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Editorial
Não tendo coru;tiruído uma surpresa, dado o
seu precário estado de
saúde nos últimos
meses, o falecimento do
marechal Costa Gomes
atingiu duramente a
A25A e os inúmeros
amigos que contava
entre os seus associados
Pela sua idade, pelo seu
estatuto, pela sua postura cívica, pelo pmtig10
rncional e internacional
que acumulou, Costa
Gomes constituiu-se, de
facto, como uma refe·
rência. A sua experiên·
'cia,asuainteligénciaea
sua intuição estratégica
para compreender. com
muita lucidez e serenidade, as diversas
situações de crise, mesmo as que susciraram maior preocupação, e o seu previsível
desenvolvimento contribuíram para que
se tomasse numa figura central em todo o
processo do 25 de Abril e na fundação do
actual regime político português, ao qual o
seu nome ficará para sempre associado.
O marechal Costa Gomes é tema central deste número de O Refáen<wl, como
era inev1t<ivel. No caderno espeetal. que o
nosso consócio, Delgado da Fonseca, aceitou coordenar. com o dinamismo e criatividade que lhe são reconhecidos, a rica
personalidade de Costa Gomes é cabal-

mente realçada, nas suas diversas faceras,
e por isso nada acrescentaremos aqui.
Mas deseiamos adrantar duas notas.
A primeira é sobre a relevância do seu
papei enquanto presidente da República. A
prática política actual. excessivamente centrada nas diente!as partidárias, induz a
convergência de tendências para a glorifi·
cação de persOnagens que possam servlr
de bandeiras a grupos políticos. O proces·
so dessa construção iconográfica mclui,
muitas vezes, a preocupação de traçar quadros comparaavos fazendo recair, sobre
eventuais alvos de referência em rdaçào
aos quais se pretende realçar os méntos

dos eleitos, campanhas difamatórias ou
simples cortinas de silêncio.
Ora, comparar o que foi a presidência
da República Portuguesa, no veniginoso
período revolucionário, ou mesmo no agitado período de transição dos primeiros
anos do regime constitucional, com a tranquilidade dos períodos do s1st.ema constitucional normalizado e consolidado, não é
sério e não faz qualquer sentido. A análise do mérito de um mandato político só é
legítima se situada face às condições obiectívas de cada época e à forma como os
mandatos foram. nessas condições, cumpridos. E se o êxito das presidências dos
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período revo\ucionáno e de transição
nada devem, como é óbvio, às posteriores, já a normalidade em que estas decorreram e decorrem muito devem às ante·
riores, que enfrentaram e venceram ostra·
JCctos mais bravios, proporcionando condições para que os percursos seguuues
fossem muito mais serenos. Lavraram o
terreno onde ourros viriam a colher rosas.

Apassagem do testemunho de Costa
Gomes para Ramalho Eanes correspondeu à passagem do período revolucioná·
rio para um período consnn.icional transitório, deixando-lhe as sementes para que
este pudesse frutificar. A transmissão de
Eanes para Mârio Soares correspondeu e
evolução do período constirucional transitório para um peáodo constituc1onal
pleno, tendo previamente solucionado
alguns factores de &agilidade que, real ou
artificialmente, pudessem prejudicar a sua
consolidação e transferindo um sistema
político com todos os órgãos do Estado

democrático de direito articulados e em
absoluta normalidade. Não fica mal reconhecer isto, particularmente àqueles que
mais beneficiaram com a naturalidade em
que se processaram estas transições.
A segunda nota é de alguma mágoa,
por mesmo na hora da despedida final,
algumas vozes terem lf\51sndo na tecla da
•indecisão• como vínculo marcante da
personalidade de Costa Comes
Costa Comes nunca terá sido •apressado• nas suas decisões, mas nunca deixou de as tomar antes que estivessem
ultrapassadas. No essencial, mostrou privilegiar sempre o bom senso como auibuto fundamental de ponderação das
decisões. O bom senso, ou seja, o sentido
do equilibrio, da jusra medida, da oponunidade, da distinção entre o essencial e o
acessório, constitui, de facto, o factor
detemunanre da liderança. to que, entre
a precipitação e a hesitação faculta a justez.1 do momento oportuno, o que tem-

pera a temeridade e controla o medo, fornecendo a sensatez do nsco calculado, o
que entre o excessivo voluntarismo e a
demasiada reflexão confere a solução
ponderada, o que recusando a imolerânaa
ou o laxismo toma possível a justiça equiubrada ee6caz.
O líder com bom senso é o que tra~
nute confíança
O marechal Costa Gomes tinha um
e!evadíssuno grau de bom senso e, por
isso, nos momentos mais conturbados do
período revolucionário, todos ansiavam
pela sua palavra como mensagem de confiança. Eda, quando foi necessária, nunca faltou. Porque, como já afinnei publicamente, nunca teve de meter nada na
gaveta para adiar ou fugir às decisões que
se impunham.
OPortugal democrático, da era pós-25
de Abril, deve-lhe este reconhecimento. •
PEDRO PEZARAT CORREIA
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Ainda sobre o 25 de Novembro *
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Tratava-se dmito, como adiantt se justifica. de todo um
coniumodepremeditadasactividadesqueintertssavadesenvolver nesse sentido de não ser apenas o 25 de Abril a merecer as
honras da História.
Dt faao, em 20 ou 21 de Junho, tendo Sido telefonicamente contactado por um camarada dt: Arma e assessor priocipal da
Câmua Murucipal de Otiras para pamcipar, com outros militares, numa exposição de artes plásticas promovida por aquela
Autarquia, aceitei o convite ficando entretanto a aguardar os
'ponnenorcs• que me seriam enviados pelo correio. OuaJ não foi
o meu '5panto quando doLS dias depois tomo conhecunemo.
através do ofioo qut: me foi dmgido, que a rt"fcnda exposição
tStaria incluída numa larga iniciaava desnnada a comtmorar o
25° aruvtrsirio do 2.5 de Novembro dt: 975.

Oaroqut: na volta do corre:10, amavelmente, declinei a ptt·
sença do meu nome em tal manifestação artistica.
Mas voltando ao arngo em quesdo e conforme no mesmo
se ttfcre, dada 'a possibilidade de todos podermos expnnur bvrt·
mentr: as nossas opiniões', graças a uns capitães que derrubaram
a velha e crurunosa ditadura, sena desontsto da minha paitC
esquecr:rqut de facto, não 'ao fim dt: pouco mais dt: um ano•
masapenaspassadosunsdias, ºdada a Lnexptnênria devivênaa poboca de muitos e acapacidade de marupul.ação de poucos•,
assiste·se ao uúcio de cetta desagregação no meio militar - sobretudo no Exército- onde Spínola e seus ali dos. inclumdo saud~
sos do 24 de Abnl eapologistas dum regune fascista. vão minando a tão frágil estrutura montada pós·~ução, numa tentativa de afastar os UK'Ómodos tapitâese tomar o poder. Esão '5tas
manobras que vão dl!SpCttar unponantts movimentações populares, em apoio do MFA, denotando, em 28 de Sf:tembroe no 11
de tv\arço, os golpes de uma direita revanchista onde se evidenciaram muitos ofiaais, porvenrura os mais ligados à bngada do
reum.itico, que se esforçaram numa acovidade conna-revolucion.iria de ceno vulto.
Portanto vem muito detrás wna grave divisão enm milita·
res, sendoassun cada vez mais prccinas as rentaovas para o prometido cumpnmento do Programa do MFA embora, cambem, as
pnncipais forças políncas de então aprt'sentassem nos seus programas avia soaahsta como o desqá.vel caminho no senado de
garannrum melhor futuro aos~ ati ai onham sidoesqueodos.
Afinnar apenas que o MFA, no seu Programa, 'tinha·se propostoconcrtttzar um programa de democratização do Pais', serâ
pouco correcto e ainda mais discutível quando se aettscenta que
por não ser cumprido, 'a maiona da população[... ] expressava,
por vezes violentamente, desilusão e !?VOita'
Todos temos conhecimento dos erros e exageros cometidos
nesta ou em qualquer outra revolução, mas julgo não rer !\avido
nada de semelhante aosucedidono25 de Abril de 1974 em Lisboa, onde infelizmente os quatro mortos civis e vános fendes
foram devidos a um criminoso acto cometido por agentes da
policia política - PIDE - que '5tranhameme não consta terem
sido 1ulgados por tal violênoa, não Bavtndo quaisquer inoden.
tes porpartt dos militam. Equando é refendo o afastamento do
'grosso da população j...] da duecção politica predomma.nte',
{decerto refenndo-se às forças de esquerda) por não concordarem

•Non. 1 .61onossollUstlecolabolador.Cor.VlcenleclaSilva,fe.ipublicar1Knwtlgodeoprliàoque,~sall.lcomvãrl3Stiuncagensnotextoque
o tomaram incomprMnSM!I. pelo cµi o repibhc.amos 1111 iUegni, accmpaihado de i.m peddo de desculpas por este percalço.
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"com o curso dos .uontttuncnros' rsquc:cc:-se, de como poliocose: ate militms do restaru:t c:spc:aro pol.ioco, para fazer vingar uma pos.sivel conquista do poder olhados a podtrosas forças
tronómJm e: políticas dt: toda a dutita, act aos seus txtrtmos,
incluindo o empenho da pitU: mais conservadora da Igrqa e:
vá.nos apo:ios cstrangctroS, altm du tais dtmagógic.as • maruft$QÇÕts gigantr:scas :..) com o Pamdo Soei.dista na prirrmn
luW', ~nham ptnrundo (oo><OON<io) wna cob.mle ond;dc
Vloliêooa: ao longQ do Pm, destruindo i bomba e: incendiando u
sc:dtsdosse~~1torcs, matando os que: c~tSCapu
hMe stm que, tal como no caso dos p1dcs. alguém mpondc:sst
por tais cnmcsl O tfc:1to de quartnra e: oito anos de acção psicológica contra tudo que chr1ra5.SI! a 'comurus.mo' conduuua csres
resultados
Tem reafirmado loureiro dos Santos que a saída dos p.lra·
quedistas para ocuparrm v.inas insLllaçõts da Força Airca st
deve â poss1b1hdadt de então c:xi!o!uttn 'a subsntu1ção dos consdheiros da Rcvoluçâopenr.ncc:ncnàForç.iAi.rca por outros,
qut garannriam a mamria, nc:ste imporwtte ó~. das posições
~o Parndo Comurusu dcfr:ndia'
Dos Vlfl!C con.sdht1ros C:XISttntd na altuíi stpam na reaJ.i.
dade quatro da Força Aérea. que adnute serem substituídos por
outros tantos afcaoi. à ~nha do Partido Comurusra e: nomeados
pdo otgào compe1en1c para o efeito. Stnam de considerar afcctoS à mesma bnha os cmoo oonstlheiros qut acabaram por sair
no rescaldo do 25 de: Novembro. Restando onze. onde oito
sc:nam ruodamcntt favorivc:IS ao Documc:mo dos Nove, resGt·
na iadlvinhar as tmdeOOu dos ttStames ttCs, Stndo um·dt:Jcs o
C!MGFA
Serapossivtlllõtõsarrun.st.inciasavançarcomtãocatcgôrica dedução! Ramalho Eanes e: Otelo Sataivadt Carvalho(fübfi.
cade 19NOVIKJ) 'considc:ramcomotstacausa dasaidadosPáras
respecuvamc:me a nomeação de: Vasco Lourenço para comandante: da RtgiãO Mihr.ardc Llsbo.a' e •a sua saida {de Ottlo) da
RcgiãoMilitardeLlsboa'
f\.ias como se c:mendt qut uma forÇi de eLte, disophnada e
orgaruuda. com largas provas dadas, c:htgaw a tal ponto de
tuptura com habitual hic:mquia! Dmrro ttrão que ser levados
nnamta os amargos sofndos no 28 dt Sc:ttmbro, no 11 dt Março e no 7 dt: Novembro1'R.idio Rmucença) sendo considerados
como cooaa-revoluoonános pelos populaRS que assistiram as
suas acções naquelas datas, e cunosamemt. só no 25 de Novembro tambtm as.sun serão conoudos nos diversos comunicados
do EMGFA e: da Presidência. onde ainda era acrescemado que
prqudicaram a edificação da Justa sociedade socialista que: era
illTlbioonada, que tentaram c:mnv.a.r o proctsso de •vanço para
o soc:iilismo, tt(~ ttl
Enão será c::stranha ã tomida daquda •titudc 'a remada dos
(123)oficwscsargeruospara~democraomsdeTancos'

- e r.ambtm dcmocráticos quando do 11 de Março? Bem como
as provocações da tuerarquia, fazendo cessar todos os apoios
logísticos t fmanceiros à Base: Escola, a passagem à disponibili·
dadedaspraçaserianoiiedc24para25adissoluçãodaprópria
Unidade~ E. a resposta que os ditos modc:rados pretendiam, não
st fez esperar, sem dartm um tiro, mas com determinação, vão
mais umi vez demonstrar, como prcttndwn. que. sem oficiais,
commuamm sempre • constituir uma trop.i de ch!t:, embora

rcvo!tufa_ Swgemun 'o golpe dt: força qutOI militares moderados hi muno previam, para o qual tinham sido ~rados
planos ~quados• que de imediato furam postos em pr.ibca
No entanto não foi apresentada qualquer rtsiStência uma vez
que nada fou programado para otfe1to, o que se t0ma bem visi·
vel pela aurudt dos nuhtaru que. apanhido5 de: SWJRSil e
dt:monsoando a meiustência de qiulquer cadeia de
comando, dcpres:s.i. acc1wam as ordens cio Chefe All~•lll
do lstado Maior Gc~ral das fol\as Amudas.

.....

~porsuavczqualquerpossivclactuaçàodc:

aV\S armados. em ambos os campos
Eas.sim Lisc foi cmborao25de Abn!e o seu
esperani;oso Programa do MFA para, passado bem
menos de um ano, ser metido o socialismo numa
gavm donde as tais poderosas fo~s econômKas nào
perrrunrãoasuasaida.aoâoserpormilagrc
Voltando is uooanvas da Cimir.i Muruopal de Ocuas para
as quais ri:ttbi COIMtt o&ri.tl Wlc:i interessante comparecer no
en..:ootro 'O 25 dt: Novanbro e: os miliwes" Casa cht:u. como
era de espem. Atentamente: OUVI os relatas sobR o aconteci·
mento por paru: de: respooç.ívc:is pelo mesmo t que na mesa
rcprestntavam os ats Ramos das forças Armadas. btm oomo o
ex-comandante: do extinto COPCON e otiaos elementos mdir.ados no Programa_ Retive: da comunic.ação rclanvi à Fon;a Aérea
todaalus(ÓOJ pa.ssadaoomospára-qurdtstasvastapcloscu
representa.me de funna azeda e sem perdoar. sendo esquecidas
panes unpmurucs relacionadas com as provoc:.çõc:s qut tirita·
raro para aqutlc desfecho. Ouanto à Armada salicnrne a afir.
mai;io de qut apenas 503 dos efeCtlVOS senam afccros i hnha
do PCP mas que a hierarquia sempre teVt peso: o qut não aconteceu na ~ituaç.io aruenormentc descrita
Naruralmcntc que a pane do Extrcito, ramo• que pcrtenço
eassunto que pela minha annguuiade melhor conhecia, foi apresentada de forma célere, tipo fita do tempo, descrevendo várias
aCtlvidades operacionais por vezes com pitorescos apontamcn·
lDS como os fantasmas de gonçalV\Stas tm toda • Zona Militar
Sul. na Escola Práttca de Cavalaria de Sanrartm, excepw Es~
moz t • sua Cavabna que: st cobriu de glóna quando o f.squa·
drão dt Rcconheamenro no tta1ecto pari Pono Alto, mfrentando umi m.uufcstação de popubrrs comu~us foi salvo pela
marufesta\à<> de elemtntoS do CDS e PPD ancbanhados à pr!S·
sa, 1st0 às 04H(.:l, que os pôs cm fuga. Claro que o dito esqua·
drão nunca foi travado, conforme: me UÚOnnei, não tendo sequer
assbtLdo aos relatados confrontos cm Vendas Novas.•
De sinal coo.traria, o esquadrão dt: carros de Salgue1JO Maia
que: demorou muito• chtgar .a Ll$boa por causa cios diros e aborrun.iVClS gonçalw.w. Pcrm·mt comprmxkr. agora asdi&cuJ.
dadcs por que passou postenormcntc este embk:manoo c.apt~o
da R.tvoluçâo dos Cravos devido às corqunruras ali fonnuladas.
Na realidade não houve ali qualquer rtBcxâo, antes alguma
arrogância e hosnhdadt, ao ponto de um dos oradores, diligin·
do-se a Otelo, afirmar que as palavras que ma profenr corres·
pond1am a duasbofeLldasna cara .. e isto na prcsençadorepre·
stmante do Prc:s1dcncc da República! Chamei a aicnçâo, pelo
microfone. do esquecimento dos valores militares - a camara·
dagcm e• lealdade Acho que ao fim de 25anosseiu possNc:I e:
~vd outrocomportamcnco. WllmO-O. •
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Há Revolta
O BCS, o 25 de Abril, o Rl2

Tenente-Coronel InfJosé Abraços

Detenninismo geográfico e teoria do caos
á zonas propensas à ocorrência de sismos. Ou erup-

H

ções vulc.ânicas. Em Lisboa, a zona do parque (Rotunda, Campolide) é historicamente propícia a manobras militares, revoltas, golpes, ínsurreições
Veja-se o caso do 5 de Outubro de 1910. Ou as sucessivas revoltas do Mreviralho". No dia 7 de Fevereiro de 1927, é
de lá que a artilharia do regime ataca os marinheiros insurrectos, entricheirados na Escola Politécnica. No 26 de AgosCom a devida vêma ao Jornal áo

to de 1931, o 31 da Armada, a zona é ocupada pelos revoltosos, e o governo, numa atitude premonitória, refugia-se no
quartel do Carmo.
Aquartelado em Campolide, no alto do Parque, o BC5
tinha fatalmente de participar no 25 de Abril.
O bater das asas de uma borboleta em Pequim pode provocar um terramoto em S. Francisco. Pela teoria do caos. A
participação do BC5 no 25 de Abril poderá provocar, quase
27 anos depois, a condecoração do Estandane do Regimento de Infantaria 2 com a Ordem da Liberdade? Pode. Mas a
analogia com o exemplo da borboleta é apenas aparente. O
BC5 foi extinto em 1988, e o Rl 2 foi designado como herdeiro do seu património histórico

Exército e ao autor transcrevemos artigo inserido no n.• 495 ~a publicação.
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no Parque
e a Ordem da Liberdade
Resolvido este mistério, decidiu-se que a cerimónia deveria ser acompanhada por uma exposição ilustrativa da acção
e partimos em busca da história e dos seus protagonistas.

De máquina ao ombro,
no Largo do Carmo
O maior-general Camilo

Parabéns a você
Através do maior-general Camilo foi possível chegar a
uma das peças fundamentais do •puule: o coronel Fontão
Há formas decididamente originais de comemorara aniversários. O então major Fontão festeiou o seu 42." ano fazendo uma revolução. Numa unidade considerada de confiança
do regime, em que o comandante estava, convenientemente de férias e o r comandante

continua no activo, sendo, portanto, fácil de locahzar. Em 1974

Aquartelado em CampoHde, no alto

erncap;rao,rnma00anredeuma

do parque o BC5 tinha fatalmente

das companhias do BC5 e per·
tencia ao Movimento. Tal como
de participar
dois outros capitães do BC5: o
Bicho Beatriz e o Ribeiro da Silva. Participou nas reuniões. Sabia o que se ia passar. Num
domingo de Abril foi com a mulher dar uma volta pelo Carmo, qual turista, de máquina fotográfica ao ombro. O quartel do Canno era um dos objectivos atribuídos ao BC5, foi
alterado no dia 24. O curso da história não teria sido muito
diferente, mas o protagonismo do BC5 certamente.
No 25 de Abril, o capitão Camilo ficou no quartel. Não
que tivesse mudado de ideias. Ficou a comandar a segurança do quartel e os destacamentos de controlo da Praça de
Espanha e do Parque Eduardo VIL Acalmou a polícia da
esquadra vizinha e a GNR da penitenciária. No lusco-fusco
do amanhecer acalmou um dos seus próprios sargentos, um
homem com experiência de combate na Guiné, que confundindo duas carrinhas do leite com viaturas da GNR, estava a
ponderar a hipótese de mandar para !á um par de morteiradas.
Durante o dia 25, foi recebido tudo o que era oficiais do
•contra•, polícias e GNR capturados pelas companhias que
tinham saído. Também lá apareceram populares, espantaneamente,aentregarpolícias.

era amigo pessoal do ministro,
coube-lhe comandar a acção.
Reuniu com os capitães do
Movimento. Fez e refez o plano 25 de Abril
neamento. Agora para o Carmo,
agora para o Quartel-General,
desde o início para o Rádio Clube. Já no decurso da acção, para a casa do general Spínola.
Objectivo inopinado, cuja segurança competia a uma unidade que~nàosaiu".
Passou a madrugada entre a Sampaio Pina (Rádio Clube)
e S. Sebastião (QG}. A preocupação era grande. Situado em
plena cidade, o BCS terá sido das primeiras unidades a abordar os seus objectivos. Sem quaisquer dados sobre a adesão
das outras unidades. Ainda a coluna do capitão Maia estava
a chegar a Sacavém, já os objectivos do BC5 estavam ocupados.
Junto ao Rádio Clube, prendeu o 2.º Comandante. O tal
que era amigo do ministro. Frente ao liceu r-&ria Amália, no
Ouartel-Mestre-General, prendeu um brigadeiro que não
quis aderir. Mandou entregá-lo na Pontinha, no Posto de
Comando. À tardinha, no Rádio Clube, um dos militares
veio chamá-lo. 'Venha ver ali, na televisão. Não é o brigadeiro que nós prendemos?" Era a tomada de posse da Junta
de salvação Nacional. Lá estava o brigadeiro, como um dos
ªsalvadores• ...

~
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A rádio à rádio

... foi o cabo

O engenheiro Mascarenhas concluiu o seu curso no Técnico e foi trabalhar para a Emissora Nacional. Apoderar-se
dos estúdios do R.idio Clube Ponuguês foi quase como •1ogar
em casa". Conotado com o golpe das Caldas, o capitão
Ribeiro da Silva fora transferido para os Açores. A2.' Companhia Operacional do BC5 ficou entregue ao cenente mili-

A tomada do Quartel-General foi mais complicada. O
oficial de dia, um aspirante, assustou-se, mandou fonnar o
piquete e pôs-se a fazer telefonemas. A 1.' companhia ope-

ciano Mascarenhas. Contactado pelos oficiais do Movimento, aderiu prontamente. Aliás, como os restantes milicianos

doBC5.
Sem conhecimentos de guerra urbana (quem os tinha?}
aproveitou como pôde a experiência de uma comi&Sào em
Angola para planear a manobra da sua companhia. ~auan
do os meios são poucos, a gente agarra.-se ao terreno ..
Seguranças próximas e afastadas, ocupar o alto dos prédios, posições de morteiro no Parque Eduardo VII.
O R.idio Clube foi a voz do Posto de Comando do Movimento. Ouem não estava por dentro da operação confundiucom o próprio Posw de Comando. Nas imediações fonna
detidos diversos polícias e alguns oficiais generais. Guardavam-se nos estúdios. "O estúdio 5 era o dos polícias, o 6 o
dos brigadeiros. Quando estavam cheios, telefonávamos ao
capitão Camilo e ele mandava buscá-los•.
O tenente voltou a ser o engenheiro e, claro, continua na
rádio.Na RDP.

