Não é um espanto?

ORef,rtndal 25

Os Valores de Abril
Creio que todos estamos de
acordo quanto à finalidade
última desta nossa Associação 25 de Abril: preservar e
transmitir às gerações futu·
ras a herança ética da revolução.
Nesta nossa postura, o lugar
do sujeito não se esgota no domínio individua!, mas alarga-se ao
colectivo e dilui-se no universal. De
facto, o matS profundo legado do 25
de Abril é o de uma ética global, que,
sendo transversal a todos os sectores
da vida social, enquadra as acções
óvicas dos indivíduos e dos gru·
pos que pugnam pela permanência dos valores de Abril
Os valores de Abril - a
liberdade, a solidariedade, a
resistência à opressão, a defesa dos direitos humanos, a
luta incransigeme pela jusoça
social, valores que a parnr de
1974 se tomaram predominantes na sociedade portuguesa, são valores intemporais e de âmbito universal.
São valores que aaavessam
todas as esferas da vida
dos cidadãos-o público e o privado, o tra·
balho e o lazer, o
local e o global. Por
isso permanecem
como eixos de uma
cultura cívica de solidariedade e de wna cultura política de
paruc1pação.
Os movimentos
sociais de 1974

-"
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que esavera longamente alienada da liberdade.
Esses movimentos determinaram de forma decisiva
a institucionalização de princípios político-sociais: o princípio da liberdade, nas suas diversas vertentes, e o
princípio da igualdade de direitos entre
os cidadãos. Foram essas movimentações
colectivas que solidificaram a matriz de
valores democráticos que aangiu, a meu
ver de fonna lema e gradual, um grau de
consensualidade muito sigruEicativo. De
facto, já ninguém ho1e será capaz de

valore de Abril
idanedade

pre

SJO.

a

bçrdade

resistenw.a

a ~fesd dos CI eito

negar a 1ustez.a dos objectivos das lutas
populares de 74 e 75 travadas em tomo
da defesa dos direitos económicos e dos
d1re1cos sociais- pelo trabalho, pela habitação, pela educação, pela saúde ... Nos
nossos dias, tá ninguém ~ em causa a
legitimidade das múltiplas acções das
associações cívicas ou das chamadas
'organizações não governamentais# que
entretanto emergiram no tecido social
para a defesa dos direitos ambientais ou
dos direitos culturais ou dos dlreitos das
minorias ... Porque ficou consagrado que ê
legítimo que o povo seja quem mais ordene, dentro da nossa cidade!
Efectivamente, a partir do 25 de Abril
de 1974 foi possível não só o exercício da
liberdade de acção política mas também a
clara visibilidade dos ameias das massas
populares. Fot possível a manifestação dos
seus interesses e a expressão do confiito
mulncultural. A elevação crescente do grau
de participação das massas acelerou a
mudança em todos os sectores da sociedade ponuguesa. Esse período revolucionário constituiu um processo de gestação
de um novo universo simbólico. tecido
com as linhas do ideário do MFA e tendo
como fundo uma inabalável vontade de
reconstrução co!ecttva. Esses eram tempos
únicos, em que se menosprezava a democracia representativa e se pugnava por formas de democracia directa, tempos que
deixaram em cada um de nós memórias
em diversos registos: o do vivido, o do
mítico e o do comemorativo
Se o vivido foi iminentemente emo·
cional, certamente as nossas memórias
afectivas poderão mobilizar de fonna positiva a nossa acção futura. Se o mítico foi
construído sobre uma base de utopia igua·
htária, certamente a nossa memória indi·
vidual funcionará como uma pulsão de
sociabilidades solidarias. Se as vivências
desse passado quase mítico se enriqueceram com a aquisição de uma visão ime·
grada dos valores do 25 de Abril, estaremos certamente em condições aprofundar
o legado da revolução.
No quadro de uma cidadania participa.tiva. e de uma urbanidade renovada ,
espero que seiamos capazes de propagar às

fe~~~:s~ª~J~vde~~~~~ ~~;:
vação que saúdo muito especialmente o
mais 1ovem de todos nós, porque ele repre·
senta a garantia da continuidade dos valores de Abril.
Maria Rodrigues
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Assembleia Regional
da Delegação Norte
Em sessão ordinária reuniu a Assembleia Regional da Delegação do Norte no
dia 15 de Janeiro de 2000, pelas 15.00
horas na sua Sede no Porto, de acordo
com a convocatória dirigida aos associados desta área, nos termos do R. l. D..
Orientou a reunião o Presidente da Mesa
da A. Regional, Coronel Rolando de Carvalho tomaz Ferreira, iniciando os trabalhos com o pedido de um silêncio guardado pelos presentes durante um minuto,
em honra dos associados da A25A falecidos. Em seguida foi dado cumprimento
ao estabelecido na convocatória, sendo

lidas duas aaas (7 e 8) refmnus ás assembleias anteriores {ponto 1), as quais foram
aprovadas por unanimidade.
Apresentado à Assembleia o Rtlatóáo
da Direcção da Dtlegaçào (ponto 2), foi
igualmente aprovado por unanimidade.
A Aprmntaçilo das Comas 1/o Biénio 98199
(popto 3), constituiu o documento referido na convocatóría que foi distribu1do
a todos os presentes para seu conhecimento.
No ponto seguinte, InformtifÕlS Divt1St1s
(ponto 4), tomando a palavra o Presidente
da Delegação, Tenente Coronel Ribeiro da
Silva, expôs wna síntese de como decorreu
a Assembleia Nacional da A25A á qual
assistiu, dando conta dos assuntos ali tratados de interesse para a Delegação e informando a constituicão da lista nacional eleita em Lisboa, para a Direccão Nacional da
A25A, no biénio 200012001.
Foi então sentido pelos presentes na
Assembleia algum desconte ntamento,
por a lista nacional ter sido constituída de
forma centralizada. Não comungou,
porém, da mesma opinião o nosso asso·
ciado Coronel David Maneio, dizendo
que, o que o incomodava muito mais,
eram alguns artigos publie<1dos na
imprensa como aquele que foi publicado
recentemente num jornal do Porto e que
de forma aviltante se referia ao nosso
consócio Melo Antunes, que por ter falecido não podia responder, e que entendia, por isso, que a A25A deveria tomar
uma posicão.
Finalmente foi dada a palavra ao
Tenente Coronel Mário Brandão, que
começou por ler o documento referente