º
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racional, comandada pelo capitão Beatriz, expenmentou
várias técnicas. Parlamentação, persuasão, intimidaçào.
Ouando Já se p~rava para recorm à "bazuca•, o ponão
desttancou-i;e.
•Ah, não fo1 bem assun como no filme da SIC Ouem
escalou o portão (para abrir o trinco, dando entrada â.s tropas)
não foi o aspirante Teixeira. Foi um cabo. O Lopes parece-me.~

(k manhã ouviu na rádio que havia qualquer coisa em

Usboa. Conseguiu paSsar a ponte, ames de ser controlada
pelo Movimcnw. Onde teve ~ argumentar para passar foi
o acesso â Praça de Espanha. Lá convenceu os mihtaRS da
bamcada que também era militar, e que o seu quanel ficava
~Jâ

ah•.

Hoje dono de uma oficina de pneus, em Palmela, o "Gabi
dos pneus• orgaruza os almoços anuais do BC5.
Epilogo

O •Gabi dos pneus•
O fumei Bausta ia chegando atrasado à Revolução. Não
por causa do trânsito na ponte, que ainda era no tempo em
que a ponte se passava a qualquer hora. Morava em Palmela, anha carro, ia donrur a casa. Como a maior parte dos sargentos do BC.5. O ma)Or Fontão optou por não os prevenir.
A sua permanência no quartel poderia levantar suspc11as. Por
ISSO, quem "saiu•, na hora H, foram essencialmente oficiais
e praças.

Em 1988 o BC5 foi extinto, ficando o RI 2como unidade herdeira do seu paoimóruo histórico.
Em 2.5 de Abril de 2000, o BC5 foi condecorado com a
Ordem da Liberdade, pela sua participação no 25 de Abril de
1974
Em 13 de Dettmbrode 200>, a condecoração foi imposta pelo Muustro da Defesa, Dr. Júbo Castro Caldas, no Estandarte Nacional do RI 2
Estiveram presentes duas dezenas de ex·mihtares do
BC5. Ouem participou não esquece

Referências
FONTÃO, J., Rt!.iuíno das ocimi11rias rda111·ns ao Monmmro do •25 dt Alm/", m O Rtfut11àal, n." 26, Jan-Mar 1992,
PP I0-13
FONTÃO,J.,stm11/11lo, wORL{trtncinl, n."33,0ut.-Dec
1993, pp 13·14.
MAIA, Matos, Aqui tmtSSOra da libudtldt, Rd.fwCluht Porwgub, 1975.

Os cientistas perante a
sociedade e face à guerra
Por: Rui Namorado Rosa

esdeº. fim da Segunda Guerra
Mundial até ã actua:Jidade, o peso e

D

a posição social dos mntism
modificou-se progressiva e radicahnente. A

lado, a obscurecer ainda mais a compretnsão

mega·programas de "defesa', constituem os

individual. muitos trabalham em regimes

veiculas poderosos e tradicionaJS de 1niec-

conuatua1S que exigem a confidencialidade;

ção de financiamencos púbUros nas grandes
empresas industriais teenologicamente mais
avançadas que dai extraem, directa e mdi·

investigação cientifica e o desenvolvimento

é assim nos sectores da "defesaº e das "tec·
nologias de ponta'

experimental passaram a ser como que elemcnros de uma "hnha de produção• finah.

a Técnica mudou radicalmente também, de

Embora dispersos e condicionados. a

zada num processo ou produto de valor eco-

acordo com as suas novas caracteristicas e

consciência social dos trabalhadores cien1:1'fi.

nómico, isto é, progrediu a integração dos
conhecimentos científicos e récnicos como

fins. Em meados do século XX a ciência pura
e a ciência fundamental eram reconhecidas

cos existe sempre difusa e tende a encontrar
formas orgânicas de actuar eficazmente.

factores directos de produção material. Nes-

comofontesprime1rasdenovasdescobertas

Após a Primeira Guerra Mundial, Romain

se meio século de 'revolução científica e téc-

e futuras invenções. Hoie aqueles conceicos

Roland e Albcn Einstein à frente de outros

A função do Estado perante a Ciência e

recwnente, abundantes mais valias.

ruca', os trabalhadores com qualificações

perderam sentido operativo e ocuparão

intelectuais progressistaS tomaram partido

científicas multiplicaram-se como os operários no desenrolar da Revolução Industrial e,

sobretudo os raciociruos de histonadores e

sobre o que acabara de acontecer: 'A guerra

de filósofos. Eaquela visão optmusta sobre as

desorganizou as nossas fileiras ... Amamr par·

consequentemente, o seu estatuto social

consequências das conquistas cientificas e

te dos ime!ecrua1s colocaram a sua ciência, a

depreciou-se.

técnicas é quesoonada pela sociedade
Ho1e na Europa, os governos têm de

sua arte, a sua razão, ao serviço dos gover·
nos.. Que esta experiência se1a ao menos

a invenção técnica, que no século XIX eram

'exphcar' as suas opções na realidade bas-

uma lição para o futuroº

boas por si mesmas e motivadas pelas opções

tante 'abstractas'. No essencial a União Euro-

Após a nova catástrofe da Segunda Guer·

dos seus próprios criadores, compensados

pe1a disputa·se com os EUA e o Japão.

ra Mundial, marcada pelo lançamento sinis-

Por outro lado, a descoberta científica e

pelo m:onhecimento dos seus pares, as elites

Assim, os seus programas, e por isso os nos-

cro de "novas' armas de natureza nuclear

intelectuais e o poder político, passaram a ser

sos, enunciam a compe1:11:1vidade, a socieda·

sobre alvos civis no Japão, consutuiram·se

comandadas por objectivos económicos fixa.

de da informação, a sociedade do conheci·

movimentos cívicos de cientistas, médicos e

dos pelos proprietários dos meios de produ·

mento, a fonnaçâo permanente, a formação

tecnólogos. Logo em 1946, foi constituída

ção. Cada vez mais o investigador ou o tec·

ao longo da vida, enfim, termos novos para
ideiasnâo tio novas como isso, mas cujo sen·

formalmente a Federação Mundial dos Trabalhadores Gentífícos entre associações de

que vende a sua força de trabalho e é remu·
nerado pela sua produuvidade. O real akan·

tido no presente contexto se pode decifrar.

c1entlstaS de 16 paísts; mas as suas raizes

Depois temos também. em escala mais

remontavam à constl.tuição de uma mcip1en·

cedo trabalho individual de um investigador

modesta, a 'Big Scienceº ou seja os mega-

te rede de contactos entre Blacket, Bernal,

ou de um tecnólogo só é compreensível à
escala de integração de uma ampla rede pro-

proiectoscientíficosoutecnológicosque,ten·
do muito interesse como "ciência funda·
mental' e como tal sendo '1ustificados', na

Joliot·Curie e Langevin na década de 30
Depois, já em plena Guerra Fna, Bertrand
RusseU e Alben Einstem subscreveram a

realidade são elegidos porque, tal como os

"Declaração de Emstem·Russell sobre Annas

nólogo é um trabalhador cienáfico anórumo

dutiva que poderá escapar ou escapa ntces·
sariamente a cada um de per si. Por outro

Nuclearesº (1955), também subscrita por

de informação e sensíbi!ização junto das opi-

diversidade de ' verdades' dos seus autores;

outros cientistas prestigiados como Eric

niões públicas, dos profissionais e dos gover-

são textos para decifrar nas entrelinhas e para

Burhop, Joliot-Curie e Linus Pauling, com o

nos, no propósito de salvaguardar as vidas e

revelar nos seus anexos; em alguns casos,

propósito de restabelecer através dos cientis-

a saúde das populações face aos riscos das

declarações de voto documentam a dissensão

tas o diálogo entre nações com sistemas poli-

annas nucleares e de outras de efeitos indis-

ou até os constrangimentos impostos.

ticos diferentes e retomar o caminho para a

criminados bem como de ameaças de qual-

Porque tardou ser assumida a natureza

Paz gravemente ameaçada. Nessa Declara-

quer outra natureza_ O seu esforço foi reco-

das armas utilizadas no Golfo e nos Balc.ls, as

ção preconizava-se a convocação de uma

nhecido com o prémio Nobel da Paz em

populações civis e os próprios militares das

conferência mundia~ que veio a ser organi·

1985. Ainda recentemente (20 de Janeiro de

forças agressoras ou ocupantes estiveram

zada por Burhop, Rotblat (futuro prémio

2001), o seu acrual presidente Abraham

expostos a acrescidos riscos e agravadas con-

Nobel da Paz), Powell e Russell, e a realízar-

Béhar tomou posição inequívoca e alertou o

sequências. Porque tarda a serem reconheci-

se em Pugwash (nova Escócia, Canadá), com

Parlamento Europeu para as evídências acu-

das as gravíssimas e duradouras consequên-

a presença de delegações dos EUA, URSS, R.

muladas sobre os graves danos já causados à

cias ambientais e sarútárias dessas armas, tar-

P. China e vários outros países. O ent.ão pre-

saúde púbbu nos territórios do Golfo e dos

dam a serem tomadas as medidas urgentes

sidente da FMTC, Powell, assumiu também

Balcãs afectados pela utilização, em inter-

que possam ainda reduz.ir, quanto possível,

a presidência do movimento internacional de

venções militares recentes, de munições com

os riscos e remediar, ao menos, os males já

opinião aí iniciado e desde ent.ào conhecido

urânio empobrecido.

feitos.

Agora, depois das Guerras do Golfo e

f urgente que todos os cidadãos persis-

Foi no quadro deste movimento que

dos Balcãs, que marcaram indelevelmente a

tam para que sejam enviadas missões de

pelo nome de Pugwash.
Linus Pauling bderou uma declaração subs-

década de 90 pela razão acrescida da utiliza-

investigação para os teatros de guerra no Gol-

crita por nove mil trabalhadores científicos,

ção de um novo tipo de annas, munições e

fo Pérsico e nos Balcàs ainda não investigados

entregue ao Secretário-Geral da ONU (1958),

mísseis portadores de urârúo empobrecido,

por missões do UNEP e WHO Oraque, Bós-

na qual eram denunciados os graves riscos

que se comporta como agente de Guerra

nia-Herzegovina, Sérvia e Montenegro), a

de contaminação do ambiente e das popu!a-

Química e Radiológica, com efeitos indiscri-

6m de que seia conhecida toda a extensão

ções em resu!L3.do dos prograrnils de desen-

minados e duradouros sobre as vítimas

dos danos produz.idos pelas intervenções

volvimento e ensaio de armas nucleares em

actuais e gerações futuras, através da conta-

curso. A razão haveria por prevalecer e os

minação do meio ambiente1 os trab.:i.lhadores

ensaios nucleares na atmosfera, no oceano e

científicos são chamados a reflectir de novo

no espaço exterior vieram a ser proibidos. Ao

e a assumir a critica e a autocrítica

longo dos tempos 'o movimento Pugwash

Cientistas e médicos são pois chamados

tem também contribuido para informar a

a tomar posição perante estas novas calami-

opinião púbUca para encontrar soluções para

dades, por dever de ofício ou por iniciativa

as questões de interesse global, como o esta-

própria. No quadro de instituições govema-

bclecimento duma nova ordem económica

mentais ou inter-governamentais, como a

internacional, a protecção do ambiente, a cri-

NATO a ONU ou a Urúão Europeia, eles são

se da energia, o aprovisionamento de ali-

seleccionados pelo reconhecimento da sua

mentes e outros recursos, o combate às

e>periência mas ~mbém

doenças, etc.' (in Encontro Nacional de Tra-

que condiciona o sentido das análises e das

balh.adores Científicos sobre Armas Nuclea-

recomendações que produzem. Porém, as

res, Lisboa 29 de Junho de 1982).

diferenças de sensibilidade ética e de percep-

da•""" opçóe•, o

Também a associaçào internacional dos

ção social são detectáveis nos relatórios cien-

Médic6s pela Prevenção da Guerra Nuclear,

tíficosetécrúcos.Estessãointeressantestex-

constituída por médicos norte·americanos e

tos porque documentam não só a finalidade

soviéticos no auge da Guerra Fria, tem desen-

que o relatório deverá cumprir para quem o

volvido uma imponante acção intemacmnal

encomendou, como também registam a

militares e seia avaliada a possibilidade de
intervenções de socorro sarútário e de contenção dos impactos ambientais.
E ao mesmo tempo perseverar para que
os países europeus da NATO efectivamente
adaptem a moratória, esmagadoramente
aprovada pe!o Parlamento Europeu, e para
que venham a promover o banimento defirútivo da utilização de annamentos com urâruo empobrecido, em confonnidade com a
dellbe.ração adaptada pelo Conselho da EuroP'·

O que está emjogoéaescolhaentrea

cooperação ou a agressão, entre a Paz ou a
Guerra. Não nos deixemos iludir pelos que
querem fazer crer à opirúão pública que o
que está em causa é a resolução de um problema científico. O que está em causa éa
liberdade e a segurança dos Povos. •
18 de Junho de 2001

O contra-ataque da Humanidade
Senhor,~ ao que-feito me
mandais, digo que Já não ~ dúvida em
.., bem t ~ de Deus os mouros
/n/mtg.. da F4 aerem guerresd05,
contanto que ate bem não fr8'1 CGM/go
danas e males multo makns•.1

lnlmtt D. PMro,t 1111 lrmloortl D. Dutrtl
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uem costuma ler textos de opinião
sabe que certos articulistas, com

coluna semanal fixa, nem sempre
encontram nos eventos mais recentes a mspiração de que necessitanam para justificar
umas linhas de boa argumentação. Alguns,
mais habilidosos, resolvem contornar essa
episódica dificuldade escrevendo, precisamente, sobre o pseudo-drama da ' falta de
assunto". Com umas frases bem alinhavadas
e uma pitada de humor, preenchem, com

uma mão-cheia de nada e outra de coisa
nenhuma, as linhazmhas que se cbmprome·
teramaproduzir.
Devo dizer que não é esse, ho1e, o meu
problema. Perante o bárbaro atentado per·

petrado, em Nova Iorque e em Washington,
no passado dia 11 de Setembro, não poderia,
jamais, invocara falta de assunto parajusti·
ficar uma prosa menos objectiva. O meu problema é bem outro: escrevo a 17 de Setembro-data limite que me foi dada para a colaboração neste número de ·o Referencia!' - e
todo o meu receio é que o que hoje escrevo
esteja completamente ultrapassado quando
for lido. Soam tambores de guerra do outro
!ado do Atlântico e só Deus sabe a quanadade de acontecimentos que se irão produzir
no mundo até à data em que este texto sair a
público. Por esse motivo, abstenho-me de
fazer previsões e comentários que estariam
muito bem ' para amanhâ\ mas que, daqui a
um ou mesmo dois meses, levariam os leitoresa desistir à terceira linha.
Impossibilitado pelas condições de colaboraçào na nossa revista de exprimir comentários frescos, pennitam que me refugie nos
' congelados' da História.

Se não fosse a necessidade desta explicação prévia, o meu artigo começaria assim:
A 28 de Junho de 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, arquiduque Francisco Fernando, foi assassinado, juntamente com a sua
mulher, quando se encontrava de visita a
Serajevo, capital da Bósnia-Herzegovina.
Contemporancamente, a cerca de 2.000 km
para Noroeste, o-pacato povo belga preparava-se, na maior das tranquilidades, para as
habituaisfériasestivaISnasaprazíveisestâncias balneares da Mancha. O que se passara
naquela longínqua parcela do lmpério Austro-Húngaro era, claramente, um assunto que
não lhe dizia respeito, Compreende-se. por
conseguinte, que não terá passado pela cabeça de nenhum cidadào da pequena Bélgica
que, volvidas escassas cinco semanas, o país
estaria a ser invadido pelo exército alemão,
por um encadeamento de razões que haviam
feito o seu percurso com irúcio no atentado
atrás referido
Contra a rigidez do calendário, terminava nessa altura o século XIX e entrava-se, de
armas na mâo, no século XX das revoluções
e das guerras mundiais -quentes e frias. Os
historiadores hodiemos têm considerado a
queda do muro de Berlim, em 1989, como o
acontecimenm final desse século de profunda mudança, durante o qual se derrubaram
impérios, se libertaram povos e se acenderam chamas de esperança, numa sequência
verdadeiramente alucinante. Na ressaca de
uma época claramente esgotada, um superpoder-os Estados Unidos da América - consolidou a sua posiçào de principal ganhador,
alardeando um poderio à escala global que a
todos parecia indisputável Pelo menos até à
consumação do pavoroso triplo atentado de
lldeSetembroúltimo.

Não tenho dúvida em considerar este
acto de terrorismo como um crime contra a
humanidade. Mesmo que só vidas e interesses norte-americanos tivessem sido lesados,
não deixaria, por isso, de ser um crime contra a Humanidade. Assim, ninguém poderá
esperar que o assunto seia entregue à 1ustiça,
como se de um vulgar crime se tratasse. A
Humanidade tem, nâo só o direito, como,
também, o dever de contra-atacar o terror,
colocando nesse combate todas as energias
queumalutapelasobrevivênciaexige.
Trata-se de um momento extremamente difícil para a liderança da Humanidade,
exactamente porque o inimigo é difuso e
quase invisível, tomando o emprego de
meios militares pesados particularmente inadequados para a obtenção do sucesso. Para
nós, portugueses, é também chegado o
momento de compreender que podemos
estar nesta conjuntura como a Bélgica em
1914. Continuarmos a deixar passar a ideia
dequesedevemconarasverbasparaasForças Annadas, porque o que o País necessita é
de hospitais e escolas, é corrermos o risco de
vermos esses mesmos hospitais e escolas
destruídos à bomba (voadora ou nâo), sem
nada podermos fazer para o evitar
Perante a perspectiva de uma acçâo de
retaliação já anunciada pelo governo de Washington - cuja legitimidade me parece 'evidente-, resta-me acreditar que o bom senso
irá1mperarequea1ustaraivadequemse
sente ferido não subjugará o sangue frio que,
neste momento, deve, em absoluto, prevalecer. Não podemos consentir que a iusta e
necessária punição dos responsáveis pela tragédia de 11 de Setembro redunde, por indesculpável precipitação, numa tragédia de proporções ainda maiores. •
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RECORDAR A NOSSA HISTÔRIAf

O caso do Dr. Morna ou uma
prepotência de Santos Costa - 2.ª Parte

ara concluir o que, sob o mesmo título, se escreveu

P

n' •o Referei1ciar nª 60, de Julho/Outubro de 2000
(pags 12-17), propomo-nos agora dar mais algumas
achegas para a compreensão deste complexo processo, designadamente sobre o que motivou a atitude do ministro Santos Costa em relação ao meu pai, o capitão-médico Jacínto
de Freitas Morna.
Toda a História é constituída por factos e por hipóteses
de interpretação. Esr.as últimas - e pode ha\'.er várias - est.arão tanto mais próximas da verdade, quanto mais coerentes
se mostrarem em relação aos factos, às circunstâncias e aos
factoresne.Lasenvolvidos.
Como é de esperar, não disponho de qualquer prova
directa, documental, objectiva
e indesmentível das razões
que levaram o ministro Santos
Costa a ter para com o meu
pai o procedimento que teve.
Existem, no entanto,
abundantes factos e sinais que
pennitem entrever as razões
de fundo daquela actuação, e
estabelecer uma interpretação
coerente.
A investigação e a pesquisa sobre este caso, ao qual
tenho dedicado os últimos
quatro anos, deram-me oportunidade de conhecer um pouco as caracterfsticas da personalidade e do carácter do ministto.
Não tanto quanto queria, diga-se, mas o suficiente para
perceber que era um homem muito determinado, afável para
quem isso o poderia interessar. mas também rude e geométrico nas suas actuações
Apreciando o poder, escolheu a via militar para o conquistar, não nos campos de b<ltalha, nem nos quarteis, mas
nas regiões mais altas da adrrunistraçào castrense.
Dotado de uma memória proverbial, Santos Costa não
era um espírito subtil, mas tinha um raro sentido de mobilização dos meios para atingir os seus fins.
Como consequência, talvez, suportava com dificuldade
que alguém lhe pusesse entraves à realização dos seus planos.

Usava, então, o seu poder para o derrubar; com a lei, ou sem
ela, por vezes mesmo torcendo a lei, ou discorcendo a verdade.
Creio que o procedimento de Santos Costa em relação
ao meu pai é perfeitamente coerente com o quadro temperamental que, sem fantasia, esquematizei atrás.
As características dessa sirústra e disfonne personalidade, elevando à categoria de inimigo a abater, um simples
capitão médico que se atravessou (sem dar por isso) no seu
caminho, levaram-no, enquanto ministro, a cometer gravíssimas inJustiças contra o Dr. Morna, expulsando-o do Exército, através de um despacho nulo por se basear num processo disciplinar que, como à &ente se verá, não existiu.
São essas injustiças que pretendo desmascarar, e responsabilizar por elas o mirústro que, em nome do Estado, as prabcou

De como tudo começou
Houve uma ocorrência, de que ficaram registos escritos
em papeis do meu pai, e que figurou nas declarações por ele
prestadas no Tribunal Criminal de Coimbra, em Outubro de
1960, que, pelo significado que encerra, merece ser descrita
com alguma minúcia.
Aparecia frequentemente
no Hospital Militar de Coimbra, para falar com o Dr. Morna, um sacerdote que, na altura, era prior de Tentúgal, uma
freguesia situada nas cercarúas
de Coimbra, a coisa de 15 kms
a poente da cidade.
Era sempre peru.dor de
umas lisfas com nomes de soldados que haviam baixado ao
Hospital, ou o seriam em breve, para os quais pedia a intervenção do meu pai no sentido
de os fazer ser presentes à Junta Hospitalar, com vista à respectiva isenção por incapacidade. Tinha o cuidado de, ao
gesto de entregar a lista, juntar a advertência verbal: 'Olhe
que o Santos Costa interessa-se por eles.'
Entre o ministro e o prior existia uma relação de parentesco (de primos, salvo erro), que justificava a convivência
que entre ambos se verificava.
A cena da entrega de listas repetiu-se diversas vezes, até
que um dia, o prior, ao entregar mais uma, disse com ar um
tanto agastado: •o Sr. Dr. parece que, propositadamente, não
faz caso das recomendações do meu primo !'
O Dr. Morna, a isto, terá respondido: 'O Sr. pnOr nifo pmse em /til. Tmll todo oempailw em ser agradáwl ao Sr. pnCr, mas,
a vudadt i que, os seus ruomuufados ndo t~tiio dentro das 'Iaiztlu
d!.Lt.skH. por isso, mmw os poderia l'"opol' à}tmttl. para i:;ençiio.'

Foi esta a última vez que o prior de Tentúgal procurou o
Dr.Morna.
A referência do meu pai à "Tabela de Lesões• tem a
seguinte explicação: havia em uso nos meios hospitalares do
Exército uma tabela das doenças e malfonnações considera·
das incompatíveis com a prestação do serviço militar à qual,
por abreviatura, se chamava "Tabela de Lesões'.
Servia de referência e de critério de isenção, tanto para as
Juntas, como para os cünicos que, na prática, acabavam por
só enviar à Junta Hospitalar, os soldados nos quais fosse diag1\-0sticada (com todas as provas clírucas, laboratoriais, etc,
comprováveis pela Junta) doença que constasse das ditas
tabelas.
De fnsar também que só as Juntas tinham competência
para ísentar soldados do serviço militar; os clínicos não
tinham essa competência.
Passou-se isto em data imprecisa de 1944 ou de 1945.
Cerca de quinze dias depois deste incidente com o prior,
um amigo do meu pai (e também de Santos Costa), que era
tesoureiro do Ouartel General de Coimbra -o capitão lv'tanuel
da Costa-, perguntou-lhe o que tinha ele feito a Santos Costa; como a resposta fossse "Nad11', o capitão Costa acrescentou: 'Pois tonu1 wida.lo, porq11t, 11 propásito dt 11m11 wisa qut estÁ
no Q.G. rtlticionada com a profilaxiLI da tubtradost (.. .) t!t disstmt: "Em Sr. Morna! foi/to umas camas 11 a,ust!lr com elt! •.
Detenhamo-nos um pouco neste episódio para sublinhar
os seus pontos essenciais:
l - O ministro, através do seu parente, prior de Tentúgal,
pedia (ou ordenava) ao Dr. Morna a isenção dos soldados
constantes daquelas listas.
2 - O prior, ao dizer que Santos Costa se interessava pela
isenção daqueles rapazes, estava a dar um recado cifrado ao meu pai.
3 - O Dr. Morna, ao responder daquela fonna à
admoestação do prior, mostrou que não decifrou o
recado que este lhe deu, e que só propunha para as
Junras os soldados que apresentaSsem razões clínicas
para tal.
4 - O ministro, ao confidenciar ao capitão Costa
que tinha umas contas a ajustar com o Dr. Morna, deixou claro que se tratava de um problema de ordem
pessoal;
5 - O Dr. Morna, ao dar ao tesoureiro do O.G. a
resposta que deu, mostrou que não tinha consciência
de ter qualquer problema com Santos Costa, quer
como homem, quer como ministro.

!--....,.----..,..

O sinal não decifrado: Consequências
Pode questionar-se por que razão o Dr. Morna nào entendeu que, aquilo que o prior lh.e estava a transmitir, era uma
ordem do ministro.
A minha convicção pessoal é que nào terá sido por falta
de inteligência, mas antes, por não estar psicologicamente
preparado para aceitar tão grande aberração. Não creio que
tal coisa alguma vez lhe tivesse passado pela cabeça.
O que é um facto é que, não decifrando a mensagem, o
Dr. Morna - tudo leva a crer que sem disso se dar conta · se
atravessou no caminho de Santos Costa, constituindo um
obstáculo à vontade rompante do ministro.

Na medida em que o Dr. Morna se negou a fazer a von·
tade do prior que, afinal, era a vontade de Santos Costa, este
decidiu, como retaliação, liquidá-lo sumáriameme. Bem à
suamanerra
São conhecidos numerosos casos de outros oficiais do Exército que tiveram problemas com omesmo ministro, por manifestarem opinião contrária à sua, ou lhe oferecerem resistência.
O resultado final foi, em geral, semelhante: refonnas compulsivas (mais ou menos disfarçadas) e demissões sumárias.
A partir do momento em que Santos Costa se deu conta de que o Dr. Morna tinha nas suas mãos as tistas de recomendados entregues pelo prior, com a indicação (verbal,
embora} de que o próprio ministro se interessava por eles,
ºesse Sr. Morna• passou a constituir um elemento perigoso,
que era necessário abater.
Efoioquefez.

Ajuste de contas
Oue se tratou de um ajuste de contas pessoal, e não de
um problema instirucional, de disciplina militar, por exemplo,
prova-o, não só a declaração do próprio Ten. Cor. Santos
Costa ao tesoureiro do O.G., mas também a forma como
toda a questão teve início.
O Ten. Cor. Alcide de Oliveira, chefe da equipa da PIDE
que forjou as falsas provas - personagem já referido no artigo inicial sobre este caso ("O Referenciar nº 60, pags 12 e
13) -, declarou na Participação que fez contra o Dr. Morna,
que a base das suas ºaveriguações" consistia num 'apócrifo'
(!!!)alegadamente endereçado ao ministro
Ora, se estivessemas em presença de um problema ins·
titucional, v.g. disciplinar, ele teria começado por uma queixa hierárquica, e nunca por um nútico "apócrifo', ou carta
anónima, cujo conteúdo, de resto, nunca foi revelado. E, a
existir queixa, ela teria começado, ou passaria sempre, pelo
Hospital Militar.
Porém. todos aqueles, seus colegas de hospital, que com
ele trabalhavam diariamente e o conheciam de longa data,
inclusivamente os membros da Junta, ficaram tão surpreendidos quanto o próprio acusado ao lerem nos jornais as notas
oficiosas
Tudo, de facto, se passou à margem do Hospital Militar
e todos, a bem dizer, se ofereceram para depor a seu favor,
com a verdade, se houvesse ocasião para tal. Tenho várias
dessas canas.
Sinal de empenhamento pessoal do minisuo, é tambêm
a indecorosa publicidade que deu na imprensa através da
extensíssima 2' Nota Oficiosa (de publicação obrigatória), de
todo o falso processo disciplinar. Tal procedimento, usado
exclusivamente para com o Dr. Morna - e que Santos Costa
1ulgo nunca mais ter utilizado em toda a sua longa vida política -, teve nítidos propósitos vexatórias que, nem a Justiça,
nem as instituições militares, utilizavam
De notar, a propósito, que, apesar de o ministro ter mandado, no próprio despacho de demissão, que ºo pnxeswe 111do
q1111mo à ma1(rill dos autos se refira' fosse também publicado na
Ordem do Exército, a verdade é que este mesmo Exército,
mediante um hábil e silencioso 'encadeamento de esquecimentos', nunca chegou a cumprir esta disparatada ordem.
Louvemos, aqui, os corajosos amnésicos anónimos.
{(. <'
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Em memória do Marechal
Francisco da Costa Gomes
Por. António !Mas Delgado Fonseca

uando. emocionado, assistia ao baixar à terra d~ restos mortais do Sr.
Marechal Costa Gomes, passou
pela minha memória a recordação o tempo
Pátno da minha lf'Uciação militar. o tempo do
meu Pais em guerra. o tempo quente da revolução de Abril. o funde um unpeno- que h.i
séculos não o era. a vitoria da hberdade assumida. a remserçào de Portugal no Mundo, o
llaS(unento de anco novos Estados na rrunha
•P.ima l.ingui" t rudo com o mirumo de
sangue derramado pela nossa geme
Perguntei-me quaruodesttS fritos deviamos à memória deste homem tão desconheCldo e cu10 corpo aqui se finava, nesta campa rasa de soldado entre soldados
Por~ ac.e1tt1 o convite do director de O REFER.ENClAL para coordenar este singelo c.ademo com alguns testemunhos que pudessem prestar a homenagem dos militares
de Abril à memória do soldado que ali deixámos; sobre tudo
à mem6ria do "Co-mandante'; o Comandante das gerações
de mil1tart5 que fizeram a guerra e
dos que depois acenderam a paL

Q

Passando em revista o que

fá

foi escnto sobre a vida e obra do

Na unpossibilidade de um tratamento documenta! que
naturalmente não tena cabunento neste caderno, procurâmos obter depoimentos pessoais focados sobre as mtervenções do Sr_ Marechal Costa Gomes nas segumtes fases bem
definidas da sua vida, e da vida nacional
•A questiocolonialeaprepara-

Se é ao nível da decisão operacional que se distinguem os
homens que marcam a história,
é aí que haveremos fundamentar
a nossa homenagem à memória
do Marechal Costa Gomes, por·
que os que serviram sob as suas
ordens sabemos por experiência
quanto as suas decisões foram
importantes e o seu Comando
Operacional exemplar.

Sr. Marechal Costa Gomes. e
recordando o envolvunento que a
minha geração de oficiais do Exército teve com os seus actos de
comando, encontro um enorme
paradoxo de conteúdo. de sentimentos e de dtsconheodo. A sua
vida é sem dúvida uma história
d1fíctl de trabalhar pela dunensâo
do seu tempo histônco, mas
sobretudo pela sua complexa per·
sonalidade de paradoxal simpliàdade.
Asua histôria certamente serã feita quando chegar o tem·
pode hmpar a poeira das coisas transitónas. Chegará a altura de restaurar a unidade e dimensão e valor do seu pensamento e da sua acção que algumas obras recentes parece
terem estilhaçado - talvez por culpa ou por vontade do biografado.

çio para aguem em África;
• o comando da Guerra em Angob e Moçambique;
• a Re\·oluçio de 25 de Abril;
• adcscolonizaçio;
• a Chefia do Est2do, a institucionalização do Estado Democr.itico;
• finalmenteuua retirada silenciou da \•Kfa política nacional.

Ptdimos esses testemunhos a
camaradas que mais de perto
acompanharam as intervenções do
general Costa Gomes em algumas
ou mesmo todas estas fases. São esses textos que seguidamente se pubhcam na íntegra, e que à homenagem que prestam acrescentam ainda a qualidade de conterem informação

"°"Junta-se-lhes um texto singelo que pedimos ao Dr.
Medeiros Ferreira, um homem político e histonador que
seguiu de peno a sua acção política.

' -~
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Tentou obter-se também um testemunho relev.inte sobre
a importância da partiapação do Sr_Marechal no esforço da
Nações Unidas para pór fim ao equilíbno pelo tmor do tempo da Gurna Fria e na luta pela paz nomcadamcruc no se10
das Nações Unidas. Infclizmmte não foi possível obtê-lo em
tmipo úoli mas esta laruoa está, em parte preerx:gida pelo tex·
to que o nosso sócio Martins Lopes, que tão de erto conviveu
com o Matt<:hal Costa Gomes nos últimos da sua vida, publicou no antenor número de O Referencial "Casca Gomes, O
Mnsagetro da Paz•.

Sobre a quesliio colonial e a preparação para
a guerra, na falta de um testemunho escrito
importa dizer o seguinte:

Visivelmente não

alinhou pelas
normas do Corpo
de Estaõo maior, e

nem se distinguiu
pela protecção

aos seus

Sõ quem não
conheteu o seu
perfeito domínio
dos fai:tores de

terreno e meios.
OtJ

não sabe o que

ISSO s1gmf1Ca para

o sucesso de
qualquer plano de

acção. póde
considerá-lo
tndec1so.

Após o fim da OGuerra Mwldial. com Ponugal a domur
o sono da paz dos pobres truiuzido pdo soporífero da dir.a·
dura case.ira, alguns entenderam os tempos de mudança e os
perigos que espreitavam o Pais pelo facto~ termos chegado
ai com um largo lmpério às costas, sem meios, sem forças,
sem orgao.iz.ação, sem linhas de comunicação e sem ideia
poütica para nos seIVir dele.
O Sr. Marechal Costa Gomes, então oficial de Estado
Maior, escava en~ os que por alguma razão, no meto do
nacionalismo autárcico e f<i doente, tntenderam o que st pas·
sava no mundo. Eviu-se, mesmo que alguns dos seus companheiros dos Estados Maiores de então não lhe reconheçam
pape! de relevo, porque dizem, nunca escreveu nada.
Sabemos que o então Tm Cor. de E. M. Costa Gomes,
exertcndo o cargo de sub-secretáno de Estado do Exêrato,
enunu com data de 12 de Ftvereuo de 1959 um imponantt
despacho que esteve na base da preparação das Forças Amudas para enfrentar os previsiveis problemas nas chamadas
Províncias Ultramarinas.
Não foi possível obter por escnto um testemunho desse
tempo, mas das conversas com alguns dos seus camaradas
que com ele trabalharam no Mmist:tno da Dtfesa da êpxa,
ficou-nos a unpressão de que, sem lhe recusarem participação
e valor nos trabalhos de planeamento e nos riscos corridos.
nunca lhe encontraram o fulgor da distinção pessoal. o perfil
de grande chefe militar ou de condutor político. Como se os
grandes home~ enoassem na vida dos povos com guarda dt
honra, penachos e fanfarra .. !
Os histonadores terão certamente maténa para esrudar.
mas parece haver nas opiniões ouvidas alguma indefinida
malquerença, com sintomas de mal de Estado Maior, o qut,
mesmo sem propósito, pode esconder o pape] qlll', como 06cial de Estado Maior e como politico. terá desempenhado na
preparação das Forças Armadas para a guerra em Áfnca
Visivelmente não ahnhou pelas normas do Corpo de
Estado Maior, e nem se distmgum pela protecção aos seus
companhetIOS do Colégio Militar. Talvez isto a1ude a exp~car
alguma devoção· diria ligação · qut mais tarde sentiram por
ele muitos da geração dos comandantes de Companhia que
fizeram a guerra no mato e que depois abriram as portas,
todas as portas, para a liberdade e para a paz.
Os clocumentos d1um que é tle que chefia o reconhecimento às• Províncias' do Ultramar antes do eclodir da guer-

ra e assina os respectivos precisos e concisos relatórios com o
ponto de situação em cada Provinoa. O tmportantt restem unho do Cor Fisher Lopes Pires que aqui se publica dJ2 alguma coisa sobrt o assunto.
Também parriopa, em posição dedesmque, oochamado
golpe do general Botelho Moruz, que como sabemos foi motivado pela análise da situação ultramanna. Culpam-no de ter
s.ido pouco visivel, não entendem a sua sobrevivência política, mas runguCm o considera traidor. O seu pensamento na
époc..i está bem claro no art:igo que pubbcou no jornal • Oiáno Popular' em Abril de 1961 e a que se rtfere o Dr. Medeiros rerrcira no artigo que se InSCrl'. Certn ê que o que o movia
- e a malS alguns, poucos - era a preocupação com a ausência de um mínimo de capacidade e organização militares para
fazer face à5 ameaças nas colónias , e a forma de pôr fim a
uma situação colorual ~a li Grande Guerra Mtmdi.a.I anha
tomado impossível Preocupa-o como arran)<lr tempo para
resolver politicamente a situação colonial, mtsmo contra a
vontade de Salazar.
Dai o interesse em se saber o que lhe ficaram a dever os
que tiveram de enfrentar a guerra, e os outroS qut gozaram
da consequente limitação das perdas
Sobre as outras fases, os testemunhos que seguida·
mente se: publicam falam por si, e sendo embora breves,
são bem esclarecedores do valor das acções deste bom
cidadão, grande comandante, grande estratega, grande
político e sobretudo grande homem português. Aos seus
autores, e a outras pessoas que colaboraram para que
esta homenagem Fosse possível, ficamos a dever o nosso obrigado pessoa] e da Associação 25 de Abril.
A ttrrmnar 1ulgamos poder afirmar que, muito para além
do que outros Já escreveram ou disseram, nós, os militares da
guerra colonial e os da madrugada de Abril, ficamos a dever·
lhe o facta de termos enfrentado uma guerra rtvolucionána
com eficáaa militar e até política, não nos termos afund.-ido
na lama de wna guerra suja, não termos saído em debanda·
da mas rctlrado com um rrúrumo de perdas humanas, e finalmente mantido a unidade das Forças Armadas.
Só quem não conheceu o seu perfeito domínio dos fac·
tores de tempo, inimigo, terreno e meios, ou não sabe o que
isso s.igru&ca para o sucesso de qualquer plano de acção. pôdl'
corwdera-loindeciso.
Ficamos a dever-lhe direccvas gera!S que enquadraram a
nossa acção antes, durante e depois do 25 de Abril. Ficamos
a dever-lhe o rer sido para quase todos nós o ponto de referência que nos guiou nos tempos difíceis da procura de consensos; devemos-lhe o farto de ai ter estado, atento, calmo,
impetturb.:i~·el no rumo e nos obiecttvos que tinhamos esco-lliido para o Programa do MFA. quando o rápido movimento social e politico que havíamos desencadeado deixava mui·
tossem rumo.
Por tudo isto, nesta hora de saudade, honra e glória ao que
foi, afinal, o nosso 'Comandante": o comandante da guerra,
e o coordenador da paz que ajudámos a construir.
Honra e glória à memória do homem e do soldado
que bem mereceu ser Marechal de Portugal moderno,
e que para nós será sempre o Marechal de Abril •
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Marechal de Abril na A25A
Por. Vasco Lowenço

e

em

estabelecer e consolidar a democracia,

Costa Gomes foi, depois, um homem

Dezembro de 1973. Em plena

resolver a questão colonial e alcançar a

que conanuou a prestigiar os militares de

onheci

Costa

Gomes

conspuação, nve:mos nccess1da·

paz. Homem de liberdade, para quem a

Abril, presagiando igualmente a Associa·

de de denunciar e fazer abonar o golpe que

luta pela paz, pela concórd~ pela tolerân-

ção 25 de Abril, como sôcio fundador da

Kaulza de Arriaga tinha cm curso. Para

cia, justificou muius vezes arrastar com

primeira hora, nunca deixando de partici·

isso, decidimos contactar, em primeiro

calúnias, perseguições, mal querenças,

par nas nossas acnvidades.

lugar, o general Costa Gomes, CEMGFA,

m1usnçassemnome ...

que sabíamos ter defendido as nossas posi·

Por tudo isso, a A25A se sente orgu·

Com o avançar dos anos, pude apren·

lhosa pelas homenagens que lhe prescou

ções na discussão que o Conselho Superior

der a conhecer melhor o Homem Costa

em vida, quer quando decidiu oferecer-lhe

de Defesa Nacional fizera, sobre o proble-

Gomes. Isso permitiu-me compreender

o bastão de Marechal {como nos é penoso

ma dos capitães

melhor a sua actuação, a razão das suas

Longe estava de saber que, ao contac-

atirudes, a 1ustificaçâo para posições que,

r.â-lo a sós, iniciava ali uma relação que nos

no momento em que as tomou, não com·

levanaàamiz.ade.

preendi tão bem

Seria um percurso de quase 28 anos,

Por isso, hoje não tenho dúvidas em

com alguns percalços, alguns obstâculos

afinnar, como o venho fazendo há Já bas·

vencidos que provocaram um respeito e

tante tempo, que o marechal Cost.1 Gomes

uma consideração, que admito mútuos,

é o principal responsável pelo cumpri·

mas que de mim para com ele foram e são

mento das promessas feitas pelo MFA em

bastante elevados.

Abril de 1974 Pelo seu posicionamento,

Com efeito, o enorme respeito e a

pela sua acção, Costa Gomes foi o ele-

muito elevada consideração que tenho por

mento aglutinador que conseguiu evitar

recordar as m1usoças de que foi alvo nesse
processo ...) quer quando completou 80
anos. Como certamente se sentirá orgu·
Jhosa quando, como espero, o eleve à con·
dição de seu sócio de honra.
A vida dos homens é feita de muitas

c01sas, mwtas vivênoas, muttas mstezas e
muitas alegnas. Todo o homem, quando se
aproxima o fim, tem tendência para fazer
uma retrospectiva, um balanço, um con·
ce1to da sua vida Estou certo que Francis·
co da Costa Gomes chegou ao fim cons-

Costa Gomes, cimento de uma amizade,

conflitos e rupturas mais graves, que con·

pouco expansiva mas sentida, foram o

seguiu evitar a guerra civil e que nos per-

ciente de que, apesar de, muitas vezes, a

resultado de um convívio bastante acen-

miuu avançar. com eleições livres, com a

sua própria vida lhe ter sido madrasta. a

ruado nos anos de 74 a 76, tempos de bra·

aprovação da Consaru1ção, com eleições

sua passagem por este mundo foi alta-

sa, onde as situações vividas exigiam uma

livres e com a passagem do testemunho

mente frutuosa, ttve uma vida plena e con-

entrega coral, seguido de uma relação mais

ao primeiro Presidente da República eleito.

tribuiu para melhorar a vida da humani·

espaçada, mas que nunca esmoreceu.

E se nos diversos actos Costa Gomes foi,

dade.

Costa Gomes foi sempre um verda-

mesmo que por vezes o principal, apenas

Por mim, ao fazer a minha retrospec·

deiro homem de Abril, militar e político,

mais um, nessa passagem de testemunho

tiva, smto muito orgulho e felicidade por

que pautou sempre a sua acção pelos valo-

ele seria como que o actor único num acto

ter sido amigo de um Homem como Fran·

res que nos levaram a derrubar a ditadura.

de enorme dignidade

cisco da Costa Gomes. •
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General Franciso da Costa Gomes
Comandante Chefe
Por: Joaquim Chlto Rodrigues

Angola, no ano de 1970, conheceu um novo comandante chefe das suas Forças Armadas: general Francisco da Cosr.a Comes. Ao começar a escrever este depoimento, recordo
o dia de Março daquele ano em que o conheci. Estando no
árrio da Fortaleza onde se encontrava insulado o Comando
Chefe das Forças Armadas de Angola, aguardando uma
audiência do ainda comandante chefe em funções, levanteime e fiz o cumprimento militar. Sabia que ia ser o meu novo
comandante chefe. Não sabia que iria ser, após dois anos de
trabalho conjunto, em ambiente de guerra, um amigo. Como
major, desempenhava as funções de sub-chefe da 3' Repartição - Operações do Quartel General da Região Militar de
Angola, num período em que a guerra se desenvolvia de uma
forma menos dara para as Nossas Forças. Enquanto o irúmigo mudara o esforço da sua luta do Norte para o Leste de
Angola desde 1966 e ameaçava agora alcançar o p!ana!to de
Nova Lisboa, as Nossas Forças continuavam a exercer o esforço no Norte de Angola desde 1960. E era para continuar a
materialização desse conceito, com o qual pessoalmente já
não concordava, que eu estava, naquele dia, no átrio daquela fortaleza
O general Cosr.a Gomes assumiria o seu Comando de
modo s.óB.filQ e SIMfll$.. Passados alguns dias fui surpreendido pela primeira acção de comando do novo comandante chefe. Um ofício com meia dúzia de linhas dirigido aos
três comandantes das Regiões Militar, Naval e Aérea, caia
sobre a minha secretária. O seu conteúdo marcar-me-ia pro·
fundamente. Li-o e reli-o várias vezes. Determinava apenas
que a guerra devia ser conduzida de modo mais
Determinava
apenas que a
guerra devia ser
conduzida de

modo mais
HUMANO.

HUMANO
As pequenas coisas marcam os Grandes Homens

A nós, oficiais do Estado Maior, competia-nos descobrir
como. Esta orientação MARCOU EM PfRMANÊNC!A A
CONDlITA QAS OPERACÔES em Angola. Eeste conceito
estendia-se tanto às populações sob controlo das Nossas For·
ças, como às populações sob controlo do adversário, como
aos elementos capturados em acções de guerra. Determina
então a investigação no âmbito da l2l.S.Qfll.tjA sempre que
algum caso menos claro sucedesse.