ao Monumento ao 25 de Abril, a construir na cidade do Porto, informando
quais as personalidades que fizeram parte, como e!e próprio, do júri para o concurso de adjudicação, tendo realçado que
deve ser considerada uma honra para a
A25A ter sido convidado um seu representante para fazer parte do referido júri
E, tendo já, o Presidente da De!egacão do
Nane, tido conhecimento da brilhante
participacão do nosso consócio nos trabalhos realizados, propôs que para o
mesmo ficasse lavrada em acta um voto
de louvor que imediatamente a Assembleia aprovou por unanimidade e aclamacão.
Terminada a discussão dos assuntos da
O. T. e de hamionia com o parágrafo único da mesma, a Assembleía constituiu-se
em Corpo Eleitoral para a eleicão dos corpos gerentes da De!egacão do Norte da
A25A para o biénio 2000/2001. Tendo sido
eleita a lista assim constituída:

MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL

Tesoureiro

E.st11dan1t
Nuno Filipe Brito da Fonseca
Vogal
Ttnmte Coronel do Exirato
Mário A. Brandão R. dos Santos
Vogal
Eco11011m.;1t1

José Barros da Costa
Vogal
úrontldoExircito
Alberto August.o Pinto Henriques
Vogal

Eng. Civil
Renato M. C. de Moura Soeiro

Vogal
1\fa1ór Piloto Aviador e Eng. Civil
João Moutinho da Silva
Vogal
Coronel do Exercito ·
José Luís Bacelar Ferreira

Presidente

Coro1uldof.xirâto
Rolando de Carvalho Tomáz Ferreira

Vogal

Coront!doExerr:ito
Rui Rolando Xavier de Castro Guimarães

Vice Presidente

Dr.eMestreemFilcrsofia
João Baptista V. Miranda Magalhães

Vogal

Professora do Ensino Secmuúirio
Maria Manuela A. S. Rodrigues

Secretário
1º Sargento da Amuula
José Joaquim Ribeiro de Castro

DIRECÇÃO DA DELEGAÇÃO
DO NORTE
Presidente

TentnltCorontl
Antero Arubal Ribeiro da Silva
Vice Presidente

Cap. Fragata e Eng. Naval
Abel Joaquim de Almeida Tavares
Secretário

Sargento Mor do ExirâUJ
António M. Ribeiro Pinto

Vogal

Professora do Ensino Secundário
Maria Júlia Gonçalves Lima
Feita a votação foram considerados
eleitos pelo Presidente da Mesa eleitoral
os elementos constantes da lista apresentada, para cuja tomada de posse foi indicado o dia 28 de Janeiro de 2000, na Casa
do Roseiral nos Jardins do Palácio de Cristal, gentilmente cedida pela Câmara Municipal do Porto.
E, estando tratados todos os assuntos
constantes da convocatória, o Presidente
da Mesa da Assembleia Regional agradeceu a maneira como foram discutidas
todas as questões levantadas e deu por
encerrados os trabalhos.

Convites
Convite das Edições Afrontamento, para
a Sessão de lançamento do hvro "Pensar a
Escola Sob os Olhares da Psicologia• de Ana
Mana Sertão, Manuela Sanches Ferreua e
Milice Ribeiro dos Santos, no dia 12 de
Jaooro pelas 21.30 horas no Fórum FNAC
(No"" Shoppmg - Matosmhos).
Convite do Presidente da Câmara
Munidpal de Vda Nova de Gaia e da
Direcção do Circulo de Cultura Teatral,
para a estreia do 181" especticulo do TEP,
"Para além do Mar ... " de Norberto Barroca,

~Ji~~~ ~Ju~4!:J J:~~;_1 A5 horas no
Convite da União dos Sindicatos do
Porto, para o lançamento público do liv10

editado no seguimento do "Concurso
Comemoraavo dos 25 Anos do 25 de
Abril",nodull de)aneuopelas 18.IXlhoras

na sede da Associação de Jornalistas e
Homens de Letras do Potto.
Convite da Editora Campo das Letras e
da Livraria Leitura, para a apresentação

do livro 1 Diotima e as Outras Vozes• de

Fernando Guimarães, no di.a 10 de Feverei·
ro pelas 18.00 horas na Livraria Wtura, no
Poroo.
Convite da Associação Juvenil Olho
Vcvo, para a adesão ã rtahzação de uma
concemração/manifestaçào contra o racismo e a xenofobia, no dia 11 de Fevereiro
pelas 18.00 horas na Praça da Liberdade, no
Pono.
Convite da Editora Campo das Lenas e
da Sociedade Portuguesa de Autores,
para aapr'5entaçâodohvro "OVirus Encra·
nhado• de Arsênio Mexa com ilustrações de
Avelino Rocha, no dia 11 de f.cvtreiro pelas
18.00 horas na sedt: da Sociedade Ponugue·
sa de Autores, no Porro.
Convite da Editora Campo das Letras e