Nos dois meses que se seguiram procurou de imediato a
UNIDADE DE COMANDO promovendo reuniões com os
seus subordinados directos, mas dando o primeiro sinal de
comandante operacional supremo que entendia devena ser.
Não tendo ainda, por lei, o comando operaàonal das forças,
como mais tarde por sua iniciativa viria a acontecer, promoveu uma Reunião de Comandos feita com a presença de
todos os comandantes de Sector da Região Militar de Angola e durante dois dias analisou toda a actividade operacional
até então desenvolvida. O\MlJ DOS SEUS COMANDANlli os seus problemas e por PlRECTNAS VERBAIS algumas dirigidas pessoalmente, deu directamente aos comandantes operacionais a sua ideia de manobra de como deseja·
vaqueaguerrafosseconduzida
Em Maio de 1970, cerca de dois meses após assum1r o
comando, foi-me deternunado que, como responsâvel no
momento pela Repartição de Operações da RMA e na presença do meu comandante da Região M.ilitar general Olivei·
ra e Sousa e do seu chefe de Estado Maior, tenente coronel,
boje general Altino de Magalhães, fizesse uma exposição
sobre o estudo da situaçào operacional que havia feito. Em
sínteseprotagonizava·sequeoesforçoda acção estratégica
e operacional em Angola, mudasse de Norte para Leste. O
inimigo já o havia feito em 1966 e ameaçava o coração de
Angola . Sem reforços a vir de Lisboa, a alteração do disposi·
tivo implicava a necessidade de disponibilizar sete Oatalhões
para reforçar o Leste, a obter do Norte e do Centro, implicava a mudança do esforço logístico e o emprego total das
reseivas logísticas disponíveis, das forças terrestres. A Força
Aérea igualmente teria que alterar o seu esforço operaàonal
e logístico. Depois de três curtas horas de exposição arrisquei
a pergunta:· "Entào meu General qual é a sua PllJSÃQ?"
Numa voz característica e inconfundível respondeu:· 'lSIQ
f PARA EXEClITAR tenho uma dúvida, se devo colocar o
comando da ZML no Luso se em Silva Porto, mas opto por
Luso. Preciso de um general competente mas já sei quem é,
o general Bettencourt Rodrigues. Vou pedi-!o a Lisboa."
A CAPACIDADE DE ANÁ! !SE DE SITIJACÔES
mlli:fl.S.servidaporuma~e~
invulgares, permitira-lhe dois meses após a assunção do
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comando, tomar uma decisào que se impunha, mas se vinha
arrastando havia longo tempo. Este dia marcaria decisivament.t a conduta da guerra em Angola e a história das operações. De que servem esrudos de estado maior, por melho-res que seiam, se não houver quem decida. Eo general Costa Gomes decidiu
Por Directivas sucessivas da Região Militar a partir de
Maio de 1970, foi-se adaptando o novo dispositivo e composição das forças da ZML
O general Costa Gomes na sequência das propostas que
fizera para Lisboa, considerava impoitante para o SUCESSO
integrar três grandes orientações e linhas de acção estratégicas, que acabaria por materializar. A elaboração e execuçào
de um PI ANO GERAI DE CONJRA SUBVERSÃO até aí
inexistente, a MUDANCA DO ESEORCO DE CONTRA
SUBVERSÃO PARA LESTE e a ASS\INCÂO DO COMANDO OPERACIONAi DAS FORCAS. Na sequência das
remodelações de dispositivo que ao longo de meses foi materializando o esforço militar a Leste, a 13 de Novembro de
1971, o general Costa Gomes apresentava em Conselho Provincial o seu CONCEITO PARA A DEFESA DE ANGOLA.
Nesse conceito que viria a ter CONSEOUfNC!AS PECISI~ para a guerra em Angola afinnava:- 'A Zona Leste é a
área onde o ln procura fazer o esforço, se mostra mais contundente e onde tem alcançado êxitos sucessivos, visto ter
continuamente alargado a área de subversão activa. Além
disso, é aquela que o leva direaa e mais rapidamente à região
estrategicamente de maior importância da Província, a mais
populosa e a que lhe permite estabelecer, mais facilmente,
um dos objectivos fundamentais - as ligações das zonas Leste e Nane. t nesta Zona que teremos que exercer o nosso
esforço de contra-subversão... Se não parássemos nesta zona
a expansão da subversão, poderiam vir a ser grandemente
afectados planos de desenvolvimento económico, culturais e
sociais." Afirmando ent.ào que coru1derava indispensável que
todos os responsáveis pela administraçào e direcção das actividades dos serviços estatais e até particulares de Angola se
orientassem dencro das directi.vas que deveriam nortear a sua
acção de contra subversão, nos diferentes sectores, estabeleceu quatro zonas diferenciadas da subversão e a elas definiu
o tratamento adequado para cada uma com prioridade para
as zonas envolventes das áreas de subversào violenta. Forma
Mill. de afirmar que a resolução da guerra não era um
problema dos militares mas de todos.Tudo deveria ser feito
em DEfESA DAS POPULACÓES
Em 8 de Fevereiro de 1971, o comandante chefe de Angola via o seu conceito aprovado por despacho do ministro da
Defesa Nacional. corutituindo-se a nova área de responsabilidade da ZML englobando os distritos da Lunda, Moxico,
Cuando-Cubango, Bié e parte SE do distrito de Malange,
onde iria ser exercido o esforço de contra subversão
Também pela primeira vez em Angola, o comandante
chefe assumia finalmente o COMANDO COMPLETO das
forças terrestres navais e aéreas, passando a dispor para isso

Forma SUBTIL de
afirmar Que a

resolução da

guerra não era um
roblerna dos

de um Quartel General que não tinha. Com a sua Directiva
nº 1171 materializa esse conceito. Com CORAGEM e rompendo as rotinas da conduta da guerra, passa ao seu comando operacional todas as Zonas Mlitares (ZM), os sectores
não integrados nas ZM, a Área Militar N° 1 e o Comando
Marítimo do Zaire. Simultaneamente cria o seu Quartel
General, assumindo a direcção das 2'. {lnfonnações), 3'.
(Operações) e 5'. (Acção Psicológica) Repartições que traru·
fere do Ouanel General Regi.ia Militar, transformando este
num comando logístico e constituindo uma reserva forte à
disposição do comandante chefe. A LUCIDEZ ESTRATIGJCA desta decisão daria novo impulso à conduta da actividade operacional. A centralização do Comando nas suas
mãos não sigrúficava ânsla de poder mas realismo estratégico. A AUTORIDADE que acabava de assumir iria ser DELEGADA em grande parte no Comandante da ZM.l, general
Bettencourt Rodrigues, que chegaria a Angola em Março de
197t. Ser-lhe-ia atribuído o Comando Conjunto dos três
Ramos das Forças Annadas na nova Zona Militar Leste de
Angola, assim como o Governo Civil da mesmo área administrativa que correspondia a quase metade do território
angolano. Era a materialização do conceito. Na Zona Militar
Nonea área dos Dembos(Área Militar N". 1) e a contenção
da subversào para Sul, continuavam a merecer um cuidado
especial como que definindo um esforço secundário.
Diariamente ouvia os briefings sobre a situação operacional feitos pelos elementos do seu Estado Maior. Sempre
ATENTQ PROFl/NDO CONHECEQOR do problema operacional e logístico, completado pela experiência de comissões em Macau e Moçambique, nunca utilizou esse palco
para se evidenciar ou agir negativamente contra qualquer seu
subordinado. Impunha-se pelo seu JRATAMEITTQ AFÁ\IEl
et.Ml(;Q.
Sempre QJllM.QQSQ no exercer da autoridade e no
contacto com os seus subordin.ados. Quando um dia durante a materialização do esforço a Leste foi decidido criar um

militares mas de

lodos- Tudo
de\oeria ser feito
em DEFESA DAS
POPULAÇÕES.

Impunha-se pelo

seu TRATAMENTO
AFÁVEL e AMIGO.
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RespondeuiTle ...

Que a guerra se
ganhava

no

terreno e não na
propaganda

televisiva.

Sector nas Lundas e foi necessário nomear um comandante
de Sector - normalmente oficial general - entre os comandantes de batalhão, determinou-me que me deslocasse especificamente a Dala e a Henrique de Caivalho para que verbalmente transmitisse pessoalmente as intenções do comandante chefe e foi coma compreensão e aceitação dos próprios
que a decisão foi tomada.
De CONJACTQ FREOlJENil COM AS UNIDADES
menosprezando as comodidades pessoais, mas sempre atento e fXl..G..E.t:f.l no bem estar das suas tropas, usando um
camuflado que lhe emprestava uma figura inconfundível,
sugerindo por vezes um BONACHEIRÃO ltfTER!ORMENTI DETERMINADO nunca o vi deixar de fazer o ™1:M
.cB..UZ sempre que iniciava uma viagem de viatura ou de
avião, para efectuarvisitas ou PIR!G!R OPERACÔES ao seu
nível.
As relações com Lisboa, DISCRETAS, nunca foram teatrais e sempre através dos Relatórios Trimestrais de Comando transmitiu de forma corajosa, honrai e verdadeira a situação que se vivia
Um dia determinou-me que o acompanhasse a Lisboa,
onde vinha fazer uma exposição ao Conselho de Defesa
Nacional. Após a exposição verifiquei que os outros comandantes chefes haviam feito uma intervenção na televisão.
Sugeri ao general Costa Gomes que também o fizesse. Respondeu-me que não o faria. Oue a guerra se ganhava no terreno e não na propaganda televisiva. No dia seguinte insisti.
Manteve a decisão. Mais uma vez a sua~
~a MEDIDA CONVICCÀO NAS AJTTIWES
eo~semerevelaram.

Começavam a estar concluídas as profundas alterações
estruturais que resultavam da sua concepção e a sentir-se a
sua acção de Comando quando um dia recebeu, em Nova
Lisboa, uma delegação dos deputados da Assembleia Nacional, incluindo deputados da Ala Liberal e lhes apresentou um
extenso briefing da ainda difícil situação operacional, da contra-subversão e de acção psicológica relativa ao inimigo e às
nossas forças. Após os breafings dos seus oficiais de Estado
Maior, limitar-se-ia a dizer: "Esta é a situação que se vive em
Angola. Têm alguma pergunta a fazer<.• Um .tlQIÁY..ll
CHEFE M!I IIAR escondia~se na sua modéstia e na sua contenção política.
Os resultados de todas as medidas tomadas no âmbito
da Contra Subversão, incluindo o vector militar, onde nunca
menosprezou as informações, começavam a dar o seu resultado. Por seu lado, a acção de comando civil - militar na ZMl
mostrava-se extremamente positiva na redução da activida·
de irúmiga. Altamente positivos seriam os anos de 1972 e
1973 onde, para além da coacção militar, procurou o
l2lÁl.QÇQ com sectores adversos. No ano de 1974, quando
ocorre o 25 de Abril, podia afirmar-se que militarmente a
actividade inimiga estava reduzida a uma pequena bolsa nos
tradicionais Dembos e a vida decorria em Angola com normalidade e assinalado desenvolvimento.

O general Costa Gomes podia sem dúvida ser apontado
como o HOMEM que, como COMANOANTI CHEFE QAS
FORCAS ARMAQAS OE ANCO! A OBTIVl'.RA UMA
VITÓRIA M!I ITAR neste tipo de guerra subversiva.
Só por isso mereceria a honra de ser elevado à .1:lli:.iNl:
QADE OE MARECHAi como outros GRANDES CHEFES
MI! IIARES CONTEMPORNEOS o foram, por feitos mili-

"'"'Regressei a Lisboa primeiro que o comandante chefe que
me habituei a admirar. Em Janeiro de 1975, já Presidente da
Republica convidou-me para a sua Casa Militar. Respondi-lhe
que se entendesse que eu não deveria ser mobilizado que o
fizesse. Fui nomeado para Macau. Várias vezes me disse que
eu não quisera voltar a trabalhar com ele
Quando, no chamado verão quente de 1975, de Macau
trouxe a legislação necessária ã reorganização das Forças
Armadas e Militarizadas do Território, após três meses de
dificuldades, foi a sua decisão que conduziu o processo com
a SABEDORIA POI tnCA necessária à sua aprovaçào pelo
Conselho da Revolução.
Os caminhos e as missões nos anos que se seguiram afastaram-nos naturalmente. Apenas nos encontrávamos em reuniões sociais. Af disse-me um dia: ' Est.lo a escrever as minhas
memórias em Coimbra. Gostaria que me desse alguns elementos sobre o nosso trabalho em Angola.' Assim fiz. O
livro O Ultimo Marechal ignora·o, embora ele estivesse pessoalmente convencido que aos AIIDS SERVJCOS prestados em Angola, ali seria dado o devido relevo. Felizmente o
general Costa Gomes e comandante chefe que eu conheci,
nada tem a ver com o marechal ali entrevistado.
Ouando certo dia do ano de 2001, punha ponto final na
vida do MARECHAL COSTA GOMES estive na lgre1a da
Estrela. Junto da sua uma revivi dois anos de convivência, em
situações difíceis de campanha com um HQMEM que
comandara em operações cerca de62.000 homens dos quais,
cerca de quarenta por cento, de cor, e que com eles obtivera
uma vitória militar que a História de Portugal um dia reco·
nhecerá. Senti-me recompensado por, sendo um desses
62.000, ter tido o privilégio de, bef!l pert0 dele, ter sentido os
seus problemas, as suas angustias, por vezes a sua REYQL:
Li.QlliIID.6. e as suas alegrias.
A controvérsia que por vezes atravessa o horizonte das
referências que lhe são feitas, não apagam os~
Yfi.BlAl2QS e REI EVANUS SERVJCOS que o marechal
Costa Gomes prestou a EQBI!lG.t.l. como MllJIAB e como
~ num amplo e diversificado Teatro de Operações, como comandante chefe das Forças Armadas de Angola. Não será por acaso que se houve repetidas vezes e é pacificamente aceite a frase: A GUERRA EM ANGOLA ESTAVA
~. ~estaa HQMEtMGillqueosanórllmos lhe continuarão a prestar. A minha homenagem, porque o vivi, é
escrever o que penso. •
Lisboa 21 de Setembro de 2001
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Um Testemunho
Por: Ferreira da Cunha

Ao longo da sua carreira o marechal Costa Gomes foi-se
revelando como excepciona! comandante militar (táctico e
estratêgico) e nos últimos anos de act1vidade foi um bom po!ítico, um eficaz timoneiro de relações internacionais e o •líder.
da situação revolucionária, tanto no 25 de Abril como no 11 de
Março e sobretudo no 25 de Novembro.
Ouem era esse homem que deixou marcas indeléveis em
todas as suas sóbnas e discretas mtervenções?
Que personalidade, que carácter, que temperamento teria
esse chefe incontornável na História contemporânea de Portugal?
Colaborei a primeira vez com Costa Gomes em 1949-50
em Macau, depois em Moçambique (chefe da 5' Rep no QC
de Nampula) e mais tarde, antes e depois do 25 de Abril como
chefe de Gabinete do CEMGFA e finalmente como chefe de
Gabinete e da Casa Civil na sua Presidência da República Tantos anos de colaboração. tantas situações difíceis vividas em
coniumo, ou apreciadas de perto, deveriam ter-me dado uma

imagem muito nía.da do perfil íntimo deste grande Homem
Disso tenho dúvidas
Era realmente de um temperamento equilibrado, afável
sem ser simpático, congenitamente introvertido, frio e fleumático; não era mediático mas isso não o afectava porque
detestava protagonismos.
Espiritualmente era um cató~co convicto e muito coerente nas suas preocupações de justiça, solidariedade e to!erânoa
Licenciado em Ciências Militares e em Matemática era,
intelectualmente, um canesiano de raciocínios lógicos; mas
era bem mais do que um pensador dedutivo.
Os sábms podem saber tudo e sentem isso, mas só os
gêníos sabem e pressentem para alêm das realidades objectivas; só estes marcam o avanço das Ciências ou da História
Costa Gomes tinha esse talento de presciência que o tomou
notável na intuição face ao desenvolvimento caótico e ilógico dos acontecimentos do PREC.
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(espero que a
todos os
histori8dores seia
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relatôrio ordenado
pelo Conselho da

Revolucào e
dat.ado de 12 de
Janerro de 19761

Era um ouvinte muito pacieme e imperturb.ive4 por isso
se lhe •confessavam• personalidades militares e po!it1cas de
todos os quadrantes; documentava-se nessas •confissões•
mas sobretudo pressentia as intenções dos confessados. Isto
dava-lhe um magrulico pano de fundo para tomar as decisões
mas só no tempo oportuno
Inversamente era um ser esfingico, inconfesso; wn fácics
ilcgivcl num ego cnqumado e ccnuipcto.
Tmha uma pe™>na!.idadc forte, decidida, muito persistente e pragmática; as suas decisões eram •felinas•, no sentido elogioso deste ad1cctivo. Podia avançar em mmutos,
esperar horas ou até semanas para as tomar no momento
ex.acto para ter sucesso, vale-lhe o cognome de •rolha• (atirado no sentido peiotaavo) que é na verdade um merecido
elogio, como adiante veremos
Co~quência normal do meu curso de Estado Maior
trabalhei dircctamentc com mwcos generais, mduindo quatro de altíssima categoria. Costa Gomes é aquele cuja personalidade mais Squei a admirar, embora aquele a quem menos
me uniram os laços afecovos.
Se tinha, não denunciava ter devoções ou amizades e
isto lhe dava uma grande liberdade de manobra, um espaço
de mtervenção larguíssimo, só Wrutado pelos seus pnncip1os
e convicções.
Escutava Chefes de Estado. embaixadores, nulita~ poli·
ticos, empresários, politicos de todos os partidos e gente
humilde; a sua mtuição digeria o que lhe confessavam e, tal·
vez melhor, aquilo que não tenam confessado; em oonse·
quéncia opiniões individuais raramente o sensibilizavam
Afastando o possível sub1ect1.vismo do meu te5temunho
parece-me unportante atar factos exemplares que iluscram a
sua polémica personalidade •leopardo· de decisão mdivt·
dual. Oro três dccisõn de grande impon:.â.ncia, uma tomada
cm minutos, outra cm horas. outra tm semanas {stm or,ftm
cn:mológic.a).

Uma decisão em minutos
Apresentou-se na Presidéncia um militar explicitando
que estava designado para substituir rapidamente o mlfUStm
da Adnurustraçào lntema. porque o Governo entendia que as
primeiras eleições (promen.das pelo MFA) não se fariam nesse ano; eram necessários. no mírumo, dois anos para dina·
mizar o Povo no •St1111,lo 1/e111ooâ11cc• do seu voto e soberaCosta Gomesmantcvt·se esfíngico, como sempre. e despediu-se do tibp1mn11 a msm;tro• apenas lhe lembrando que
marcar datas de eleições era um direito e competência do
Presidente da República

Logo após ordenou-me (/utralmt111t ou qw1st}:
De unediato contacte com a televisão e marque para
mim um período de quinze minutos no horário nobre de
amanhã: a televisão que anuncie em tOdos os noticiários que
amanhã farei uma declaração muno unporunte. Não diga .i
1V nem a ninguém o assunto dessa intervenção
•Vá para casa e amanhã até ao meio-di.a aprese:nt:e-me
um prQjCcto de declaração ao Povo Português de que as eleições, com os cadernos eleitorais Já romgidos quanto possível. serão realizadas no dia 25 de Abril deste ano•.
Comentário adicional;
•Depois de anunciar a minha decisão, qualquer adiamento de data terá de passar pelo meu afastamento e não
lhes atribuo coragem nem para o tentar•
O país escurou com aüvto a declaração e as pnmmas
eleições a esta decisão fulminante se deveram.

Uma decisão de horas
A coniura designada 25 de Novembro• é pouco e mal
0

conhecida (t5/llTU'fllt a IOdos os lrbtonadcressqa fomuidoo rrlat.inooMmadoptlo GmSLllwda Rr.'Dlu1.iot daui.ioJt fl dt}aiuiro dr IQ7é).

Hã semanas que havia indícios de que poderia surgir
uma agitação tendo a linha PCPIFUR como base pohaca a
qual conseguira mobilizar
· O COPCON e algumas unidades dependemes, certos
sectores da Armada e franias de Força Aérea (pára-quediscas
mclus1ve);
-Alntersind1cal,váriossind1catos.dacinturaindustriale
Comissões de Trabalhadores e de Moradores.
Em 24 de: Novembro as barricadas de Rio Maior corta·
ram as ligações N - S do Pais; fora declarada a imenção do
PR de renrar (no dia 25) a Região Militar de Lisboa da sua
subordinação ao COPCON. Isto provocaria, e provocou, a
saída precipitada da operação vanguardista
t evidente que a vitôna do golpe exigiria a neutralizaç.io
da Força Aérea, a ocupação da Base Aérea de Cortegaça, e o
domiruo da Televisão r da Ponte 25 de Abril.
Na manhã do dia 25 dr Novembro, mais uma vez, a
Pres1dénaa da República era um ·martmi!t.J• de militares e atê
de civis~ havia •mlu11t.iri.>s• como eu e o meu chefe de Gabinete; os militares mais operacionais foram ini:encionalmente convocados pelo General Costa Comes. Ele aceitava e
fomentava a manutenção de discussões intermináveis e tele·
rava declarações e anrudcs histtncas na premeditada acção
retardadora da tomada de deru.io Ele já pressentira que o
correr das horas seria fatal para os of0t11ur,1;b.; g.dpbld..• •.
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Fo1·st tomando conhecido que - ao contrário das his·
tónas propaladas pela dominada 1V - os paraquedistas apre·
sentavam um êxito limitado na neutralização da F. Aêrea, os
fuuleiros não ocuparam a ponte 25 de Abnl nem a Base de
Cortegaça, os sectores PCP/FUR e até os sindicalistas iam·se
subtralndo a protagonismos; inw:rsameme o comandante da
Região Militar Norte afinnou a sua d1sponibtlidade e, em
concordância, os aviões de Cortegaça exibiam ao País o seu
domíruo do espaço aêreo.
Munas horas depois de lJ\Joado o golpe, Costa Gomes
pressentiu que a sua •mmtobra rtltlrdndura• resultara e que o
·fogo rrvcluâo11lÍrio da mi/11ii11àn \'1llfg1wdi'i/il• estava rá circunscrito e deu as ordens para st efectuar o •rtsaddo11.
tv"\ats uma vez evitara a hipótese da guerra civil que certamente se iniciaria se ele tem tomado uma posição às primeiras horas do dial

Uma decisão em semanas
Em anterior momento do PREC, o primerro ministro da
época era um homem adorado mas enquadrado por sectores sociais, partidos &ennsta.s e sindicatos da cintura mdusmal. reconhecidamente m100rias aguerridas e turbulentas.
Os telefonemas. os recados poüticos, as audiências, os
telexes e os telegramas fervilhavam na Presidência da RepUblica ·w~mdo• a Costa Gomes a demissão do primeiro
ministro; mantmha·se imperrurbável.
Com a descontracção de colaborador de tantoS anos e
situações, atuei uma oplJU.âo
-.\leu Gmaal tSU P_ \I t!illÍ 1t1,~luro J'•IM ~tr !il1h111uido.
Comentário do PR:
.\,io ~t ,Lia f'IJ111ap6 a urn frut,1 m.i.l11rJ pcrqut ~'5 d,•11.."i
potfo11nmmw.:..1mg.ii.1;fruia,11>.J.lud4l111i.,fn,1gfflttatS1./Ut-

Duas semanas depois a demissão do Pruneiro Mmisrro
não deu qualquer problema especial. Uma preocupante convulsão politico-social-mt!itar, que poderia ter existido com
uma subsaruição precoce, nâo existiu

A História não ir<idar-lhe o cognome de -Rei bem-amado• mas - se justiça Szer -haverá de considerá-lo um dos
fundadores do Portugal contemporâneo e cit.i-lo como ,5,1/-

E.ntidade polémica e disrante, impenetrável a opiniões e
emoções foi um caminhante infatigável no rumo da sua presc1ente sabedona.

O seu temperamento inrrovemdo e 1sol.aaorusta e a sua
personalidade de •dttisets fel11ub• provocaram acusações de
passividade, por falta de entendimento da sua estratêgi.l de
poder pacificador.
Supo1tou fleumaticamente ataques polincos, UlSU!tos e
ignomínias, sem-nunca ceder à tentação fácil de assmarum
só mandato de captura; nunca altnhou em qualquer ideoJo.
gia poliaca, era democrata e tolerante por congê:ruto tem~
ramenro.
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Marechal Costa Gomes
Por. Nuno Fisher Lopes Pires

or estar ausente de Portugal quando
ocorreu o seu falecimento não me foi
possível prestar a derradeira e comovida
homenagem a uma das mais not.áveis figuras
na nossa história contemporânea, ã qual me
ligavam uma velha amizade. um profundo
respeito e uma enonne adrruração. Por isso
estas minhas palavras, mais do que serem um
alinhar de recordações, proruram expressar
um humilde tnbuto ao Homem que, sendo
profundamente antimilitarista (como confessa logo no princípio do livro O Último Mare"
c:hal). veio a ocupar as mais elevadas posições
na hierarquia militar.
Para um obseivador superficial e.ste facto
poderá ser entendido como uma das contradições e atitudes dúbias que maldosamente
têm sido atribuídas a Costa Gomes. Mas para
quem o conheceu bem tudo surge claro e
transparente. Éque, pela sua maneira de ser e
pela sua formação, ele possuía uma elevadíssima noção do dever e das suas re.sponsabilidades e, por isso, soube servir de fonna notável as Forças Annadas, embora no íntimo eias
não correspondessem ao seu ideal de vida,
pois haviam sido as dificuldades económicas
que o tinham forçado a optar pela carreira
militar que ele próprio considerava que não
devia ter seguido.
De facto, era um defensor do equihbrio,
um conciliador, um pacifista, e por isso não
poderá surpreender que, oo tilumo troço do
seu perrurso, tenha surgido como elemento
destacado do Conselho Mundial da Paz e da
Associação dos Generais e Almirantes para a
Paz e o Desarmamento. Isto nada teve a ver
com uma eventual aproximação ã União
Soviética (embora tivesse consciência de que
esta aproveitaria politicamente a existência
desses organismos) mas exclusivamente por
considerar que os problemas se devem resolver através do diálogo franco e aberro e não
pela escalada de confrontações que, inevitavelmente, conduzem a conflitos cuja violência a rúnguém aproveita E o mundo anseia
sempre pela paz
Mase.stasuafacetaespeáficaemuitoprópria não foi devidamente compreendida pela
generalidade das pessoas e até mesmo depois
do seu falecimento houve quem pusesse em
dtivida os reais ob1ectivos de Costa Gomes,
nomeadamente o Dr. Mário Soares que, em
artigo publicado no Diário de Notícias, se
pennitiu fazer insinuações inaceitáveis.

P

Ora, a verdade é que se alguém tmha
razões de queixa, esse alguém seria o marechal Costa Gomes. /v\as ele afinnou 5empre
que o seu relacionamento com o Dr. Mário
Soares era amistoso, embora tivesse havido
dois acontecimentos que o magoaram profundamente.
Um deles ocorreu quando, tendo já deixado a Presidência da RepúbLca e por escolha
do Conselho Mundial da Paz, fo1 apresentar
ãAssembleia Fera! das Nações Unidas o relatório final da conferência realrz.ada em Argr!
eviuadelegaçãoportuguesaretirar-sedasala
quando começou a falar. Mais t.arde veio a
saber que isso fora determinado pelo Dr.
Mário Soares, que pareceu esquecido que,
tempos antes, o então Presidente fora longamente aplaudido de pé ao proclamar o regresso de Portugal à comunidade internacional.
OoutrofactofoiarecusadojáPresidente da República, Dr. Mário Soares, a entregarlhe pessoal e solenemente o bast.ão de marechal (à semelhança do que fizera ao marechal
Spínola), o que acabou por levar a Associação
25 de Abril a oferecer-lhe o bastâo em cerimónia pública. E recordo que, no apenado
abraço que demos nessa ocasião, me disse
estas palavras sentidas: •Foi melhor assim,
pois é a vocês que eu devo o bastfo e não ao
Mino Soares.•
Conheci-o em 1960, quando era subsecretário de Estado do Exército e eu um
jovem capitão em serviço no ent.ão chamado

Estado Português da Índia. O falecimento
inesperado de meu Pai, na altura ajudante
general do Exército, levou Costa Gomes a
detenninar a minha vinda imediata a Lisboa,
embora consciente de que eu não chegaria a
tempo de estar presente no funeral
Durante a minha pennanência na capital
tivemos diversas convef5Js sobre a siruaçâo
em Goa, Damào e Diu, nas quais ele procurou inteJiar-se do que eu pensava sobre a problrma e das condições ali existentes. E foime, então, possível tomar um primeiro contacto com a sua brilhante inteligência claramente expressa na fonna como me apresentava diversas questões e escutava atentamente a minha perspectiva pessimista relativamente não só ã impassibilidade geográfica e
material de defesa mas também à incompetência dos altos comandos locais
Voltámos a encontrar-nos em Dezembro
desse ano, quando ele se deslocou à Índia. E,
para infernal desespero das chefias militares,
tivemos novas conseivas a sós. Não posso
esquecer que, numa manifestação de absoluta confiança, ele me concedeu •carta branca•
para resolver a delicada situação da Direcção
de Obras do Comando Militar do Estado da
Índia (D.0.C.M.E.i.), ruias dívidas ascendiam
a vários milhares de contos e cu1os destinos
tinham, muito recentemente, vindo para às
minhas mãos sem eu nada ter a ver com o
caso, pais os oficiais realmente responsáveis
pelo problema haviam regressado calma-
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mente ao Continente, deixando-me em
herança toda aquela embrulhada, embora eu
não pertencesse à D.0.C.M.E.L E o certo é
que, com a provação dada por Cost.a Gomes
à minha propost.a de actuação, foi possível
inventariar e pagar todas as dívidas e ainda
entregar mais 400 contos no Fundo Militar de
Defesa do Ultramar. Isso obrigou-me a cinco
meses a mais de comissão mas dei-os por
bem empregados. Desde então est.abeleceu-se
um relacionamento especial entre mim e Costa Gomes.
Anos mais tarde, tive ocasião de acompanhar e admirar, em Angola, a forma superior e brilhante como exerceu as funções de
comandante-chefe das Forças Annadas. Com
extraordinárias argúcia e lnteligência, apercebeu-se rapidamente da situação e tomou
medidas notáveis que levaram à transferência
para o Leste de batalhões que estavam no
Norte sem qualquer actuação efectiva e ao
estabelecimento progressivo de um entendimento operacional com a UNITA, o que permitiu dominar a ofensiva do MPLA recentemente desencadeada naquela região e evitar
não só a pretendida ligação com a Zona Norte, através da Lunda. mas também a penetração no planalto central.
Criou-se,assim,umasituaçãodeaçalmia
e de estabilização a que deu importantíssima
colaboração o então comandante da Zona
Militar Leste, bngadeiro Bettencourt Rodrigues. Lamentavelmente, o comandante-chefe que, em 1972, sucedeu a Costa Gomes não
quis perceber a actuaçâo de equihbrio e contenção est.abe!ecida e reiniciou o beliàsmo no
Leste, o que conduziu a um agravamento progressivo da situação que, na altura do 2.5 de
Abril, era já de novo bast.ante complexa e de
forma alguma pacífica, como alnda hoje afirmamváriossectores.
Escrevi, em tempos, que Cost.a Gomes
foi •o mais notável e brilhante chefe milit.arda
nossa guerra colonial, o único que conseguiu
suster a marcha inexorável dos acomecimentos•. Mantenho integralmente essa opinião e
recordo que, na sua actuação milit.ar1 sempre
procurou nunca ir além do estritamente
necessário, pois considerava que a guerra é
uma brut.a!idade e, por isso, deve ser feit.a da
forma menos cruel possível
Frise-se, ainda, que, durante o período em
que foi sub-secretário, Cost.a Gomes preparou
e programou uma notável remodelação da
estrutura militar nas colónias que, todavia,
quase não foi post.a em prática devido à falta
devisãodofuturoporpartedeSalazar.
Quando, em Outubro de 1974, fuie!eito
para a 2". junt.a de Salvação Nacional, Costa
Gomes nomeou-me adjunto do chefe de Est.ado Maior General das Forças Armadas e
Autoridade Nacional de Segurança NATO

pelopasseiatercomeletrêssessõessemana.is
de trabalho, além das reuniões do Conselho
de Estado, do Conselho dos Vinte e, mais t.arde, do Conselho da Revolução.
Nesse contacto quase permanente cresceu ainda mais a minha admiração por ele. A
sua lúcida inteligência, a sua calma ponderação, a sua clara percepção das situações marcaram fortemente a vivência desses dias.
Lembro-me de que, nas reuniões, ouvia calmamente e em silêncio as opiniões de todos
os presentes e só no final se pronunciava
sobre os assuntos em debate, fazendo-o com
uma clarividência e uma firmeza notáveis.
Também não posso esquecer que Costa
Gomes foi uma das vozes a ouvir-se em
minha defesa quando, logo a seguir ao 11 de
Março e em pleno Conselho da Revolução, o
almirante Pinheiro de Azevedo se permitiu
levantar sórdidas dúvidas sobre o meu comportamento. Interveio imediat.amente rebatendo essas insinuações, explicando que a
minha ausência naquela dat.a resultara da
ordem que me dera para ir a Bruxelas enconoar-me com o secretário-geral da NATO, Sr.
Lunz, e apoiando decididamente a exigência
JX>rmim apresentada de um pedido fonnal de
desculpas por parte do almirante.
E, quando, em 17 de Maio, acabei por lhe
apresentar o meu pedido de demissão do
Conselho da Revolução, tudo fez para medissuadir dessa atitude sem, todavia, o conseguir, apesar de também Lnvocar a amizade
que nos ligava
Aactuação de Cost.a Gomes no processo
de descolonização tem sido alvo de críticas,
por vezes violentas. Mas há que recordar que
todas as descolonizações (britânica, francesa,
belga, holandesa, etc.) implicaram sempre
comportamentos de violência a que a nossa
não se podia furtar. Lembremos, por exemplo, o ocorrido na fnd!a onde o sanguinário
conflito entre hindus e muçulmanos acabou
por levar à divisão do território e à consequente criação da União Indiana e do Paquistão.
Por outro lado, a ideia federativa defendida por Spínola era perfeitamente irreal. Talvez tivesse sido viável em 1961, quando os
próprios Estados Unidos se propuseram
apoiar uma evolução pacífica a realizar em
doze anos. Mas em 1974 isso era comp!et.amente impossível, pois, ao longo da guerra,
consolidara-se e fortalecera-se o espírito independentista dos povos coloniais
Além disso, est.ava-se em plena guerra
fria, o que levava os americanos e o bloco
soviético a procurarem, a todo o custo, consolidar posições no continente africano,
desenvolvendo actuações de interferência que
Portugal não tinha nenhuma possibilidade de
controlar. ~ evidente que o KGB e a ClA se
de gladiavam na procura de interesses opostos

e nós mais não éramos do que actores em
todo o processo. Esse comJX>rtamento obscuro e desestabilizador é claramente patente
no livro A CIA contra Angola, escrito JX>r
John Stockwcll, chefe da CIA em Angola, mas
é evidente que o KGB não lhe ficava atrás.
Ainda há a referir que, após o 25 de Abril
e quando se concluiu serimpossivel executar
o esquema ingenuamente previsto no Programa do MFA e que nos havia sido imposto
por Spínola, foi solicit.ada a colaboração dos
partidos no processo de descolonização mas
todos, sem excepção, a recusaram, alegando
que o problema era dos militares. E. idêntica
recusa se obteve quando se pediu o apoio
lntemacional, mesmo da parte dos países que
sempre haviam acusado Portugal de colonialismo mas agora diriam que o assunto era
nosso e que na.da tinham a ver com ele.
Ficámos, ponanto, completamente
desamparados, interna e externamente. Afalta de unidade dos portugueses, quer na
Metrópole quer nas colónias, deixando-se
influenciar pelos diversos partidos, nacionais
ou locais, eodesagregarda-estruturamilit.ar
colonial tomavam impossível, conjuntamente com os outros factores antes referidos, que
o processo de descolonização se desenvolvesse como se pretendia. Epara t.al t.ambém
muito contribuiu o apoio deliberado de Spínola aos movimentos contestatários dos colonos.
Por isso a actuação de Cost.a Gomes nest.a complexa situação não podia mudara rumo
dos acontecimentos. Ao assumir a Presidên·
eia, procurou seguir a orient.ação geral anteriormente definida por Spínola (que pusera sob
a sua alçada exclusiva os assuntos coloniais),
mas tent.ando o diálogo interno e externo.
Porém, as interferências (ou mesmo intervenções abertas) da África do Sul, do Congo de
Mobutu, da Guiné Conackri e da Indonésia
complicariam ainda mais uma situação já bastante complexa. E, quando necessário, não
hesitou em substituir chefias milit.ares ou políticas, tentando sempre uma solução de equilíbrio quase impossível de alcançar.
Ao fim e ao cabo fez-se uma descolonit.1ção que não terá sido exemplar (nenhuma o
conseguiu ser) mas que se processou praticamente sem derramamento de sangue, pois o
objectivo essencial foi a preservação da vida
dos portugueses residentes nas colónias. Para
tal, com os seus habituais bom senso e noção
das realidades, Cost.a Gomes tomou as providências indispensáveis e conseguiu evitar uma
catástrofe que bem poderia ter ocorrido face a
todas as condicionantes internas e externas
existentes.
Por isso é madmissível que uma das mais
destacadas figuras do processo descolonizador
o tenha, posterionnente, acusado de •responsável por uma descolonização desastrosa>.
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Só agora começa a ser compreendida a
acruaçâo de Costa Gomes após o 25 de Abril.
A pouco e pouco vai-se tomando consciência
de que se deve exclusivamente a ele não se ter
verificado uma guerra civil. De facto, a fonna
inteligentíssima como soube dialogar com as
diversas posições que se defrontavam, a sua
notável capacidade conciliadora, a sua firmeza e o seu patriotismo evitaram o derramamento de sangue. A ele se deve, em grande
parte, a Democracia em que vivemos e não a
certas personagens que, na ânsia de sobressaírem, não hesitam em rescrever a seu gosto a História desse agitado período. Ea quem
ainda tiver dúvidas sobre as a11tudes de Costa Gomes aconselho a leitura do livro O.
Antigo Regime e a Revolução, do insuspeito Prof. Doutor Diogo Freitas do Amaral.
No que respeita ao relacionamento Spínola-Costa Gomes hâ que recordar que
ambos eram ex-alunos do Colégio Militar, o
que conferia especiais características às suas

relações. Porém, a diferença de perspectivas
quanto à situação saída do 25 de Abril provocou uma acelerada deterioraçào do entendimento existente, o que mais tarde levaria
Spínola a acusar Costa Gomes de ttaiçào. Este
nunca reagiu publicamente a essa violenta
arusaçâo mas, em privado, reafirmava que de
maneira alguma se considerava craidor e interrogava se não deveria ser considerado craiçào
o não rumprimento da palavra de honra que
Spínola lhe dera de que o seu discurso de
renúnciaseriabrando(afinalfoicatastróficoe
causou profunda perturbação na comunidade
internacional) e de que nunca desencadearia
qualquer acção armada contra o regime
(recorde-se o 11 de Março). Costa Gomes
ficou profundamente magoado com estas
duas atitudes
Para além das características que venho
referindo, o marechal Costa Gomes era uma
pessoa de grande afabilidade, extremamente
sensível e humano, profundamente preocu-

pado com todos mas também dotado de
enorme força de vontade e de extraordmária
capacidade de reacção. O trágico desaparecimento do seu filho Unico, o Chico, e os dolorosos problemas subsequentes destroçaram o
seu coração. Mas conseguiu ulcrapassar e vencer a dor pois, com amarga noção da realidade, dizia: •Não me posso afundar. Tenho de
reagirp<ira aiudara Maria Estela (sua esposa).• Uma vez mais, embora em siruaçãomui·
to especial, os outros estavam acima dele própno.
Não me alongo mais. Procurei focar as
diversas facetas principais do marechal Costa Gomes e, desta forma, contribuir p<ira um
melhor conhecimento da sua verdadeira personalidade. Mas mais do que o resultado dessa tentativa tem, para mim, muito maior
importância a memória do Homem, do militar, do político e do amigo perante a qual me
curvo respeitosamente, com saudade e emoção. •

Um político por patriotismo
- Uma coragem tranquila
Por: José Medeiros Ferreira

Marechal Costa Gomes fez política
por patriotismo. Um patriotismo discreto, empenhado, comedido sem
ser medido.
Basta recordar a sua carta ao Diário
Popular em que desde Abril de 1961 alertava
o país para o facto de o problema das pro·
víncias a&icanas (não ser) um problema
simples, mas um complexo de problemas1 do qual o militar é uma das partes
que está longe de ser a mais importante
(...) (D. P.-19/4/1961), para se ter uma ideia
da sua coragem tranquila. Essa carta será aliás
citada pelos candidatos da Oposição Democrática em 1965 na defesa que fizeram tam·
bémemcircunstânciasadversasdaaceitação
do princípio da autodeterminação para a
questâocolonial.
Eu tinha então 23 anos e fazia pane dessa lista encabeçada em Llsboa por Mário Soares. As ameaças que recebemos então foram
eloquentes sobre o clima de terror em que se
queria envolver os defensores de uma solução polítiCa atempada para a independência
das colónias. Possivelmente essas ameaças
foram feitas por esses mesmos que depois
acusaram a descoloniz.aç.ão de necessâria mas
feita à pressa ..
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Essa sua coragem tranquila .10 serviço de
um patnotismo ma1s prospectivo do que
rt:trospecavo levou Costa Gomes a aceitar
em pCssunas ciJcurntãnoas sucedC'r ao general Spínola na presuiênc~ da RepUbüca em 30
dt Setembro ck 1974
O gellC'ral Costa Gomes, Presidente: da
RepUbbca cooptado no periodo revoluc1oná·
no, estarã presente na posse do general
Ramalho Eanes, Pres1dC'nte da RepUblica
e!e1ro directameme pelo su&âgio uruversaL
Com uma imagem exterior estragada por
uma v10lentissima campanha das própnas
forças do rcgune constitucional, o General
Costa Gomes considerava·st satisfeito pois
havia alcançado o ob1ecavo final da institu·
cionahzação da democracia que os oficiais
do MFA lhe haviam indicado por vârias
vezes: na reunião de Óbidos em Dezembro
de 73, na consatuiçio da Junta de Salvação
Nacional na noite de 25 de Abril de 74, no~
30 de Setembro dtsse ano, na madrugada de
l2 de Março de 75_ Tambem havia fonnalizado luerarquicamente a vontade de Rama·
lho Eanes em subjugar a sublevação dos paraquedJ.StaS em 25 de N~mbro de 75.
Ele tinha sido o homem que fora prestdlT
à Assemblera "selvagemº do i\ifA na mm:
de 11 pata 12 de Março. Ouando despontava o dia. fez aprovar uma Ultima moção
naquela tumultuosa reunião em que tantas
foram apresentadas. A sua moção comprometia o MFA daquela madrugada com a rea·
lizaçào de eleições livres para a Assembleia
Constituinre dentro dos prazos fixados pelo
Programa do MFA. Suprema e discreta habilidade posta ao serviço do obiectivo fina! do
Programa do MFA o estabe!ecunemo de um
regime democrático.
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Precisamente naquela madrugada talvez
nenhum outro porruguês pud~ ttr conseguido garantir a realização de de1~~s para a.
Assembleia Con.sntumte. Ú>st.1 Gomes fê.
lo, consciente que escava de que a libtrdade
de aa;ão estratêgica da mstttu1ção militar

~J:::~~:,~~~~Jaed:5es:;~~s~~
tardo mais qualificado ofiml do1:cadoMaior das Forças Annadas porruguesas
Para conseguir alcançar esses obiectivos
o marechal Costa Gomes decidiu acumular
os cargos de Presidente da RepUbliea com o
de chefe de Estado Maior General das Forças
Armadas, emprestando assim a ambos os
cargos uma força que unped1u o Estado de

soçobrar durante o período propriamente
revolucionário.
fui dos que se manifestou nas ruas de
Ponugal no Verão Ouente de 1975 contra as
hesitações de Costa Gomes em tradUZ1r em
termos poliaco:s os resultados eleitorais para
a Assembleia Constituinte e acho amda hoje
quefizbe.m.
Mas o histonador, que também sou desde 1983, dos que analisa como deveras men·
tório para Porrugal o pape! político arbitral do
Ulamo fv\arechal do Exêrato. Evitou, por mais
de uma vez, a guerra civil entre portugueses.
Eaqui volto a dar esse testemunho. •
Lisboa 20 de Setembro de 2001

Marechal da Democracia
Por:VltOl'Alvet

0"""""1FranciscodaCostaG°""'
foi um dos maiores chefes militares portugueses do sêt:ulo XX
Todavia, segundo palavras suas. •se
pudesse n.ào tena seguido a carreira das
armas-..
Esta aparente contradição deve· se n.ão s6
ao facto de, no dizer de Sttau Monteiro, ele
possuir uma qualidade, o humanismo - um
humanismo real e coerente, distinto do
humanismo teónco e palavroso tão generali·
zado -, mas também, de ele ser essencial·
meme wn homem de paz.
A grande admiração, que auaves da sua
memória, por ele connnuo a nutrir, radica-se
no reconhecimento de estar em presença de

wn homem de inteligência superior e dotado
raro sentido político.
Ouatro situações dustram bem o que
acabei de afumar:
1. Não ter acene ~r o prestdente da Junta
de Salvação Nacional e consequentemente o pnmeiro Presidente da Repüb~
ca pós-25 de Abril
Como se recordarà, o MFA tinha decidi·
do que Costa Gomes sena o Presidente
da República e Spínola o chefe de Estado
Maior General das Forças Armadas.
Na própria noite de 25 de Abril, Costa
Comes convenceu ou deixou-se convencer por Spínola, para trocarem. Ele sabia
que o mais importante era, naquela altura, eomrolar as Forças Armadas
~

2. A forma, por tOOos reconhecida, como
evitouaguerracivilem 1975.
3. O mcxlo como conseguiu manter a promess.i de levar o País a eleições para a
Assembleia Constituinte, aliando-se aos
chamados moderados.
4. A forma como compreendeu e aceitou
que a sua missão estava cumprida após a
Assembleia Constituinte, não fazendo
qualquer esforço para impor a sua candi·
datura às primeiras eleições presiden·
Porrugal deve muito a este General de
Abnl e Marechal da Democracia. •
Lisboa, 6 de Setembro de 2001
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A Sombra de Salazar
assim não foi_ lsto porque, apesar de 27 aros

aaual sociedade, a sisttmâtica preocupação

passados sobre o 25 de Abril, a sua sombra
atravessa-se tell11.osamente nas nossas vidas.
pesa nas nossas tomadas de demão, influenclil, normalmerue pela negativa, mas nem por
isso menos omnipresente, o nosso quondia-

com aquilo que }à não eX15te, não posso dei·
xar de pensar quando terminará a nossa tra·
vessiadodcserto.
Situações como o annnulitarismo pnmá·
rio, praticado a alto nível (não são os militares o suporte dos regimes fascistas?): como o
desmantelamento dos sistemas de informa·
ção (não será a oova PIDE?); ou como a hiper·

Mesmo o ateu mais empederrudo reronhect o valor da Biblia. que mm não seja

pelo valor histórico e literâno. E, nesta pers·
egundo um d. itado antig_o, há mais•
perova, muitas lições dela se podem nrar.
mortos que vivos, e que sao os mortos Uma delas é a saída dos hebreus do Egipto:
que governam os vivos. Do ponto de
levaram quarenta anos a atravessar o deservista culrural inegável o que somos, é antes
to do Sinai, não por desconhecer o caminho
de mais o que foram os nossos anttct.ssores
Mas o que sugere o titulo não é a massa anó- (não eram gui.ados por Deus?) mas para que
ruma dos nossos antepassados, mas um ilus· esquec.essemas'cebolasdoEgipw' Ousqa,
para que, passadas duas gerações, não ficas·
t(t defunto especifico: António de Olivtua
se memôria do féml vale do Nilo, e a Pa.lesSalazar.
tina
fosse vista como a Terra Prometida
Ouer se queira ou não, metade do sécu·
Sábia demão, a de Moisés, dirão os
!o XX em Portugal ficou marcado pela férula
do ditador, o que corresponde a duas gera· incréus. Sabedoria divina, dirão outros. Efições. A par do factor quantidade (tempo), caz, digo eu Porque quando veio, na nossa

S

há o factor qualidade. A morna ditadura.
pobre de ideologia. fundamentava-se no elogio da mediania: ler, escrever e contar; pobre·
zinhos mas honrados: finanças pübltcas eqiu ·
paradas à economia doméstica. Como muico bem foi definido, as palavras de Salazar
"tinham o condão de tomar as almas mais
pequenas"
O dtstnvolvlrnento da Oposição, sobre·
tudo na segunda geração, fo1 COíl50\lido na
negação dos valores defendidos pe1a velha
'ordem nova" Ideais de Lberdade, Democracia, Paz. Direitos Cívicos, foram o ámen·
to que uniu todos os que reieitavam o ates·
tado co!ectivo de menoridade que Salazar
impunha
Caído, literalmente da cadeira. e politi·
e.unente do governo, dir-se·ia que o velho
ditador passaria à HisOOria. Mas, pelos vistos.

protecção de prevaricadores (não estará cm
causa o direito à diferença?). podem ter por
base generosos sentimentos, mas estão des·
fasa dos das preocupações do cidadão médio.
Com o risco de ver surgu um "salvador da
pátria", de discurso populista, a empolgar
mulcdões. CandidatoS não faltam, e alguns tá
fai;m.