da Uvraria FNAC, para a apresentação do
livro •Quem Matou a Jugoslávia• de Milan
Rados, no dia 22 de Fevereiro pelas 21.30
horas, na livraria FNAC (Norte Shoppmg Matosinhos).
Convite do Director do Museu Nacional
da Imprensa. para a inauguração das exposições "Eça de Oue!fÕS, jornalista cóticoº e
ºImprensa Clandesnna Portuguesaº, no dia
23 de Fevereiro pelas 17.30 horas no Mustu
Nacional da Imprensa, no Porta.
Convite da Editora Campo das Letras e
da livraria Leitura, para o lançamento do
livro "Fenomenologia do Discurso Poétú:oe~io sobre Jorge de Sena" de Luís Adriano
Carlos, no dia 24 de Fevereiro pelas 18.00
horas, na Livraria Leitura. no Pono.
Convite da Editora Campo das Letras e
da livraria Leitura, para a apresentação do
livro •Anos de Eclipseº de Jorge Seabra, no
dia 28 de ~evcreiro, pelas 18.00 horas na
Llvrarial..t.itura.noPorto.

-f.i....,;.,_____________
Eleição dos corpos gerentes da delegação de Coimbra
para o biénio 2000/2001
Pam conlm:imtmo dessa Duuçà;J t para
publim,ao de notícia noºREFERENCIAL
111fomra·SlOS(g111111t:

Reuruu no dia 08 de Janeiro a Assem·
bleia Regional da Delegação de Coimbra
da Associação 2.5 de Abril, convocada nos
termos do artigo 14 • do Regulamento
Interno das Delegações, para os efeitos
constantes da ahnea a) do n.• 1 do artigo
13. • do mesmo Regulamento, ou seja,
aprovação do Relatóno e Contas da Direc·
ção da Delegação e eleição dos Corpos
Gcrenres para o biênio 20001200 l

t. a segumte a constituição dos novos
Corpos Ge:rentcs:
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente
Carlos Artur Trindade de Sá Furtado
Vice-Presidente:
Antônio José Avelãs Nunes
Secretário

Alfredo ~os Barroco Esperança
DIRECÇAO
Presidente
Alvaro Santos Caivalho Seco
Vice-Presidente
Augusto José MomeLtO Valente

Secretário
Jorge Marques Loureiro
Tesoureiro
António de Figueiredo
Conselho Vogal
Carlos Manuel Rodrigues Vaz
CONSELHO FISCAL
Presidente
Manuel Henrique Lestro Henriques
Secretário
José Castclo Branco de Moura
O Presidente da Direcção
Álvaro Santos Carvalho Seco

Delegação da Associação 25 de Abril no Alentejo uma realidade
A Delegação do Alente10 da Associação 25 de Abril, com sede em Grândola,
esta a um passo da fonna!ização e é Já
uma realidade.
A Comissão Instaladora. já constitui·
da. conta reunir a Comissão de Sócios
Apoiantes assim como os novos sócios
mscntos residentes cm Grândola nos pró·
xu:nos dias, com a finalidade dt: aprese.o-

tar. d1scut1t e aprovar o programa de
desenvolvimento e acção, preparando as
eleições
Para concretizar os seus objectivos
conta já com o apoio incondicional da
Câmara Muruc1pal de Grândola, indo
encetar contactOS para ouuos apoios das
Autarquias Alentejanas
Paraj.á. prepara-se para receber asms-

talaçõcs da nova sede, a ser inaugurada
no dia 25 de Abri! deste ano e que serão
cedidas pela Câmara Municipal de Grândola
Todos os mreressadosern apoiar a truaativa da Comissão Instaladora. e contn·
bu1r de alguma forma para este esforço
cole:ctivo, poderão contactar o n/ sócio
José Fernandes pelo Telefone 968027406.
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Que futuro para a A25A?
A questão tem-se vindo a colocar há bastante te111po, 111as
as respostas não tê111 aparecido.
A inércia ma11tém-se, o deixa andar instalou-se ...
É necessário e11contrar novas solllções, 11ovos caminlws.
O jovem arquitecto Ro111ano Pires, vogal da Direcção da
A25A, lança u111a i111porta11te pedrada na 11ecessária
discussão.
Vamos a isso.
O futuro é nosso.
V.L.

"E agora ?''
•
eco.dos os momentos sã~ bo_:is,
para que pessoas e orgaruzacoes
refüctam sobre os seus desígnios,
este que vivemos constitui, por maio na de
razão, oportunidade bastante para que a
Associacão se lance na re8eXão e debate
sobre o seu futuro: as comemorações dos
25 Anos do 25 de Abril, a abertura da nova
sede, o falecimento de figuras de referên·
eia e símbolos da Revolucão, como Ernesto Melo Antunes, o progressivo envelhecimento e correspondente passagem à
reserva dos militares de Abril, o progresso
e a paz social do País, o encerramento do
ciclo da descolonização com a transferência de poderes em Macau e a resolução do
caso de Tunor Leste, a viragem do século
e Milénio, convidam a uma reflexão estratégica.
t no contexto de um Portugal radicalmente diferente, mais moderno, progressivamente mais Europeu, com contas feitas com a sua historia recente, com o ego
massacrado pelos grandes eventos internacionais e na ressaca de um crescimento
económico selvagem, baseado no individualismo e no sucesso económico a todo
o custo, numa competitividade sem regras

S

... Chegados aqui , olhando para
a aventura do que foi e para a
incerteza do que está para ser,
somos confrontados com a
dúvida:
25 Anos volvidos sobre o acto
fundador da Democracia
Portuguesa que papel deverá
assumir a Associação 25 de
Abril?