Enterremos Salazat Em termos biblicos,
temos ainda 13 anos pela frente.
Em termos de paciência, não sei quancos
temos. •
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MENSAGEM
Em 25 de Abril de 1974, faz agora 27 ou\OS, os militares

de Abril cumpriram um compromisso consigo própnos e

sente - o conhecimento, a informação, a paz, a defesa do
amb1enteeaplerutudedc.mocrát1ca.

com o povo português. Derrubaram a ditadura e abriram as

Não porque deseje ser um guia, quando apenas preten·

portas à Liberdade.
Neste já longo caminho de 27 anos, Portugal e o seu Povo
construiram uma nova sociedade, alicerçada nos valores
essenciais de Abril -Liberdade. Democracia e D1grudade do

de ser um parccrro; não porque procure protagonismos espe-

Homem.

encruzilhadas decisivas. cuias opções marcarão mais ou

ciais, quando nada mais dese1a do que desemptnhar um
papel útil e mobilizador

O Homem, como em tantas outras épocas, está perante

Entretanto, em 1982, há mais de 18 anos, foi criada a

menos profundamente, o seu futuro. Quanto mais essas

Associação 25 de Abri!. que a~surniu o ob1ectivo de preservar e divulgar a memóna do património histónco do 25 de

opções forem construidas por todos, com conhecimento,

Abril, com a participação do maior número de cidadãos,
defensores da Liberdade conquistada em 1974

Contudo, desde a sw criação, a AMociação 25 ele Abril
sentiu necessidade de se mtegrar na dinâmica de e.ada tem·

po, acrescentando novos desafios ao seu papel na sociedade.
As condições materiais em que se viu obrigada a viver, mui-

tas vezes esquecida e mesmo evitada pelos poderes públicos,
não lhe penmtiram abalançar-se a qualquer desafio fundamental para uma afinnaç.lo do seu carácter, do seu estatuto
e da sua capacidade

consciência e vont<1de, mais provável será o oiunfo do saber
sobre a ignorància, da concórdia sobre o conflito. do direito
sobre a arbitrariedade, da 1ust1ça sobre a impunidade, da qua-

lidade sobre a m1stiócação
Nós, militantes de Abril, queremos tnlhar este novo

caminho, acompanhados por todos quantos, coMOSco ou
através de outros areópagos nossos parceiros, quiserem res·
ponder aos desafios do tempo presente.
Nesres novos combates, acompanharemos as lutas da
1uvenrude deste tempo - pela universalidade dos valores

Hoie, ao inaugurar a sua nova sede em Lisboa, tão pró-

matrizes das sociedade livres, pelo livre e geral acesso aUÚOr·

xima do lugar simbólico onde a Liberdade tnunfou em 1974,

mação e ao conhec1menro, pela obngação de encontrar apro·

a Associação 25de Abril assume, como compromisso da sua

ximaçõcs e compromissos entre sociedades conflituosas, pela

própna sobrevivência e preservação do seu capital de reco·

conquista de direitos de minorias e da construção de espaços

nhecimento público, um novo patamar de exigência e de

de afinnação de diferenças, pela defesa de um meio ambien·

intervenção na sociedade portuguesa, e mesmo nas questões

te saudável e de qualidade para todos.

mais complexas que estão postas ã Humanidade

A sua nova dimensão, mantida na esfrra da acção cultu·
rale cívica, procurarâ guiar-se pelos grandes desafios do prt:-

Estes serão os nossos desafios.. Juntamo-nosa todos. Que
tOOos se juntem a nós. •

Viva o 25 de Abril

OeYldo 80mult0 mateoal ilCIMTIUlado. o nUmelo anteoof não foi suf!Ciente para tudo abafcar, pelo que diWnos agora êestarrlpa a mensagemerMada peta l)lrecção
ês 8fltldades que solic:it<r.m a nossa pesença e orde não foi possNel comparecer, bem corno o relato das Comemorações do 25 de Abril pomovidas pela
nossa Delegação no~
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25 )[ ABRIL

Da Festa Jovem
Com a inauguração da nova sede, a ~A pode atar con·
dições para dar inicio a um novo e malS proficuo período da sua
vida_ Étempo de nos esfo1'<!rm05 para enriquecer a acrividade
e de orarmos o melhor provr:ito associativo da:. novas instala·
ções e equipamemm.. Mas não deixa de ser tmlbém oportuno
reflecnr sobre algum do trabalho realizado nas coM.ições acfver.
sas que resultaram da expulsão do Forte de Bom Sucesso.
Quando se aproximava a data em que a Revolução dos
Cravos ia fazer vinte anos, era j.i muito clara a manobra das
forças reinstai.adas no poder para desacreditar o 25 de Abril,
ou mesmo para o varrer da memória dos mais ve~ e do
conhecimento dos mais novos. Em consequência, na orga·
nizaçào das Comemorações do XX Aruvers.ino houve não 5Ô
especial cuidado na ttntacva de divulgação do real significado de Abril para o Povo Português, mas também esforço sé no
no senodo de empenhar nos diversos aCtOS comemorattvos
as camadas mais iovens. Foi nesse contexto que germinou o
proiecto FESTA JOVEM, o qual, uma vez proposto às entidades que podiam disponibtlizar os meios humanos e mate·
nais ã sua reahzaçâo, Jogo ganhou entusiasmo e a competênaa de um generoso grupo de autarcas, duigentcs despor·
tivas e técrucos de educação fisica. Pudemos, assun, incluir
nas Comemorações de 1994 ulThl festiva confratenuzaçâo
gimruca. que integrou mil e qumhenros jovens praticantes, os
quais. em ambiente alegre e fraterno, como se pretendia,
lembraram Abril.
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Quando se reuruu para fazer o balanço da iniciativa, o
grupo de aabalho que a Mha concretizado concluiu que a
FESTA JOVEM devi.a continuar a realizar-e anualmente, em
Abril, pelos seguintes moavos

1 Por ser uma forma mobilizadora e saudável de pequenos
praticantes de despono tomarem contacto com a Revolução dos Cravos;
Por, pela primeira vez, eXJstir no nosso país um festival
em que os jovens ginastas deste escalão etário (6-12 anos)
eram, à sombra de Abril, os senhores do acomeamento;
3. E, ainda. porque para a Kl,5A era uma oponunidade de,
integrada no grupo de trabalho, se inserir e pamcipar na

vida aaiva da comwúdade portuguesa. neste caso na. ver·
tente da actiV1dade fisica desportiva 1uvrnil
Portanto a FESTA JOVEM conunuou
Concluiu-se que valia a pena tentara alargar e melhorat
a capacidade e os conhecunencos dos jovens técrucos de educação física que, no dia a dia. uabalham com crianças nas
escolas, nas autarquias, nas colecnvidades. Edeu-se início a
um ciclo de Fóruns Têcrucos, onentados pelos mais habilita·
dosespecialisr.asacessiveis,cmcadaumadasmatériasversadas. Os temas tratados tem sido dos considerados mais
prementts pelos própnos participantes (alimentação. segurança. treino, lesões. formação de vontade, etc.}. O interesse
por estas realizações. que começou centrado na penfeoa lisboeta. alarga-se hoje a todo o temtório nacional, mclwndo
paruapações de ;ovens técrucos que trabalham na /11\adeira
e nos Açores

Realizou-se. ameia. um Semm.ino sobre o tema ·O Oes·
potto como Factor de Integração e de Coesão Social•, que
contou com a partmpação de, entre outros: alto comissário
para as Minorias Étnicas, uma representante do Comité Por·
tuguês para a UNICEF. do provedor da Casa Pia de Lisboa.
do ent.io presidente da Confederação do Despono de Por·
tugal, do nos.so sócio Homero Serpa, do Dr Moita Rores e
de O. Manuel~. na altura bispo de Setúbal.
Na edição de 1997. o ~nhor Presidente da RepUblica.
Dr. Jorge Sampaio, participou na FESTA JOVEM. e. na sua
presença, os presidentes das seis enodades que a Integram
assmaram um protocolo que, a pamr daí, a regulamenta
A FESTA JOVEM tem uma mascote- O SAPATILHA
da aurona do nossosôcto Jorge Ribeiro-e um logoopo legal·
mente registados, e os canazes que todos os anos a têm
anunciado e promoV1do são da autona da artista plástica Ivo·
ne Ralha. Todos osfesovaise fóruns técnicos se têm realiza·
do nas magníficas lllSta.IJ:çôes do Complexo Municipal de
Desportos ODADE DE ALMADA e têm contado com a
empenhada colaboração de alguns sócios da A25A ligados a
autarquias e a colectwidades da Margem Sul P.m o ttans·
porte das centenas de crianças que, rodos os anos, se desJo..
c.am da Margem Norte para Almada. temos contado com a
cedência gratuita de viaturas por câmaras municipais e por
1untas de freguesia. Com a habitual participação, a Banda
Juvenil da Casa Pia de Lisboa tem tido papel relevante no
enquadramento artísoco e d1gruficante dos festivais
Nas oiro edições ]á rea~zadas (a deste ano teve lugar no
passado dia 29 de AbriO, mttgraram a FESTA JOVEM cerca
de 11. 900 pequenôli ginastas, em representação de ~nto e
vinte entidades (escolas, colectividades e autarquias). Nos
onze fóruns céaucos concretlZados participaram 1.100 jovens
técnicos e alunos do ensino superior de educação fisica
A Comissão Organizadora da FESTA JOVEM é comtl·
ruída pela Associação 25 de Abn!, Câmara Municipal de
Almada, Federaç.lo Portuguesa de Ginástica, Federação Portuguesa de Trampolins e Desponos Acrobáticos, Associação
de Ginástica de Lisboa e Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal •
Manuel Rodrigues

__
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ABRIL
Comemorar Abril é ~pre motivo de alegria e satisfação, mas este ano consutui para mim grande apreensão e
preocupação
Temos de preparar os iovens para participarem na Democracia, sob pena de aqui por uns anos substiturrmos uma
democracia participativa, na indiferença à mesma.
Para mim comemorar este ano Abril ê comungar convosco as minhas preocupações, narrando-vos pane do meu
dia de ontem
Na revista 1'i"'1o de 19 deste mês chamou-me a atenção
o rodapé da capa onde estava inserido:

quase ignorado, o multado é o que a sondagem revelou: elevada percentagem de desconhecimento
lrn:rédu[o, pensei em aferir, ontem 24 de Abril, a sondagem junta de uma turma de vinte e três alunos do ensino profissional, de idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos,
todos com o 9.~ ano concluído

SONDAGEM-CHOQUE- Um terço dos portugue·
ses não sabe em que ano foi o 25 de Abril

.Quem foi Zeca Afonso? Diga uma só coisa, a pnncipaJ.,

Atrevi-me assim a r\ourn-lhes uma lustón.a. que podena
ser longa. mas que stmettzti e pedi com.assem a seus tnnâos
e amigos e, porque não, até aos pais e que hqe vos quero
reproduzir.
Havia um pais. com mais de oito séculos, onde vivia um
povo que, orando alguns períodos da sua históna. quase sempre foi alegre e empreendedor.
Na sua históna mais recente, em 1926, surgiu um planeta, que se interpôs entre esse Pais e o sol, e decretou que
quem não o venerasse passaria a viver na escundão.
O povo, de alegre e empreendedor, passou a um povo
triste e sozinho.
Não bastou ao malvado planeta ter criado a escuridão,
como ainda gerou uma séne de monstros, que conuolavam,
oprimiam, perseguiam e torturavam aqueles que se negavam a venerá-lo.
Ainda não sattsfe1to, envolveu-se em guerras lã para Áfuc.a, contra povos que só pretendiam a sua independência,
para serem livres e mandarem nas suas vidas e no seu furu -

8 em cada 10 identificaram-no como arttsta/cantor de intervenção ou músico.
As homenagens recentes a Zeca Afonso, nomeadamente protagoruzadas pela nova geração de músicos, sumram
efeito.
Quanto ao Estado Novo e aos seus nefastos malefícios,
só relatados nesta data, e ao 25 de Abri~ só falado, e insuficientemente, na data da sua comemoração, porque quer pelo
sisttma educativo quer pela grande maioria das famílias é

E por ter alimentado essas guerras durante treze anos,
ainda hoie ê responsável por esses povos se anelarem a matar
emguerras&atricidas
Os pais dos jovens do povo que vivia na escuridão, oprimido, controlado, perscgmdo e tonurado, Viviam angustiados pois tinh.lm filhos condenados a irem para a guerra. Muitos, milhares, morreram e outros ficaram deficientes e até
inutilizados para o resto da vida.

Adquinda a revista e analisada a sondagem, fiquei senamente preocupado quando verifiquei que na faixa etária dos
l8aos29anosseconstatava

• Só 5 em cada 10 dos portugueses sabem o ano em que
ocorreu o 25 de Abril;
• Sô 1em e.ada 10 sabem que o chefe do Governo derrubado em 25 de Abril foi Marcelo Caetano;
• Só 2 em cada 10 sabem que Ramalho Eanes foi o primetr0 Presidente da Repúblic.a eleito após 2.5 de Abril;
• Só 1 em cada 10 conhece e traduz a s1g!a MFA;
• Sô2emc.ada lOsabemqueSalgueiroM.aiafoiummilit.ardeAbnl.
lnterrogadossobrt:

•
•
•
•
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Só 4 sabiam em que ano ocorreu o 25 de Abril;
Só 2 sabiam quem tinha sido Marcelo Caetano;
Só 1sabia quem tinha sido Salgueiro Maia,
Esó 1sabia o que onha sido a estado Novo.

r.~
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MORAÇÕES 25 DE ABRIL

Pois é, e quem terá sido o capitão Salgueiro Maia?

Foram milhares e milhares de famílias enlutadas e des-

troçadas.
Eaos jovens que não queriam ir à guerra outra alternati-

dos principais, pensei para corrugo: quis o destino não este-

va não restava do que fugir do País.

1ª hoje vivo e, tão mal trat.ado foi pela Democracia. Vivemos

Toda a economia desse País era destinada a manter a

Responde a turma, um militar de Abril! Acrescentei um

num país onde só honramos os heróis depois de mortos

guerra, pelo que não se desenvolvia, o que levou a que gran-

Em conclusão, em 25 de Abril de 1974 o povo ponuguês

de parte do povo emigrasse para procurar trabalho e meios

viu-se livre da ditadura, graças aos militares de Abril, instau-

de subsistir.

rando-se a democracia.

O Universo começou a revoltar-se contra este malvado

Em democracia todos devemos participar nas decisões,

planeta e por diversas vezes, de noite, alguns cometas dirigi-

mesmo que com ideias diferentes, o que só é vantaioso. Mas,

ram-se contra ele para o destruir, mas ing!onamente.

Eis senào quando, na noite de 25 de Abril de 1974, um

nas divergências, tem que estar permanentemente o respeito que devemos uns aos outros.

grande coqunto de cometas, chamados militares de Abril,

Eu confio que venham a ser participativos, contribuindo

conseguem dar um grande safanão no planeta para o destruir

assim para solucionar futuramente o grave problema da abs-

e, quando já bastante danificado, o povo que vivia na escuridão fica aturdido com a luz que surge, mas reagindo de
imediato se junta aos cometas e definitivamente o planeta é

tenção aos actos eleitorais que gradualmente tem vindo a

destruído

cntlcar.

Ou em se abstém não tem o direito de reclamar, exigir ou

Para resoluçào deste problema, espero também que os

Militares e povo vivem em festa durante dias.
Passados esses dias todo o povo e militares começaram

políticos, onde me incluo, e as pessoas se interessem muito

a trabalhar em conjunto para tirar o País do atraso em que

mais por política e muito menos pelo poder a qualquer pre-

tinha ficado.

ço.

f recuperada a liberdade e instaurada a Democracia.

Esquecia-me de um aspecto fundamental, referia-me a

Vinte e sete anos depois do 25 de Abril de 1974, este

Salazar e a quem o seguiu, Marcelo Caetano, este derruba-

povo tem elegido os seus governantes nacionais e locais e o

do em 25 de Abril de 1974, principais responsáveis pelos 48

País progrediu muito, mas !0% deste povo ainda vive com

anos de ditadura que vivemos, 28 de Maio de 1926 e 25 de

dificuldades e 20% destes vivem ainda abaixo do mínimo

Abril de 1974, e que foi o Estado Novo

exigido para se viver de maneira digna
Já pensaram como era aborrecido viver neste País? Oue
para iovens da vossa idade sigruficava que não seria permitido:

Viver em ditadura nunca amais, em democrai::ia sempre!
Vós sois os homens e as mulheres de amanhã, alguns futuros políticos e, sabe-se lá, até governantes
Temos de preservar a democracia, devem participar na
resolução dos vossos problemas e devem divulgar a história

• BeberCocaCola;
• Comer pipocas no cinema;
• Navegar na Internet, por estarmos isolados;

que vos contei hoje.
Até amanhã, um bom dia 25 de Abril! Dia 26 temos
aulas, à mesma hora. •

• Animarem-se nas discotecas, pois só poderiam ser frequentadas por pessoas com mais de vinte anos;
• A maioria dos filmes que ho1e se vêem só poderiam ser
vistos por adultos e, mesmo assim, eram previamente
visionados e censurados, quer dizer, cortavam as prin-

VNA O 25 DE ABRILI
VIVA PORTUGAL!

cipais cenas e mensagens

Já se imaginaram a viver num país assim?
A vida, como vêem, era chata, ou mesmo •bué da chata• como vocês dizem

}Mo Manuel Falcão Marques,
reprtmrltutll do PS na Assembleia Municqn1f dt Faro

Qual terá sido este país e este povo?

Sessão solene 11a Câmara Mmtiâ1ml de Faro,

Responde a turma - Ponugal e os Portugueses!

em 25 dtAbnl dt 2001
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Pedidos de Representação por XXVI Aniversário do 25 de Abril
ASSF.M.BLF.lA DE FRECUF.SIA DE APELAÇÃO SBSJ..O sou:-:F
ASSEMBWA DE FREGUESIA OE FORTE DA CASA · SE.Ss.AO SOttNt
ASSEMBLElA MUNICIPAl DA AMADORA ™ÃO SOL1NI:
ASSEM!IWA MUNICIPAL DA FIC\IEJRA DA FOZ · COYJMORAÇ~
ASSEMIUIA MUNIOPAL DE FAMÔES : tSSÁO SC>lH'E
ASSOOAÇÃO AMIGOS DA ODA.OE DE ALMADA -hl..MOÇO
ASSOCIAÇÃO DE AMIZADE LUSO-FRANCESA :OME:MORAÇôl:..
ASSOOAÇÃO DEMOR.ADORJ:S 18 OEMAJO ·nMEM0RA(,:Ôl5
ASSOCIAÇÃO DE PAIS DAS ESCOLAS DO CONCELHO DE CAml.0
DEVJDE -DlliTI
ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE
ARJlENTILA SE.SSÃO SOllNI:
ASSOCIATION W AMIS OU 25 AVRJL. LUXEMBURGO DEEM~
CÃMARA MUNIOPAL DA GOLEGÃ · llUiAT
CÂMARA MUNIOPAL OE ALMADA C0Ml'::>Á0 DE HONRA DA~

COMf..\.\ORAÇôE.S
CÁMARA MUNICIPAL DE FARO
'Ml.MORA<,;ÔE.S
CÁMARA MUNTOPAL DE CAlA C MiMORAÇÔE.S
CÁMARA MllNICIPAL DE LOUI1
.-.n.
CÁMARA MUNIOPAL OE MAOUCO C ~-U!-1 >IV.ÇÔ!
CÁMARA MUNIOPAL DE MDTOLA ,-~ssAo l .OMl.M.C'KAl"VA
CÁMARAMUNJCIPALDEMOR.A !Mt
.
CÁMARA MUNIOPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ
HOMEN/\GEr.tAOS"MOP.fC>SlMC ;M,l\All'
CÃMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM SESSÃO SOllNf:
CÁMARA MUNIOPAL DE SESIMBRA . COMf.MORAÇÔES
CÁMARA MUNICIPAL DE SOUSEL NBATI NAS f.SCOW
CÁMARA MUNIOPAL DO CARTAXO . co>.&.....ORAÇôf5
CÃMARA MUNlQPAL DO ENTRONCAMENTO C0Mb10RAç.C
CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA A.LW K,:O
CLVBE DO SARGENTO DA ARMADA AJ '4<
CLUBE MILITAJI. NAVAL - ~ Ri
Nh.A
COMlSSÁO DEnAMLHAOORf.S DACCD IA.-.rAP
COMISSÃO PROMOTORA DAS COM.. 25 OE ABRILNA GUARDA
AJ ·.· 1\,0

ESCOLA ALMEIDA GARRETT DE ALFMCIDE . lffiATI
ESCOLA BÁSICA 2 •E 3" OCLOS DE CR.lSTÔVÃO FAl.CÁO
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VENDAS DE NATAL

NOVOS SÓCIOS
Apesar de não aongir númem; t:xccpc10na.is, podemos afirmar que a campa·
nha de anganação de novos associados
vem sendo um êxito.
Com efeito. desde que inauguramos a
nova sede, já foram admiodos 203 novos
sôcios efectivos. 46 apoiantes adquiriram,
por decisão sua, a quahdade de sócios
efectivos.
St os compararmos com os números
que anteriormente se verificavam (31
novos sócios efecovos cm 2CXX>, 12 entre
Janeuo e Abril de 2001), o resultado e
encora1ador. Mas, como cm rudo o que~
posmvo, queremos mais! Não estamos
acomodados.
Por isso, apelo a todos os associados
cononuem a campanha de ansariaçâo de
novos sócios! Tragam mais cinco!

VL

Nesta quadra fesova, vai certamente ofure<:cr mwtas prendas!
Se over dúvidas, procure nos amgos ã venda na A25A: livros, sengrafias. medalhas,
etc., etc.
St )ã não overdúvtdas, levante algumas, altere a deasão e opte por adqumr alguns dos

nossos amgos!
Estará disponível um serviço de embalagem apropnada

•

PASSAGEM DO ANO 2001/2002
Com as cond1çon cmtentcs na nossa Sede. deadimos orgarúzar a prôxima passagem do ano

S<' o farunos. no mtanto, se houver uma resposta pos1ttva de associadas e amigns da
A25A qlll!' se ffiOitfCm interessados
Por ISSO, toma-se ind1spcn.sável uma pRf..JNSCPJçAO atempada!
Pon:anto, se deseja celebrar a prôxima passagem de ano na Sede da A25A. inscreva·
se! (Se possível. até 20 de Novembro.)
Início
22 horas
Fim
(!)
Músicaearumaçâo,aovivo
Ceia{seiviçobufet)
Preço (estimativa)- 12.IXXIS/18.000S · €59,86189,78
Oportunamente, estará disponível a ementa e o preço dehrutivo
A Direcção
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MEMORACÕ

s 25 OE

•BRIL

Ira Toronto para a comemoração do 25 de Abril. sena a
Uruca altemanva capaz de compensar o não estar em Lisboa
por ocasião da inauguração da sede nacional da A25A.
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Edefactoassimfoi
Em primeiro lugar porque estar em Toronto pode ser
como estar em Portugal
Ena evocação do 25 de Abril o entusiasmo e a emoção
não são menores. Sente-se naquela enorme e corajosa comunidade a sua ongem 1á annga geme pioneira, audaciosa, tta·
balhadora. Einovadora
O Canadá é tambê:m uma terra de acolhimento com
características especiais. ~. ali.as, um país de confluênaa de
'muitas e desvairadas gentes'. Eassume-o: faz do multiculruralismo a sua consigna prinapal, a sua referência pnmor·
dial
Eisso refkcte-se na vida dos seus habaantes na sua d1vers1dade de ongens Uma estação de televisão com elllissõ6
prcxluzidas e realizadas pelas diversas comurudades
O nosso amigo e associado Máno Lebre, presidente da
delegação da A25A cm Toronto foi, uma vez mais, o promotorentuSJaSta da ida a Toronro de um representante nacional da associação. Com a mesma determinação, persistência
e coragem com que enfrentou as duras vicissitudes da sua
vida cheia.
Nas mãos de Mário Lebre, somos febzes tudo o que
pode ser feito para nos tomar a estadia não sô agradável
como tmensamentt graoficantt, é feno. Foi feito.
Tive ahâs a febcidadc de ser hóspede, donde~ amigo
muito grato, do Dr. Fernando Costa, p~1deme da Assembleia Geral da A25A, um proeminente membro da comuru·
dade porruguesa e da vida associativa e forense luso-cana·
diana. Não posso deixar de refenr as delícias da sua hospitalidade, onde me senti em fam11ia, a sunpaaa de sua mulher
Filomena, dos seus filho e filha e... do Tiger, o Labrador de
olhar meigo e cuja omissão não me seria desculpada. E o
amigo Carlos Morgadmho, homem da imprensa, de pena
ri ia oscilando encrr o enrus1asmo das coisas boas (claro que
o 25 de Abril à cabeç;i} e a crítica dura das injustiças e arbitrariedades.
A semana que passei em Toronto foi pequena para o
programa em que nos desdobrámos: entrevistas para aTV, 2
rádios, 2 jornais; pas.st?1os turísticos, refeições capitosas, atra·
vessando essa enonne urbe, que nos dá uma indefinível sensação de ruralismo e de cativante provincianismo.
No di.a 27 ~Abril teve lugar o jantar comemorativo do
27 aniversàno do 25 de Abril, organizado pelo NUcleo Cap1·
tão Salgue.iro Maia. Apõs um ~!idoso ctpasto, ceve lugar a
sessão solene a que se seguiu um excelente programa de
variedades com os amsw Fánma Ferreira e Atmando Jorge
acompanhados pelos mestres Gabnel Esteves (guitarra portuguesa) e Tony Melo {viola).
A sessão solene foi aberta pelo Dr. Fernando Costa, a
que se seguiram o vereador da Câmara de Toronto,Joe Mihevic, Mário Lebre que leu a mensagem Nacional da A25A e o
Dr. João Peresmlo, Consul-Ceral de Porrugal no Ontário e
Marutoba que referiu a evocação do momenco ímpar da nos·

sa história, sublinhando a existência de uma faixa relaava a
Tunor Livre e o empenho da delegação de Toronto da A25A
no esforço da comunidade porruguesa no Canadá que se
manifestou e lutou para que Timor fosse livre
Coube-me encerrar a sessão lembrando (a propôs1to de
dedarações m:e.nces do Pnmt:1ro Mmmro)que os pnvilégios
dos capitães de Abril são apenas três: "representar a sua /mociaçào, como eu estava fazendo; desfrutar da beleza com que
são rodeadas as comemoraçõe:s do 25 de Abril, e pan:ilhâ·la
com os amigos e amanteS da liberdade, como estava aoon·
teeendo ali. Os ouoos pnvilégiOS são as pen.sões- recusada
ao herói de Abril Salgueiro Maia ·concedidas aos PIDF.S por
"altos serviços prestados à Pátna', os privilégios concedidos
ao chefe poütico da rede bombista que só entrou no 25 de
Abril quando teve a certeza de que estava ganho.
Coteiei a audácia e finne detemunaç.lo em conqu1Star a
Liberdade, o bem estar e de se anrarem para os braços do
Mundo de que deram provas os capitães de Abril, com a dos
emigrantes que sô saindo do seu país puderam cumpnr tal
desigruo. Aqueles que emigraram eram }á os smais de mcômodo, de perturbação de uma sociedade quenào tinha liberdade e não garantia um mínimo de vida digru para a maioria dos seus filhos. llefen a guerra colonial como guerra cri·
minosa imposta por um poder fascista sem qualquer legitimidade usado e abusado a favor dos senhores do dinheiro e
dos latifúndios condicionando o prôprio desenvolvunenco
capitalista do país. Etal Rgime foi derrubado oomo concur·
so da luta dos povos das colóruas e do povo porruguês de que
os militares de Abril foram a expres.sào armada.
Finalmente referi que o 25 de Abril perrrutiu que a história de Ponugal pudesse começar a ser olhada com espímo
critico, questão fundamental para que um povo se assuma
como construtor da sua própria História, feita de actos subli·
mesedecrimesterríveis.
'Olhemos o 25 de Abril não apenas como uma efeméri·
de mas como um dos grandes motivos de orgulho do povo
porruguês, porque o 25 de Abril é ainda hott uma referêno.a
de futuro".
Os hinos do Canadá, do Portugal e "Grândola Vila Morena•, entoadas por todos, encerraram aqueles belos e emoaonantes momentos
A visita a Toronto teve ainda como pontru altos a nos·
sa presença, Dr. Fernando Costa e eu próprio, nas comemorações do 25 de Abril da Associação Dcmocránca Portugue·
sa, celebrada com um ianwe urna bela' Slgnificativa rep1esentaÇ.âo de iograis e mulum&ha em tomo da história pátria;
com a nossa presença nas comemorações do t 0 de Maio que
1untou as principais organizações sindicais dr Toronto- em
tempo de greve de professores e funaonánoo rscolares - e
ainda a nossa presença nas comemorações do 25 de Abnl
!evadas a efeito pela Casa do Alente;o onde fui encontrar,
emocionado, o Francisco Fanhais e o Manuel Freire
Em todos estas celebrações tive oporttJrudade de dirigir
breves saudações em nome da A25A a todos os presentes
Uma bela e mesquecivel jornada. •
MárioTomi
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Artur Coimbra do Amaral
ln memoriam
de Manuel António Dantas
Em 18dt Maio do co!R'ntt mo deuou·nos o vdho camarada da EscoLa do f.xtrcito (1943)corn00clt Infantaria, Manuc!An!Ónio Damas. Epor~dar esta tnstt

ooóaa Il)bolenmda Associ.tç.io25dt Abrú?
Fm pnmaro lugar por. desde: a sua fundaçâo, ter abraçado a ooOOlção de
membro desta famiba e, na connn~ de cal qualidade, JX>T ser daqur:~
homens que, como militar duma geração onde a maiona mibandt:irava com
o Estado Novo. r~pmandoo •slogan· Otus, Pâtna e Familia,semprt apoiou
uma dese1ada abenura lk:mocránca para o nosso pais, bem como a mdispensâvel conquista da Lberdadt
Porforçadodtstln0tstivem~geog1aficamenreafastadosrnu1tosanos,

Isto não se faz Artur, adia lá a partida
Vozamigatrouxc-mehoieanotiolqutruhsucarntnteiaesptrando ·iln·
da que de modo bem doloroso - desck qut ptl.is ftnas do úlMlO Natal, tm
Coimbra, o hnur Sutil me transmitiu o que se tstava passando com" rua saUdt
ou

~~san:1tseJ~,::f~!1n7~~~ oo moment0, o tempo decorreu

=~u:~=~P=~~J!r:~r:=~r~~a:

pois. rendooManuelD.intasservidodesde 19-47 a 1952 no então Estado da
lndia Ponuguw e po.stenormmte em Moçambique de 1956a 1962, Angol.a dc !963.a l96B. novamentt~dc l9ó9a 1971 c, finalmentt. na

bitaÇjo cem o vmentt q1.L1dro diruco ~~ li), suplantaram-se à certeu da Lnl!
:unbtlidadt do •CXIOJS> que p.iulauna mas cob.mltmcrut se ia aproxunasxlo.
Algunsfactosocomdo:s~ rosA(U'.'ttttldctidolcsancia,V!Vldmerm
Pen;i.:.ov.1 t Cambra (e nas mcucsões noctill.agas em Chclo. lcmbraHt com ccr·

Cwntdt1972al974.dadososdesmcontrosnasmobiliz.ações.estadiasnas
coWruas, bem como nas coknç6ts no Connnentc. sô nos viemos a remcontrar dtpois da ·Revolução dos Cravos., em Lisboa, quandodestaCAdo na
PSP como?'. Commlanie Cera! e de seguida no Tribunal MilitaratC 1982,
onde se diStingulll aovwrvtncido quandodo1ulgamemo dos ·pides•, devido a tão ligeiras penas acribuidase tambCm no referente ao general Humberto

dt siosó trazidas pela idade) wr1-111L'despena~oom frequêrm ao longo dcstes cmcomestse obngaOOoaprorncter .&mun propnoqutlllil sabc:rde n paccontacto com algum amigo comum. Nunca o cheguCJ a matt:naLz.ir!
No sótão das minhas r«ardações, vtjo-nos btm, com outros companheuos

delgado,ondtasuadtda:raçdodtvororonsutuiunponantc~daqutlepro-

=~d:,=~~~;~rat=:::

:run:~:=~=ub:~~!=tt:::ili:U:SJ,·1as!~

satez das guerras, a dtsfuçattz insustcnt.ivel dos polítiros mandantes oo o seu
monohu.srno nowos momentos, os p1ecora1tos que: rn forçoso csnllia.;.u e 1

=m:s~ª=====
dcO.~~~~~~;n:~rr==~
nadiSCMa~quc:!dunc:vnt!lk"said.uoossastrttranhaspc:raruciman

m múlnplas e sórdidas (por vtm btm eocapotadas) dos que comandam os

pode~~ 'ie:Cro~~iaa~e;:,;~z c~=.,=:~~~~uonar as

1

opções culrura1s dt aramrísuc.as bem duvidosas, que nest! babe! confus10rustl
teimam em meter-oos ou a mantt1-nos, com subiacentt e propositlda const.·
quCIY:t.tapolmz.idora?
Pm onde nos levaria esta conversa Artu.i, mas. quedcml'.>-nos agora por

"""'

Ese não fassem todas csw nosw hgaçõõ (e outrasj, ~ fícana cooligo porrmwescscapar-uscm rYda tutsd1m. O tcuhumorsarcisarockm vez
niovir100(outer.i~IJlfSIJI0>.1

esw=~~c;::i:Jd::!t=:.S::'.

Rc""'1t.ctmdo sempre coma tendo sido um homem. integro e desQ·
canc!Mc ainda pela sua s1JXera smtpl~ e nobrez.a de caBc.ter, poderemos aponta-lo e.orno exemplo de miliur e cidadão, não deixando dt realçar
a sua dctz:munação comoannfiisdsta, o qut foi bem declarado ao partlClpar
mi 1969 nzs rt:uniões da COE no Pal.iàoMarquês da Fronttira, bem como
colaborando com outros camaradas mWtam na restStência ao rtgtme
Aderindo de imechato ao MFA em 1974, sempre mostrou vontadt ~
tsSC emblema o acompanhasse no fim da sua vtda, de prtfmnc:ia a qualquer
manifesr.ação de honranas, pelo qut aqui deixamos, em O Refr:rcnoal, esta
tão si~da homenagem, recordando o nome de mais um dos gratos companhc1ros quc nos deixaram.
À sua vi Uva e grande companheua, bem como a toda a sua Fanu1ia, as
sen11.dascondolêntias destesatrugos'{Uf o não~. •

ftrtrue) e discuo-las aberummte, com a oostumClfa !uldade, fronr.ahd.ldc t p.i1
x.ào.Dntava.nãohavcr;idoculpas.paraqualquerausênciaebestaltn'IOStode6
nós eentão recordaremos as rogitações metafísicas de outrora e faremos de modo
ortOdoxamenttinovadoranossaautocriuca(scforoc.aso)c,quemsabc:,ulvez
ronduir quc: os probkmas são 06 mesmos, ainda que com outro figurtno, que nos

I =~==::!~J:!~.~:~~~~~
ptrmrnrqutanossaPlllNvmsqatftmm!

Talamoem~cscm1panoutt0amigo,ftlizmenteemar~t.incw

btmdifrrmtts .... eapt:sardc&tml05ttxbseret mm:::isou mai.51J'lldigtntes. contlll1Wn05a não~nmhumdos~~domtmdo(atndaque
oquc:uamos)queestiatndamwtoptordoq~aqutloqucosnossosolhostnxet·
gam~eop~Dt111sequcriclosóculosqut:passámosobngatonamcntc1
unliur-tnestt país{... ncstt mundo) ada lltl.maisadormccido... sqamosronsotrutmt:nu utcipiro:s. mas não vamos esquectr que a Demooaoa não i! um lug.u

dc::::re:::t:ioto~:"! ~OOerão)oTóRa!ha,oArtur

Coimbra e o outro~ já ttftndo, o Manel t li ~beiro,o Ou1mtJ.and, o joca,
o António Simõts, o AlviUO (tstts wnbCm por ouiros monvos) etantol ootroS que
o meu -disco rígido• não consegue de momento !?p!OduZJr, irão esm pre!t:ntõ
Tcnhoaattez.il
AtJ. lá, Artur. um Wço bemaftttumodo •
A. Fmuintks FtmirR
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Ofertas feitas à A25A
MEDAlliAS

LIVROS:

Grtmdes PlanOfi • 0,:tQSiçlio Estiuúmtil il diuuiura • f956 - 1974

ComemomtÍl'a do 27 • Attivemin'o do 25 dt Abril

Oferta da autora Gabriela Lourenço

Oferta da Câmara Municipal do Entroncamento

Lisboa Prllfa LmS de C1111rOes
Socorro - Freguesia Af011risca - &rço do fruto
Rhista dJ1 Cidadania
}ase Comes Ferreira - O,:>eriirio das pala1'ras - Cntalogo
}ase Comes Fn-rtira / Akxm1drt Ferreira ·A rel'Olução dr um
wlfho - Catálogo
Luis Do11rditl • Catálogo

Comemoratíwi do 25 de A/Jril de ZOO 1
Oferta da Câmara Municipal de Loures

Cotm!1noratíl'll do 25 de Abril de 200f
Oferta da Junta de Freguesia da Ameixoeira

Co11remoratí1•a do XXI Anin'rsário do Mu11iC111'0 da Amm/(Jfa

Oferta Câmara Municipal de Lisboa

Oferta da Câmara Municipal da Amadora

Vidaslllfa11sras
Oferta do autor Henrique Llma Freire

Eu, a miulia tm1llu:r e o umcro

CD MARCHAS, DANÇAS E CANÇÕES,
DE FERNANDO LOPES GRAÇA

Oferta do autor João H. Pereira da Rosa

Oferta da Associação de Munidpios do Distrito de Setúbal
e Coro Lopes Graça

Re1istns do Pol'Oe11cadernadas do n" f ao 11• 9 de 1974175
Oferta de D. Rosalina da Conceição G. Gonçalves L Gomes

ORIGINAL DA FOTOGRAFIA JA PUBLICADA NO N" 61 DE

"O REFERENCIAL'

Abril em Ouro· Pocmru

Oferta do Associado Annando Isaac

Oferta dos autores Luís de Mastressuma e Rhura

" Leiamos" de 1•ários autores

CARTAZ "48 ANOS - FASCISMO, MISER.IA E nRROR~

Política Económica e Globalização - 1999 - 2000

Oferta de Carlos Carranca

Oferta da As!ióciaç.ão Industrial Portuguesa

Re1ista RAIA 25 ANOS DE ABRlL

ÁLBUM" •. EM MEMÓRIA DE MELO ANTUNES''

Oferta de Luís Norberto S.T. Lourenço

Oferta do associado Fernando Melo Antunes

DAS DELEGAÇÕES E NÚCLEOS

"ABRIL É UMA CAMINHADA"
disse João Miguel Teixeira Lopes
O candidato à Câmara Municipal do Porto pelo Bloco de
Esquerda visitou a Delegação do Norte da Associação 25 de
Abril. Acompanhado pela candidata à Assembleia Municipal,
AJda Macedo, e por outras personalidades do núcleo do Porto do Bloco de Esquerda, João Miguel Teixeira Lopes foi recebido pela Direcção
O Presidente da Delegação, tenente-coronel Ribeiro da
Silva, apresentou a história da Associação 25 de Abril e referiu os projectos desta Delegação do Norte, destacando o
CDIAL - Centro de Document.ação Abril e Liberdade.
João Miguel Teixeira Lopes, depois de ter acentuado que
*Abril é uma caminhada, fez-se e vai-se fazendo", abordou

as questões da cidade, situando-as no contexto dos problemas do Porto e das propostas de solução. Tendo seleccionado três temas metodológicos - território, terciarização e par·
tiopaçào, as preocupações expressas no seu discurso motivaram um aceso debate. Os temas discutidos -motivação da
1uventude para os valores do 25 de Abril, novo papel da
mulher, alojamento e reabilitação urbana, gestão dos espaços
públicos, porque indissociáveis do próprio exercício da
democracia, suscitaram animada controvérsia
Depois da oferta de uma medalha da A25A ao candida·
to à autarquia portuense, seguiu-se um agradável convívio. •
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Convites feitos à A25A - Norte
1 deJuJhode2001

sença do Ministro do Trabalho e

7 de Julho de 2001

6 de Setembro de 2001

daSo!idariedade,Or.Pau!oPedro• Pela candidatura do Dr. Nuno

Lameiras, candidato independente

Pela Câmara Municipal da

Amadora, para a inauguração da

peloPSàCâmaraMunicipaldo

exposição oolect1va de pmtura de

Marco de Canaveses, para o colóquio ' O Cancro da Mama e Sua
Prevençâo' ,nasedeclecandidarura

Stela Barreto e Franco Charais, no
Centro de Arte Contemporânea

00

Representil{ão feita pelo Presidente da A25A-Norte
16 de Julho de 2001

de Gaia e pela Direcção do Círcu-

lo de Cultura Teatral-TIP, para a
estreia do 186° espectáculo, ' O

da Amadora.
Convite feito pela delegada

4 de Julho de 2001

Pelo presidente da Câmara
MunicipaldoPortoparaaStssão
deEsdarernnentoeDebatesobre
o Parque da Cidade, no Grande
Auditório do Rivoli - Teatro
Municipal.

• Convite feito pelo presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova

13deJu1hode2001

Pelo presidente do INATEL,
paraainauguraçãodasuasededa
rklegação do !NATE.L no Porto Casa Jorge de Sena - , com a pre-

Regional do lnstiruto Porruguês da
Juventude,paraainauguraçãoda
nova Delegação Regional, pelas
10.45 horas, com a presença do
mmistro da Juventude e Desporto.
Rt presemaçiio feita ptlo Prtsidenre da A15A-None

Bem Amado' de Eugene Labiche,
com encenação de Norbeno Barroca, pelas 21.45 horas no Aud1tório Municipal de Vila Nova de
Gaia.
Representação fúta pdo Preside11te da A25A-Nortc

"Tive mais orgulho em ser portuguesa
depois de conhecer o 25 de Abril"

confessa Nelly Furtado
Nelly Furtado, a !uso-canadiana que neste momento é
uma vedeta mundial da canção ligeira, não esquece as suas
origens açorianas e faz sempre questão de sublinhar a sua
ligação a Portugal. Em entrevista à RTP Internacional garantiu que quando soube o que foi a Revolução dos Cravos ficou
ainda mais orgulhosa de ser portuguesa.
Nascida em Vitória, Canadá, Nelly Furtado é uma íovem
de 22 anos que, filha de portugueses oriundos de Ponta Garça, S. Miguel, se tomou de repente numa estrela mundial
Tendo começado a cantar desde pequena com a mãe na
igreja da paróquia onde residia, Nelly cedo mostrou a sua paixão pela música. Eo seu talento. Integrando pequenos conjuntos musicais, ela não se limita a cantar: também compõe
e escreve letras das músicas a que dá voz. Edepois de ter ido
viver para Toronto, o êxito foi rápido -em Março venceu quatro Junos (os prémios musicais mais prestigiados da indústria
discográfica do Canadá) e as vendas do seu único CD dispararam em todas as latitudes: "l'm like a bird' ("Sou como um
pássaro") está nos tops de Londres e Nova Yorque e em Portugal chegou rapidamente à platina.
Em entrevista dada à RTPi na alrura dos Junos, Nelly que se expressa num português engraçadíssimo, muito misturado com expressões coloquiais inglesas e com um acen-

tua do sotaque açoriano de S. Miguel - falou das suas origens
edasualigaçãoaPortugal:
' Quando tinha 16anos fui pela segunda vez aos Açores
ver a minha fanu1ia. Foi então que conheci a música portuguesa mais moderna· até aí conhecia apenas o fado, a Amália claro está, e música folclórica, música de emigrantes. Nessa altura comecei a sentir mais e melhor a culrura portuguesa. Também não sabia nada da Revolução dos Cravos, não
soube nada disso antes de ter 16/17 anos, mas depois, quando comecei a aprender a Revolução, a saber o que foi o 25
de Abril, isso tudo, comeceí a fica r ainda mais orgulhosa de
ser portuguesa' .
Quanto ao modo como se relaciona com a fama que agora lhe bateu à porta, Nelly também foi clara·
' Isso da fama é sempre uma coisa esquisita ' - começou
por dizer. ' Os meus pais são proletários, as minhas origens
são proletárias, a vida em minha casa não teve nunca nada a
ver com o materialismo e o consumismo, essas coisas não
eram importantes. Porém, quando entras na vida da fama o
materialismo também entra logo na tua vida. À.s vezes sinto-me um pouco confusa, mas sei que aquela cena da fama
é uma ilusão, sei que tenho que conviver com a fama, mas
sem nunca deixar de ter a minha própria vida, sem deixar de
viver normalmente, sair e conviver com os amigos, sem nunca me deixar dominar pela fama. '
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Boa tarde a todos
Quando, hoie de manhã - com a habitual tendência jornalística para deixar tudo
para a última hora -comecei a reler o livro do
Oscar, 'O poder corporativo contra a informação', tomou-se-me evidente algo em que
ainda não tinha pensado: que o Oscar é, claramente-a menos que, em vez dele, o sejam
o Mário Mesquita e os responsáveis edito·
riais da Minerva - um membro do grupo responsável pelos ataques suicidas contra o

World Trade Center e o Pentágono, grupo
que a administração norte-americana e os

media associam a um antigo aliado de Washington: Bin Laden
Que prodígios de dedução me fizeram

chegar a est.a conclusão digna de Hercules
Poirot, ou, por maior semelhança física, de

Miss Marp!e? Nada mais simples: limitei-me
a seguir o velho princípio de saber a quem
aproveita o crime. E o crime, senhores, se
houver juízo na classe jornalística portuguesa, nos estudantes de comunicação e no
público em geral, aproveita ao Oscar e aos
seus editores. t que est.e livro, prova da capacidade do iomalista não licenciado Oscar
Mascarenhas para se aventurar nos caminhos
da teoria normalmente reservados aos doutores em comunicologia, é, em meu entender,
de leitura obrigatória nest.e momento.
Quando a netse enche de trocas de mensagens sobre se os palestmianos que celebram na rua celebram de facto os atentados
de 11 de Setembro, que bom reler como foi
credível aquele pobre corvo-marinho apanhado em condições bem diversas das que
sobre ele se apresentavam. Quando se demonizam Bin Laden e os taliban (que esclareço
desde já não serem pessoas de minha particular estima) esquecendo quem os financiou
e annou e com que fins; quando se repetem
até à náusea as mesmas imagens das mesmas torres a abater-se com o seu peso terrível de mortos, que bom lembrar como a
vitimização é também uma anna da guerra