assente ainda, e teimosamente, numa mão
de obra mais barata e mais trabalhadora, é
neste Portugal dizia, que é preciso re-equacionar o papel da A25A No Portugal do
Saramago e do Siza, mas também do BigShow Sic, de Fátima e da IURD, dos telemoveis e do •áqua-parque•. No País que
parece embebedar-6e a cada golo do Figo,
ou no nadar suave do golfinho do Ocenário, no País que ainda adormece nos
milhões do novo aeropono de Lisboa, à
medida que rasga ainda mais fundo a
condição secundária dos outros Potugueses, os do interior, que esperam de noite
pela ambulância que os há-de levar por
estradas manhosas para um hospit.al cujos
médicos a existirem são Espanhois. t neste Portugal, dos desiquilibrios e das desigualdades e das contradições que ainda falta, e sempre falr.ará, cumprir Abril.
O nosso destino comum, antes orgulhosamente só, está agora incontornavelmente associado ao destino comum da
Europa e com ela, ao do Mundo. Não
mais será possivel pensar em Portugal ou
nos Protugueses sem considerar fenómenos de inter-relação com o exterior. t pois
verdade que desenvolvimento, democra-
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eia, cidadania, soberania, representativi·
dade, são conceitos que evoluem tão
depressa quanto o Estitdo-Nação evolui
para um modelo federal mais lato. Os
novos territórios de influência de Portugal
e dos seus valores, são todos aqueles a que
chegar a RTPI, ou a lntcr-net, mas ê tam::

~:!u:;pa;1~~°w=d'o:

que vivemos, será tanto maior e duradouro quanto o consideremos efémero e &ágil.
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vêm sendo conspurcados. A liberdade e o
espaço que as Democracias cnam e que
são ahás a sua génese, são explorados por
megalómanos totalitários que assentam a
sua estratégia de poder na ignorância; na
alienação e no laxismo de uma cidadania
que se Julga o estádio supremo da Civilização. O caso da Áustria constirui maior
preocupação, não pela ascenção ao poder
da extrema direita, o que por si só já seria

~&;:·d~s~=~~~~~~~t:.smas da democracia represem.ativa e
do esr.ado de providência, cada vez
mais incapazes de gerarem con·
forte, massa critica e desenvolvunemo
bastante para que em cada cidadão
haia um anti-corpo claro dessas
reses. Em cada desempregado,
em cada desiludido, em cada
vítima de um assaltante não
punido, cm cada doente não
natado, cm cada alienado do
consumismo, há um potencial
cépoco do sistema e por isso vulnerâvel a uma demagogia barar.a e de
consumo imediato, que aponta para
o outro a culpa da sua propria &ustração de não conseguir vencer
numa sociedade altamente compe·
titiva e cruel, onde como ê óbvio, só
uma mmona tem sucesso.
A prudência e a história aconselham a
que tenhamos mais duvidas que certezas,
pelo que nas próximas linhas desenho
alguns caminhos que se me afiguram inte·
ressanres, para o nosso futuro comum.
A AJ.SA reúne homens e mulheres que
acreditam e valorizam a Democracia e a

~~:~d;,n~~uC:d~:: t~~o~d:
democracia deverâ ser a sua continuada
e re1uvenescida reinuepretacio. Ontem
como 00,e a históna não acabou e o esiado de relativa paz, liberdade e progresso

de lembraça

menos xenófobos e totalitários, atê na
Europa do quinze, sublinham a necessidade de uma constante atenção perantt os

No último número do REFERENCIAL,
o TeIL Cor, Nuno Fisher Lopes P~s ,mi·
oawntexto,sobotiruloNOTASSOLTAS,

lo de tuna ONG, que venfica e acompanha

CUJO ponto 3 (O Ouano Poder), é preenchido com pertinenteS observações sobre

d~f:;:~~~;;,~t!ui~~~~~~~êta;tr~ :5no'%:::::Fe::-~u~~:e::e~
que na Europa dos cidadãos, Português
significa ainda, pequeno, pobre, peofenco
e minoritário.
t pois perante estes novos desígnios
que me parece interessante repensar o

Em jeito

~en%~i~fod::sde~=c:~==~~';,
toma-se urgente consotuir um observatório
da democracia: um orgarusmo que colha e
trate toda a infonnacão relacionada com a

:::

o que tem sido a acruaçãodacomunicaçJo
social em alguns casos recentes e importantes quer para o nosso país quer a nível
internacional. Termina perguntando: • . o

:~~~~~fuz~~r:~::u~:
qut tt~á a"1111ta1o à rmpardaMadt, acorrumoção dos valores democráucos, nomea- ' çàot .i ol7w1~·itla.U q11t tkw~m cararu:nz.ua
damente nas escolas, patrocinando e co11111111caçào socinl SuJ que podtmos t dtvt.·
~~~=::i~:~:::;,:
fundamento do nosso conhecimento sobre
nós propnos.
Externamente, deveria participar,

=~s~~~::ºdein:;~~d~~~::
imergentes, nomeadamente em áreas geo-

gráficas onde os Portugueses, sobrerudo
os militares, gozam ho1e, e ainda,
de grande prestígio e respeito,
como sejam os PALO PS. Estas
tarefas, acrualmcnte a serem
desempenhadas por organi·
zacões mtemac1onais, como
o Carter Centcr, são importantíssimos instrumentos de
pedagogia e relacionamento com
os rcspe:cuvos povos. Tendo
como dado a importância
das estruturas militares
nessas regiões e que a
área de melhor relacionamento entre Portugal e
esses paises é JUStamente a cooperação militar, porque não poten·
ciar esse respeito que os militares
gozam para espalhar os mesmos
valores de Liberdade e Democracia que reclamamos para nós.
Todos estes desígnios devem ser
equacionados numa lógica de parcerias
com a designada sociedade civil: Univer·
sidades, associações, fundações, empre·
sas, mas também com autarquias, poder
central etc..,
Para tanto precisa a A'25A de crescer,
chegar a mais pessoas, motivar mais militantes para esta causa que é comum. Precisa obviamente de excravasar o universo
de pessoas que colaboram de forma ma.IS
ou menos regular, consotuindo-se numa
organização act1va e credível na sua área
de participação social e évica.

mostUrui1lilrt"'1mwrt nttat•
Em jeito de resposta à pergunta formulada pelo consócio Fisher Lopes Pires
e de lembrança a Víctor Cunha Rego,
entretanto desaparecido, transcreve·se o
seu •os DIAS DE AMANHÃ" publicado
no Diáno dt Noticia; do já longínquo
22.01.93.
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mviaiantemglês,noséculoXIX,
descreveu mais ou menos asstm
os povos ibéricos: •A aristocracia espanhola é nobre e o povo é rude; a
anstocracia portuguesa é rude e o povo é
nobre.• A afirmação, do lado português,
mantém-se válida, se por driStocracia
tomarmos aqueles que, por qualquer
razão, atmgiram uma notoriedade e um
poder claramente distintivo dos restantes
lncluam-st: pois, nessa aristocracia, os políticos (alguns até se comprazem na invenção de uma -classe política• ... (excep·
cuando-se aqueles que o mCnto justificar
O virus da boçalidade visita, com frequência demasiada, a suposta anscocra·
cia com uma violência inversamente pro·

U

Como um primata
à paisana maltrata
a mulher em público
sido ocupadas, porque passou a olhar
para elas como se •tivesse uma mulher

porcional à distância a que o político está

ou se presumina estar dos estratos mais
desfavorecidos da sociedade. Pior do que
isso, a grosseria aumenta com a dimensão
dos auditórios: gente que, no convívio
próxuno, mantém sem esforço o diálogo
nos hmites da urbanidade, deixa-se apo·
dcrar pela linguagem crassa de almocreve,
Como se dissesse de si para si, antes de se
dirigir às massas: «Para estes, bacalhau
basta (por isso, lá vai alho!•
t. o erro mais suicida desses supostos
políticos. Mostram bem como estão distantes de como pensam os portugueses
comuns. Mesmo que aplaudam, no
momento, as pessoas, em Portugal. não
gostam de ver repetidos, em palco, os deslizes e permissões de linguagem ou conceitos que lhes ocorrem na nonnalidade
dos dias. Exactamente por isso, porque
não gostam de si próprios quando usam e

::P~~;J.:::·:~rc~s: cºU~:
que apenas são capazes de lhes devolver,
como uma maldição, a linguagem de que

~~~:~ !eév:;zli;;~~~~ ~~~\~
pior do cidadão comum, por que razão
estáelel.áemcim.a?
Eis no que dá um •latinista e um
humanista imensamente culto•, na descrição de Paulo Portas, quando sobe ao
palco e lhe proporcionam um microfone:
enxovalha a condição com as suas próprias palavras.
•
Para bem avinagrar o escabeche que
trazia de vésperas para o congresso do

:~::~~~~;::ªar~=~~~:

CDS, Raul Miguel Rosado Fernandes,
chamou •pnmar.as fardados• aos mili~res
de Abril, autores, segundo ele, de •muiros
dos problemas• de ho1e. Um dos •problemas• de ho1e, criados por esses ~pri
matas fardados• é, afinal, a possibilidade
de um primara paisano subir ao estrado e
dizer mal do Governo ( para se ser justo,
é preciso ressalv_ar que pode dar·se o caso
de. antes dos •pnmatas fardados•, Rosado Fernandes não ter mal a dizer do
Governo ..• Outro dos •problemas~ foi o
terem-se liberalizado de tal modo os costumes que 1ã pode o pnmata paisano oferecer o espectáculo embaraçante de, diante de todos, revelar como se decepcionou
a compulsar o número e dimensão dos
tomates do Governo. Democrata, Paulo
Portas achou ·brilhantíssimo• o discurso.
Viva!
Mas o pior, muito pior. estava para
vir: Rosado Fernandes, carpindo tempos
passados, disse ter perdido algum gosto
em trabalhar as terras. depois de terem

assim ê que é falar! Violam-nos a mulher'
Mulher para o lixo, está conspurcada!
Como é sabido, quando se viola uma
mulher, o insulto é para o homem dela,
pelo que ela passou a ser cúmplice da
humilhação do homem, a sem-vergonha!
Equipe-se já a Associação de Protecção à
Vítima de inaneradoras eficazes para a
redenção social! Oue nobreza de sentlmentoS! E olhem que não é fácil chegar2 a um tão subhme apuro: é preciso mu1-

:::~;=c!1~::r::·v~:~rn;:

tão, Paulo Portas achou •brilhantíssimo•
o discurso. Ámen
Para rematar a charla, faltava o 1t (em
laom hic!, digo, hoc (e Fernandes não se
fez rogado: não lhe ponham quotas nas
mulheres (bradou. Porque ele •gosta mwto de mulheres•. O senhor gosta, pois,
mwto de mulheres, não se lhe(s) ponham
quotas. Não sei se Rosado Fernandes tem
mulher. Mas se tiver. conseguiu, com a
graçola ordinána. violá-la, em público,
muito matS do que um regimento inteiro
de •pnmatas fardados•.
Temos pois um poUtico democrata,
cnstâo e devoto da família. E como Paulo Portas achou •brilhantíssimo~ o dis·
curso, temos um CDS como deve ser.
Sursum corda'
Manifestos & Exageros, 29-3-2000
Óscar Mascarenhas

Nota da Direcção:

Apesar de termos decidido que não seriam minimamente dignas de qualquer comentário ou resposta
as declarações proferidas pelo senhor em questão, e deste número do Referencial já se encontrar
em fecho, não quisêmos deixar de inserir aqui, com um abraço ao autor- óscar Mascarenhas-, o artigo
que este nosso associado, fez publicar no Diário de Notícias onde ê redactor principal.
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Melo Antunes
Por proposta da Direcção, decidiu a
Geral conceder, a titulo pós-

~mbleia

tumo, a categoria de sócio de honra da

Associação 25 de Abril a Ernesto Augusto Me!o Antunes.
Como se afirmava na proposta ~ dada
a sua personalidade e o seu passado
como militar de Abril e como sócio
efectivo da Associação 25 de Abril,
consideramos desnecessário fundamentar explicitamente a nossa pro-

posta sobre o militar que influenciou
significativa.mente a libertação dos

portugueses do jugo fascista. e a con-

sequente implantação do regime
democrático em PorhJgal "
E a Assembleia Geral, asswmndo de
imediato e espontaneamente a posição
da Direcção, aprovou por unanimidade
e aclamação a proposta apresentada.
Melo Antunes vem assim juntar-se aos
outros sócios de honra da Associação 25
de Abril, João Maria Ferreira Sarmento
Pimentel, José Manuel Cerqueira Afonso
dos Santos (Zeca Afonso) e Fernando Salgueiro Maia, numa galeria que nos honra e enal~ece a todos.
V.L.

Assembleia Geral
Realizada em 8 de Janeiro
passado, decorreu com uma
razoável participação. Para além
da aprovação do Relatório
e Contas da Direcção cessante,
da aprovação de alterações
ao Regulamento Interno,
e da discussão de vários
assuntos, nomeadamente das
perspectivas futuras da acção
associativa, foram eleitos
os novos corpos gerentes .
para o biénio de 2000/ 2001.
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Vice - Presidente
- CMG João Caiado Gago Falcão

Presidente
- GEN 4E Amadeu Garcia dos Santos
Vice - Presidente
-CMG Josê Manutl Oliveira Monteiro
Primeiro Secretário
- TCORJosé Luís Villalobos Ftlipe
Segundo Secretário
- SAJ Joaquim José Filipe Ventura
Suplentes
-1SAR Vítor Manuel F. Rib.ls de Lira
- Manuel José Esteves Rodrigues

deCam"°'
Secretário

DIRECÇÃO

Presidente
- TCOR Vasco Correia Lourenço

-COR José Maria Moreira de Azevedo
Tesoureiro
- COR Sérgio Parreira de Campos
Vogais Efectivos
- COR Duane Nuno Ataide Saraiva
Marques Pinto Soares
- COR José Nuno da Câmara Santa
Clara Gomes
- Raimundo Pedro Narciso
- TCOR Artur P1ta Alves
- TCOR Aniceto Henrique Afonso
-COR Augusto Manuel Coimbra
de Amaral
- Clarinda Maria S. de Veiga Pires

- Arq. José Eduardo Antunes Romano
Pires
- Dt M.áno Lopes Figueiredo
Suplentes
- COR António Joaquim Flausina
Raimundo
- CAP José Manuel Dourada Mendes
CONSELHO FISCAL

Presidente

- CALM Manuel Beirão
Martins Guerreiro

Primeiro Secretário

-CAP Vítor Hugo da Mota
Segundo Secretário
- SMOR António José Pereira da f'.Aata
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Exposição «Liberdade e Cidadania»
100 anos portugueses
Conforme é do conhecimentos dos
associados, a A25A teve e tem um papel
importante nesta Exposição.
Para além da sua posição instituàonal.
a nossa Associação está representada por
um balcão de vendas, onde estão disponive1s artigos relacionados com o 25 de
Abril, quer sejam de iruciativa e produção
nossa, quer de outras entidades que
comungam dos nossos ideais ou que connosco quiseram colaborar.
Assim, a!ém de cartazes, medalhas,
pin's, T-shirts, isqueiros e outros artigos de
carácter comemorativo, podem ser encontrados livros e outros objectos cujo simbolismo se coaduna com a A25A. com o espírito da exposição
Podem ser encontrados também artigos da ADFA, que não quis deixar de estar
presente, e medalhas do Gabinete Ponuguês de Medalhística.
Estão também disponíveis os catálogos e brochuras da Exposição.
O balcão tem sido procurado por muitos visitantes, com especial incidência das
camadas mais velhas, que relembram o
"seu" 25 de Abril, e das tnalS jovens, que
parecem ávidas em conhecer uma realidade aparentemente tão próxima, mas âcerca
da qual pouco ou nada lhes tem sido dito.

Encontro sobre associativismo
militar e a sua imprensa
Em 26 de Novembro de 99 teve lugar na
sede nacional da Associação dos Deficientes
das Forças Armadas ( ADFA ), â Avenida
Padre Cruz, o "Encontro sobre AssociativtSmo Militar e sua Imprensa•, promovido por
#O ELO", publicação mensal da ADFA
O encontro contou com as presenças
da Associação dos Antigos 06.ciais de Lanceiros, que publica ~o Lanceiro"; da Associação da Força Aérea Portuguesa (AFAP),
que publica o "Boletim da AFAP"; da Associação dos Militares na Reserva e na Reforma (ASMIR), que publica o "Boletim da
ASMIR"; da Associação Nacional dos
Contratados do Exército (ANCE), que
publica o bolenm ~1FORANCE"; da Asso-

ciaçào Nacional de Sargentos (ANS), que
publica ·o Sargento"; da Associação dos
Oficiais das Forças Armadas (AOFA), que
publica o "Boletim da AOFA"; do Clube
do Sargento da Armada, que publica o
boletim ~clube do Sargento da Armada';
da Liga dos Combatentes, que publica •o
Combatente"; e a A25A.
Além das intervenções na sessão de
abertura, a cargo do Oirecror de •o ELO",
Dr. Santos Carreiro, do 2ºSecretário Cor.
Santa Clara e do Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da ADFA, Cor. Pardal
Maurício, tiveram intervenções o Director
do M
Bolctim da AOFA ",Cor. Tasso de
Figueiredo, do "Boletim da AFAP", TCor

Morais Pequeno, da A25A, pelo Cor. Santa Clara Gomes 1 do Vice Presidente da
Direcção da ANS, SA) David Pereira e do
Clube de Sargentos da Armada, SA)
Manuel Custódio de Jesus
.As comunicações foram distribuidas às
entidades participantes, incluindo a A'25A,
onde poderão ser consultadas.
Das intervenções e conclusões finais
salienta-se ter sido consensual o reconhecimento da necessidade de ser constituída
uma federação das Associações de militares, por fonna a aumentar as suas capacidade de intervenção e tirar partido das diversas especializações, de forma a cobrir todo
o !eque de problemas que se lhes deparam.
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DA DIREC• .\o

pelo autor,
Luís Vieira
Baptista
Simboliza o fim do fascismo pela mào
firme e determinada dos 'Capitães de
Abril".
O pintor Vieira Baptista teve a sua 1.1
exposição Colectiva em 1972 e começou a
expor individualmente em 1975. Dez anos
mais tarde radicou-sena Suíça e iniciou uma
carreira internacional de sucesso com mostras na Europa, Est.ados Unidos e Canadá.
A entrega da obra, que vem enriquecer
o já vahoso espólio da A25A, coincidindo
com a primeira reunião da nova Direcção,
pennitiu que fosse manifestado ao autor o
reconhecimento da Associação e possibilitou o conhecimento das técnicas utilizadas
e o sentido alegórico da obra.

Associados falecidos

Notícia do Brasil
O nosso camarada e consócio
José Verdasca, na sua recente passagem por Lisboa, deu-nos conta
do seu empenhamento numa
nova cruzada bem ao jeito do
dinamismo que o move e do apego que tem à defesa das raízes
lusitanas, agora, na tarefa de coligir a " História da Imigração Portuguesa no Brasil", à semelhança
da História da Colonização coordenada por Carlos MaJheiro Dias
ao tempo do centenário da Independência.
Todos sabemos da fonna
transviada e injusta com que por
vezes se avalia o nosso papel na
construção do Brasil, quando
comparada com a benevolência de
que beneficiam outras componen-

tes do seu mosaico cultural, respeitáveis sem dúvida, embora
menos decisivas no encaminhamento histórico, na dimensão territorial, na feição e potencial que
alcançou, como mais alcançará
ainda1 todos o esperamos.
Dai a importância desta iniciativa e do apelo lançado por José
Verdasca a todos quantos possam
colaborar numa tal reconstituição
histórica com os elementos, ideias
e sugestões que lhe queiram fazer
chegar, numa altura tão propícia
como esta da comemoração do V
Centenário do "Achamento".
Assoei.amo-nos a tão meritória
iniciativa, divulgando-a, estimulando-a e ficando disponíveis para
a apoiar no futuro.

Ouintino Mário Simões Teles
- Sócio efectivo nº 309 (fundador)
Manuel Machado Soares
-Sócio Efectivo n" 2102
António Heliodoro Durão
- Sócio Efectivo nº 2202
Artur Videira P. Cunha Leal
- Sócio Apoiante nº 334
Prof. Orlando Carvalho
Já com este número do Referencial
encerrado, recebemos a noácia do falecimento do nosso associado Prof. Orlando
Carvalho, ilustre catedrático da universsidade de Coimbra, lutador anti-fascista,
desde a primeira hora aderente aos ideais
do 25 de Abril e militante esclarecido sobre
o movimento da paz.
No próximo número daremos o devido
relevo à sua figura e indentificaçào aos
ideais de Abri!.
A todos os seus familiares as nossas
sinceras e profundas condolências.

~···

Vamos aprender Bridge! ( 4 7)
1 . Assaídas

Reforçando a importância que, ao leilão,

doJ~~~eFi::{~~~~fe:i::;:~

d~ve ser dada pelos jogado~es em Banco, surgiu a "máxima" de que "os jogadores de bndge ~o podem ser surdos", ~ que tal defi-

tem essa responsabilidade sabe que o vai

aêocia os não impeça de "ouvuem' o leilão, o
que poderia Originar as maiores barbaridades...
Ouando o nosso parceiro tomar parte activa no leilão (ou porque abriu mesmo, ou porque interveío, ou porque respondeu à nossa
aberturaouintervenção)talactodeverácons-

'rádeixardesereferiràdelicadaquestãoqueas
Saídas representam.
f.o jogar a primeira carta o jogador que
fazer em condições muito menos favoráveis
do que quando for chamado, ao longo dessa
mão, a participar nas outras 12 vasas do jogo
da carta.
t óbvio que assim seja porque ao escolher
acartadasaídaaindanãotemacessoaoiogo
domorto,peloque,paraasuadecisão,apenas
pode basear-se na análise às suas 13 cartas,
quando a partir da vasa da saida poderá recorrer-se da informação adicional fornecida pelo
jogo do morto , pela Sinalização enviada pelo

parc&ro~~l:::S~ºJ;:~:~~~e:~~
ria esmagadora, a noção da responsabilidade
queoactode"sair'parainiciarocarteiorepresenr.a, pois sabem que, em muitas circunstân-

~:'; c~n~~e~fu;ª.~fe~~~~~k~:.1.1. Factores de Decisão
Começarei por referir que não existem

;~~i:;i~gJ:Sfu~~~~of:raSS:: ~~~~í:~
xa questão mas que existem sim um con1unto de regras que poderão e deverão constituir
como que um gula prático na busca da melhor
solução.
A primeira regra a apontar é de que o jogador que ttrá de efectuar a Saida só deverá fazêlo depois de analisar cuidadosamente os elementos à sua disposição e que lhe poderão
indicarpIStasseguras paraqueacartaa escolher não fira os mais elementares princípios da
lógica do jogo do bridge.
Os elementos de que o jogador dispõe são
ossegumtes:

:• Evemuaisvezesproferidaspeloparceiro.
g~iÜ~r~fu~1;~la linha adversária:
Aanálise OOrosso jogoindk.a,mwtas vezes,
qualacartamaisadequ.adaparasesair.
Basta,frequentemente,"perguntar'àsnossas cartas que elas solidanamentt nos indicam
a solução, quer porque temos um naipe com
uma "sequência' sugestiva, quer porque podemos "aspirar a efectuar uns cottes em detenninado naipe, quer porque antevemos a possibilidade de "reduzir" o carteador nos trunfos,
quer porque podemos evitar o desdobramento dos trunfos, e«:., etc. ...
Outro importantíssimo factor de decisão é
o leilão. 8e nos poderá dar elementos sobre a
Força e a Disttíbuição das mãos dos adversá·
rios,mostrandoosseuspontos fortes e, mais
esclarecedor indicando as eventuais &aquezas.
0
8

sári:,i::e~~ :~id~~~~~~~~ ~ ~::;

~~:id;~!":s~:té;a/e~:qu:.ção primor-

~~:

~:~:d~~t!~~~:n~~~;

an:c:
maior parte das vezes, para a melhor solução.

1.2 - lipos de Saída
Apesar da complexidade da questão podemos enquadrar as saídas em dois grandes grupos:
• Activas
• PassivasouNeutras
Estes grupos decorrem directamente das
duas estratégias que o jogador poderá optar
quando tiver que escolher a carta de saída que
são ou uma estratégia de ataque agressiva ou
outra neutra.
1.2.1-Saídas Activas
Sempre que a análise do seu jogo e do leilão indiciarem que o carteador tem grandes
hipóteses de cumprir o contrato, a menos que
a nossa !inha consiga, rapidamente, fazeras
vasas a que tem direito, não resta outra alternativa que não seia optar por uma política de
ataque e fazer uma saída agressiva {Activa)
Este tipo de saídas podem apresentar as
seguintes modalidades:
1.2.1.1. Saídas de Realização
ou de Apuramento
a) - Com sequéncias sólidas do tipo·
ARtO, RDV, DVtO, V1097, etc
b) - Em naipes com duas figuras:

RD3, DV7,etc.
c) - Há falta de melhor em naipes apenas
com uma figura {Rxx ou Dxx) ou com duas
figuras salteadas (RVxx ou D1Cbcx)
d) - Nos naipes anunciados ou dobrados
~~=iro, o que se denomina por Saídas
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pelo nosso parceiro.

1.2.1.3 - Saídas visando a redução
de trunfos no Carteador
Ouando o jogador que tem sair possui
uma mão "longa• em trunfos { 4 ou mais cartas) pode tentar fazer com que o carteador per-

~~foc~n·~~:~c:~~e~~ra~s~cÍ,u~:J~
pois ao naipe compndo
~

Contra o contrato de 4 +, com :
A964 • 7 +RDV52 + Rt03

t, de longe, preferível sair ao R + do que ao

~o~~i!h:~°.!. ~~~::;~á~~i~:fic~;~~~:

tar fazer com que o carteador perca o controlo dos trunfos para depois poder desferir
o golpe final.
1.2.1.4- Saídas a trunfo
Este Ppo de saídas são indicadas sempre
que se prevê que o carteador possa utilizar uma
técnica de dupla-carta Qogo da Rainha-Mãe),
ou quando se pretende anular ou detenrunar

~~~~d:p:em:~ºa~ fi1~~::~~:

mos no naipe lateral do carteador ou ameia

d~b:1~ : : :;~ti~:.nsformou um
Após o leilão:

Após os leilões

1 ST

1.2.1.2 - Saídas para Cone (do jogador
que sai ou do seu parceiro)
Estas saídas pressupõem a existéncia de
sing!etons ou de doub!etons n.a mão do jogador
que sai ou n.a do parteiro.
Só se devem tentar fazer cones se os novos
trunfos não produzirem automaticamente uma
vasa{oomocom DVIO ou V1095)e sea nova
mão for muito fraca em PH, indicando por tal
factoeventua1s•entradas"namãodoparce1ID.
P~ra que se possa_ garantir um corte, ~lo
parceuo há que possutr-se urna entrada rápida
no naipe de ter_npo (o A ou o
pois caso
contrário é óbvio que o ADV facilmente anularia a manobra retirando os trunfos à nossa
linh•
t também evidente que será o leilão em

p.,'°

t óbvio que E tem que sair a + e indican·
doaoparceiroonúmerodecartasquepossui
no naipe da saída_pela utilização rígida dum
sistemade 'Par-lmpar'
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