Ouando se decretam fatwas simbôlicas sobre
todos os que dizem que não existe 1ustiça
quenàosejafinita,queaguerracontraincertos não tem lugar no concerto das nações e
que retaliação não é a forma mais correcta
de dizer que é necessário descobrir e punir os
criminosos, ou, pior ainda, que não há possibilidade de por cobro à violência tomada evidente a 11 de Setembro se não se combaterem as causas dela, feitas de exdusão, discriminação, políticas dúplices, arrogância, apoio
aos ditadores a cada momento convenientes
e aptos a serem demonizados logo que con·
venha, que saudável relembrar que jomahs·
tas se sentiram não só no direito de silenciar
um deputado por se sentirem ofendidos pelas
suas palavras, mas também de apoucá-lo,
nomeadamente no mais reles dos ponnenores, o do aspecto físico.
Pois é, Oscar, não sei como é que te
arranjaste para conseguires isto: mas que o
c.lSO Bin laden toma muito mais interessante ainda a leitura do teu trabalho, e a releitu·
ra, nele, de excertos de Jean Marie Domenach, Alain Woodrow, Manheim, Gabriel
Galdón, Michel Foucault, Herman e
Chomsky e, last butnot the !east, o teu orien·
tadore nosso cúmplice nesta tentativa de nos
conceder instrumentos e espaço para pensar,
Paquete de Oliveira.
Cumprida a obrigação de dizer bem do
teu trabalho - cumprida, aliás, com tanto
maior sacrifício quanto tenho de reconhecer
que é bem melhor que o meu - pennito-me
passar agora à verdadeira razào porque me
convidaste para lançar o teu livro - para lá
do prazer malévolo de me obrigares a elo
giar-te, coisa que costumo evitar, dado o
tamanho descomunal do teu ego ...
É que este livro tem um.a história, e é
uma história de luta, ainda sem vitória à vista. assim: conscientes de que, sendo os cursos de jornalismo uma coisa relativamente
recente em Portugal, muitos dos 1omalistas
mais experientes não têm título ac.ldémico
que lhes pennita, por exemplo, ocuparem a
sua maioridade a iniciarem novos camaradas
na profissão que amam, nem preparação teórica que lhes permita fazer, da muita prática
que têm, um instrumento de reflexão p<ira os
outros, camaradas, estudantes, digníssimo
público, os dirigentes do Sindicato dos Jornalistas, ao tempo em que fui Presidente,
decidiram propôr ao Ministro da Educação a
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criação de condições de acesso à Universida·
de dos jornalistas que o entendessem.
Sabendo, também, que jornalistas são
gente de atar e pê>r ao fumeiro e que, ao fim
de vários anos de profissão, seriam muito
poucos os que teriam p<iciência de começar
uma licenciatura, o Sindicato propôs que,
com lO anos de profissão, e já tendo fre·
quentado a Uruversidade, mediante análise
de currículo e provas, se o pretendessem,
tivessem acesso a mestrado; com mais que 5,
nas mesmas condições, pudessem inscrever·
se num curso que funcionasse ã la carte, por
créditos,esco!hendoelesprópriosasc.ldeiras
que melhor lhe servissem.
O ministro Marçal Grilo gostou muito
da ideia. Os reitores, menos. Mas houve um
grupo do !SCTE e da Escola Superior de
Comunicação Soaal, em que destaco, espe·
rando não falhar nenhum, a Estrela Serrano,
o Joel Silveira, o José Manuel Paquete de Oliveira e o José Rebelo, que criaram uma pósgraduação para abrir caminho a esta ideia,
que não lhes parecia nem tola nem ameaçadora.
A experiência valeu a pena. Jovens licenciados e jornalistas encanecidos trabalharam,
!ado a lado, foram alunos atentos e interventores e creio que não envergonharam a profissão nem as escolas. Rzemos exames, cumprimos tudo, preparámo-nos para passar ao
mestrado...
. mas,4ministrosmaistarde,asituação
continua por resolver-se. Neste estranho país,
mestre tem de ter licenciatura, embora para
se ser Doutor já não seja preciso. E é tudo
difícil, muito difícil..
O Oscar foi, com outros, como o José
Manuel Marques, que infelizmente já morreu, como o Avelino Rodrigues, um dos que
participou mais fortemente nesta luta
Ouando lerem o livro, perceberão que
ele a ganhou. Ouem a perdeu foi a Universidade que não lhe abriu as portas.
Parabéns, Oscar. Parabéns também, e
obrigada, a todos os que lutaram connosco.
Derrotas são só as que se aceitam, e nós ainda não perdemos a vontade de vencer.
Termino com o grito de guerra do nosso
curso de pós-graduação, mais importante
ainda quando à pala dos Bin Laden avançam
as tentações secutitárias e se admite autorizar
o que o fascismo evítava, a invasão domiciliária noctuma:

VIVA ALIBERDADE, SEMPRE! •

• Palavras de apresentação proferidas por Diana Andl"inga, aquando do lançamento da obra de Oscar Mascarenhas.

~l~"':""'"'~ "'~"-i~ª'----------------Actividades na Sede
A fim de manter os associados informados damos noticia de tomo se tem desenrolado a actividade na Sede:

Fórum 25 de Abril
• Dia 19 de Setembro - entrega dos Prémios Gazeta 2000,
numa orgaruzação do Oube de JomalistaS - Press Club,
cerimónia presidida pelo Presidente da República. Foram
galardoados: Grande prémio Gazeta - Amélia Moura
Ramos (SIQ; Prémio Revelação- Patrícia Paixão (Fows) e
Prémio Imprensa Regional - semanário O l111erior. Foi
ainda conferida uma menção honrosa a Jaime Cravo
(Spon1V)
• Dia 21 de Setembro - apresentação pUbhca em Portugal,
pelo Sindic:ato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Passaporte para Bailarinos, que tem um âmbito de utilização a rúvel europeu e que se dest:ma a apoiar os bailarinos
nas suas deslocações profissionais fora do País
• Dia 26 de Setembro - lançamento do livro da autoria do
nossos associado Oscar Mascarenhas, intitulado O Poder
Corporativo crmrn a Jnformaçiio, apresentado pela nossa
associada Diana Andringa, cuja intervenção publicamos
em separado.
Por absoluta falta de espaço no número anterior não nos foi
possível pubhcar o Regulamento por que se rege o Fórum

25 de Abril, o que agora fazemos.
Aproveítamos para informar que os interessados devem contactar a Secretaria da Associação. a fim de se inteirarem das
condições a praticar para os eventos que ali são possiveis realizar.
1.Dcfiniçào:
O PÓ RUM 25 ABRIL é um esp<1ço da Associação 25 de Abril
(A25A) que pretende acolher e promover actos pluridisciplinares de expressões culturrus que não ponham em causa os
valores da Liberdade e da Democracia.
2. Localização:
O FÓRUM 25 ABRIL, fica situado no piso térreo da Sede
Nacional da Associação 25 Abril, à Rua da Misericórdia, 95
- 1200-271 Lisboa
Uma vez que algumas actividades da A25A têm lugar neste
mesmo espaço, nomeadamente as Assembleias Gerais e as
reuniões alargadas de sócios, considera-se que estas preferem
às actividades do FORUM 25 ABRIL.
3. Objectivo:
Pretende-se fomentar as expressões plásticas, literárias, filosófícas e associativas, de linguagens e estéticas diversas, cujas
temáticas se enquadrem no ponto 1. Prevê-se realizações de:
• Exposições de pintura, escultura, fotografia, arquitectura,
instalações, etc.;

• Cerimónias de lançamentos de peças literárias - livros,
manifestos.revistas, etc.;
• Colóquios. conferéncias, debates e palestras;
• Recitais;
e demais expressões culturais que se julguem apropriadas
4. Programação:
A programaçào cultural estará vocacionada para a promoção
de obras e autores que têm dificuldade de afumaçào no circuito comercial ou que lhe são estranhos, sem prejuízo da
possibilidade de exposição de autores consagrados, mediante contrapartidas claramente reduzidas
A A25A reserva-se ao direito de privilegiar a exposição e
divulgação de obras dos seus a~ociados e de exercer discriminação positiva, dando oportunidades de exposição pública a estéticas e autores de elevado valor, independentemente da sua popularidade comercial.
Verifica-se a necessidade de estabelecer critérios claros e
informados de selecção dos artist.as e promoção dos eventos
Para t.anto constitui-se, para cada uma das seguintes áreas,
um conselho, que escolhe anualmente os artistas e obras a
expor/divulgar
• Fotografia e Cinema;
• Pintura e Design;
• Escultura;
• Arquitectura e outras;
• Sociedade.
O conselho de cada área reúne uma vez por ano, analisando
os trabalhos dos candidatos e escolhendo os autores e/ou
temas a tratar. Os membros de cada conselho são convidados pela direcção da A25A
O tot.al de membros não deverá ser superior a cinco.
Em caso de necessidade, o director do Fórum poderá exercer
voto de qualidade.

5. Público:
As iniciativas a desenvolver destinam-se essencialmente aos
associados da A'25A, mas serão abertas à participaçào do
público em geral, desde que salvaguardadas as regras e as
condições gerais de acesso e circulaçào no edifício.
6. Gestão:
Toda a gest.ão do Fórum é da responsabilidade da direcção da
A25A, que para efeitos de maior eficácia, nomeia um dos
seus membros para as funções de director do fórum. Competem-lhe nomeadamente as seguintes funções·
• Apresentar anualmente à direcção da A25A um plano de
act1vidades e respectlvo orçamento;
• Presidir e dirigir, em nome da direcção da A25A a todos os
actos de gestão corrente do fórum, nomeadamente ao
conselho temáticos e verificar do bom andamento da produção dos actos culturais a desenvolver;
• l.mplementar, estudar e propor à direcção todas as medidas que se. justificarem para a perseguição dos ob1ectivos
do Fórum.

O llftm1e1~I

)A

7. Produção;
A produção dos eventos culturais.será acl]ud1cada a uma entidadt parceua da A25A. com a qual se deverá estabelecer um
protocolo específico. podendo ficar a seu cargo nomeadamente a produção e divulgação de todos os eventos culturais
que lhe forem solicitados pelo Fórum, nomeadamente apre·
paração da sala, ma teria! expositivo, iluminação, mobiliário,
sonorização, convites, serviços de restauração, informação â
imprensa etc.
8. Parcerias;
Com vista a aumentar a heterogeneidade das linguagens e
expressões a exibir previ-se o estabe:!eamento de parcenas
com instituições afins à A25A que tenham acuvicLide cultural, nomeadamente autarquias, fundações, uruvm1dades,
cooperativas artísticas, orgarusmos governamentais. Sacie·
dade Nacional de Belas-Artes, embaixadas, etc.

9. Receitas;
As receitas que resultam do uso do espaço, desnnam-se a

fazer face aos custos de operação/manutenção. nomeadamente no que concerne a ventilação e ar-condicionado, lim·
pcza. segurança, iluminação, seguros, mobiháno, consumiveis. amortizações. ete., salvaguardando o equili'brio entre a
salide financeira da Associação e o apoio aos autores
Como decorre do espinto e da natureza da AJ...,A a que pertence, o FÓRUM 2..'i ABRIL não tem carácter lucrativo.
Anualmente a direcção fixará, por proposta do d1rector do
Fórum uma tabela de custos de uso/exposição que respeite
os seguintes considerandos·
a) Éob1ectivo e responsabilidade social da A1.5A a defesa e a
promoção de expressões culturais que promovam os valores e os ideais de Abri!;
b) Os aurores devem ser apoiados, pelo que a sua paruapa·
ção pecuniãria deve .ser reduzida e não especulativa;
e) Os encargos de operação/manutenção do Fórum não
podem consmwr ónus sobre as despesas da A25A;
d) Tratam-se de funções que exigem rmmos - humanos e
financeiros;
e) Tratam-se de funções potencialmente geradoras de recei10. Actividacks não calendarizadas;
Para os casos de acavidades que são sugeridas ao Fórum,
como se1am lançamentos editona1s, debates etc., caberã ao
director propor à direcção da A25A a sua adenda ao plano
anual de actividades. E.m situações excepcionais e devidamente justificadas, poderâ o Fórum comprometer-se com a
realização de uma acção não calendarizada, apenas por decisão do director-e do presidentt da Dir«ção, ou quem osubs-

t t. Candidaturas a exp05ição:
Os interessados a exporem obras no Fórum deverão dirigirst por escnto ao d1rector, descrevendo a natureza e o t1po de

obra, Juntado imagens do trabalho, dando informações sobre
o seu C.V e os contactos pessoais, atê ao final do mês de
Julho de cada ano.
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12. Reserva do Fórum:
Os interessados no uso do Fórum deverão dingir-se porescn·
to ao d1recoor, descrevendo a natureza e o tipo de tvento a
ruhzar. data e hora propostas, com uma antccedênaa miruma de três stmanas.
13. Horário;
O horáno de abertura deverá coincidir com o horário de aber·
rura ao plibUco do ediffcio · 10.00às 23.00 horas, de modo a
dimmu1r a depencléncia/custos de pessoal de vigilâ.naa que
onere a operação do edifíao.
l.Lsboa, 30 de Maio 2001

Restaurante/Bar
Palo.1.ados quatro meses de funoonamento, podemos
afinnar que a aposta feita no restaurante/bar est.i p111lra!
Com efeito, é-me particularmente grato venEicar a
enom1e aceitação que o serviço ah prestado obtém 1unto
dos frequentadores. Ver a sala cheia, saber que às vezes
st é obngado a não aceitar maLS marcações, convenhamos
queêagrad.iveleestunulantt.
Sempre defendi, desde os tempos do Faru Jo &m
Siia~sa, que a CXJstência de um serviço de restaurante,
onde fosse praticada uma boa rtL11Joqw1Jiila.1drrtíC. seria
instrumento altamente valioso para ajudar a uma boa
mtcnslhc.ação da vida asoociaava da A25A Por ISSO, me
bati fortemente por essa solução. Daí a enonne sansfação
ao ver, no dia a dia, aumentar o sucesso no nosso restaurante. Com reflexos importantcS, seja no apoio a actividades culturais, realizadas no nosso Fôrum, seja na
mfluênoa decisiva no l'l."'1 rt:.ult.i.ioqucseverifica na cam·
panha de lfOl.·~-sassocraJos. Ecomoégratifí.c.anttver a mur·
w 1111•,11111.Ít que., auavê.s destas acav1dades, está a tomar
coruacro-âs vezes pela pnmcua vez - com o 25 dt Abril!
A PR025, respons.ivd·pdo restaurante/bar, vem
organizando - em perfeita coordenação com a A25A noites de tertúlia e noites de música Estamos fonemente empenhados em criar o hábito das tertúlias sem.a·
na is na A25A Isso sô se.rã um facto se os associados responderem alírmaavamentt, com a sua participação. Con·
fiamos em que, dentro de pouco ttmpo, possamos afir·
mar que também esta {01 mm apos111 pinha!
Como apostas ganhas, confiamos que venham a ser
as actJvtcL'ides especiais que a PR025 irá desenvolver. São
,\/,111111/111, pa~'llgon do ano, ti..
Por tudo isto, aqui fica um ~o a todos os associados· u11/1::t as inslllla\àt~ d.1 'Jllt A.:!'iAI Sin.·1Ht dlh '-ir·
vi(o:; dt mtmira{ão IUjut prc.,111dos.' Pamópe 11.b acrll"idadô
a.7ui dN1r.'!Úl'i,las! Para j,_.;o 111a111wlw.·st a par da ª8ª,Ja 1/,1s
mt~n1.1~! (cNlúlllt a Stott.ui.1)
Vasco loumr(o

1

PRÉMIO NACIONAL DE ARQUITECTIJRA
"ALEXANDRE HERCULANO"
Foi com enonne satisfação, e por que não dizer com uma ponta de orgulho,
que recebemos a noócia de que ao pro1ecto de reconversão do edifício onde se
encontra tn&.1lada a nossa Sede tmha sido atribuido o pnmeiro lugar do Prémio
Nacional de Arquu~ra 'Alexandre Herculano"
Em crnmónia realizada no dia 11 de Outubro, na Câmara Municipal de Lamego, presidida ~lo semtário de estado da Cultura, procedeu-se ã entrega do Prémio ao autor do pro1ecro, arqu1tect0 Alvaro Siza e ao seu coad1uva.nte, arqu1t«to
Falcão de Campos, ambos associ.ldos da A25A
A estes responsáveis as nossas fehcitações, pela d1sttnçào que vem engrandecer mais ainda o património da IV.5A As nossas felicitações, também, para todos
os outros iruerveruenteS na obra, pois sem o seu contributo e a sua acção o pro·
iecw n.io passa na disso mesmo. A todos, sem excepçâo o nosso bem ha1am!

O que é o Prémio Alexandre Herculano
Este prémio, criado pda Associação dos Municipios Portugueses com Centro
Hmónco, rem por finalidade incenovar e digrufic.ar a qualidade da arqu1tectura e
da construção, no âmbito de novas edificações e de reabilitação, restauro, remodelação ou renovação de edifícios existentes, bem como de
intervenções de requalificação de espaços públicos, nas áreas delimitadas como centros históricos.
Destina.-se a galardoar os autores do píOJectO de arquiteCWra e os proprier.ári.os da obra, contemplando anualmente um edifício e uma
intervenção em espaço público e tem como recompensa pecuniána l rrulhão de escudos e a outorga de um diploma e de uma placa a color.ar no imóvel premiado. Contempla ainda o Regulamento a possibilidade de serem atribuídas duas meN;ões honrosas.
Do 1Un fazem parte elementos designados pela Associação dos Municipios com Centro Histónco, de diferentes Càmaras Municipais.
um representante da Ordem dos Arquitecto$, um representante da Secreta.na de Estado da Habitação. um arquittacl, representante do lnsaruto Português do Patrunóruo Arquitectónico, um arquiteao paisagista convidado pela Associação Portuguesa dos Munidp1os com Centro Histórico, no caso de requalificação de espaços ptiblicos.

BRIDGE

TROFÉUA25A
No ãmb1to do bridge de compettção, decidiu-se cnar um trofeu de pares-open -TROFÉU A25A -que se prolongará por toda a época
Para o Trofeu 2001/2002 reahz.ar-se-âo oito tomei os, nas datas

21 de Novembro de 2001
12 de Dezembro de 2001
16 de Janeiro de 2002
20 de Fevereiro de 2002

20 de Mar~ de 2002
17 de Abril de 2002
15 de Maio de 2002
19 de Junho de 2002

úmo podem verificar, osencontroSserão memais, sempre à 4' -ff:ua. realizando-senas instalações da oossa sede, com início às 21 horas.
Em cada torneio, haverá prémios para os pares '1encedores das linhas NIS e F1W
Ouanto à classificação final, ela será individual (o que penrutt a cada jogador mudar de par, nos vá nos encontros), apurando-se pdo
coniunto dos seis melhores resuJtados obtidos
Esta classificação definirá os jogadores que receberão TROFÉUS
4 pruneiros classificados(!°., '!"., 3".1 4°.)
2 primeiros associados da A25A(lº e 2".)
(não acumuláveis).
Contando com a adesão dos associados praticantes ou entusiastas, aqui deixamos o apelo para a paiticipação e a divulgação junto dos
amigos.
As inscrições deverão fazer-se na Sede ?a A25A, até à '1éspera de cada torneio mensal
Participem! Tomem a A25A mais Viva!

OE'lPO
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Vamos aprender Bridge! ( 52)
Das manobras ttcrucas uolizada5 nos e.ar
ctios. quc:r em ST querem crunbd06. é a conhecida por APURAMENTO DE UM NAIPE wna
dasqut ma1sftt~stsocorn:mos
elabora~ri dos st'US PLANOS
DE)OCO
Ao explorar o APURAMENTO DUM
NAIPE. o urtrador cst.i a procurar ruhz.ar
vasascomascarrasapurada..squelhepenruorão aumentar o pruniovo pecúlio obtido com as
VASA RÁPIDAS ou GANHANTES A CABE-

cancadorts na

mais compndo com evidtnte mtençâo de procurat apurá·lo.
Concluída esta pmncu-a anilise unpottará
agora contabilizar as VASAS RÁPIDAS eX1s·
tenttSriab.nhaN!S

-2vasasa •
-!vasa a •
2vasasa •
-!vasa a +
6 VASAS RAPIDAS

ÇA
Ainda qut: esta manobra Kia do conhecimento da tota!Wdt dos praticantes, j.i a forma
como devt ser executada, na CONDUTA do
cam:io, t mww vnes maltrat.Mb por alguns

pgadorcs.
Proporn0<-nos hott abordar esta questão,
tentando clarificar aJgurn.u vcnrntes técnias
que se colocam para melhor explorar esta
manobra de carreio
1-0CARTI.IO

1.2 CARTEJOEMST
1. 2.2 - O GOlPE EM BRANCO NO

APURAMENTO DUM NAll'E
Vulntr.ivCJS:-todos
O.do< útt
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• RB643

+ DIO
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• R9743
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+ R.l
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O let!.io não merece qualquc:r romrot.ino

d.Klo que as mãos dt N e de S JUM!ficam pleNmcntt o conrniro que marcaram e a forma
como o awiguam.
Após a uida e expo~o o mono. S (o carteador} deve fazer uma p,:ill$il que lhe pemuta
elaborar o mais adtquado Plano de Jogo
Começa por analisar a c.itta dt Y.Kb em
COOJUgaç.\o eom as can.is do mono e as da sua
mão. O 4\' tndJci.i que W saiu ao seu naipe

Su1ge a pnmc11a questão, pa.ra a qual
llTlportar.i encontrar a resposta ITlalS aclequacla.
Onde poderá o caneador anan;ir u três vasas
que faltam para cumpnr o contrato?
O naipe mais compndo e onde detém 8
canas t. o de • St as 5 cartas RStantcs csttve·
ram divididas 312 nas mãos de EJW (68%)
poderá APURAR a quarta e a quinta desse riaipc, obtendoassim2 das3vasas que lhe faltam
para cumpnro contrato
A outra será~ conseguida em
• ro naipe de saída e onde poMU1 1052 em
&r:m de AVB. St Erogar o Rouo Ddc • cnm
de A• . apura
e ou os ADV lhe apuram a
outra • ou ele própno força o apuramento,
1ogando o naipe cm apK~O ,• ,dado que o
bU'IÔmio V e !O, cxi.stcntt na linha. funciona
eomo garantia de conwução de tn'flll vasa
Toda esta ~quêncl.l de ra~,ocíruo lógico
pemucu conclwr ao carteador que o conuato
era possivel ser ganho e que a percentagem de
sucesso se cifr3va em 68% o que correspondt
àprobabilidadedas5canasdt: t napossedos
ADV aprescrnan:m uma cbmbwção l!2
Importa agora cquaoonar a fimna cOffil."I o
naipe dt t deverâ ser apundo
A melhor maneua sera rogar At seguido dt
9 • . sobre o qual ckverá 1og.u pequeno • do
mono, deixando mim a hnha adversária fazer
a vasa.
Esta té.cruc.a de manobrar o naipe. em que
se deixa o ADV fazer uma vasa com carta
pequena, t. conhcc1da, no uruverso bndgma,
como GOLPE EM BRANCO
A sua uuhzaç.ào é R:comtndada sempre
que for ind1spensivel consuvar uma entrada
pa.1a uma das mãos ou qua.ncfo se pretenda
acautelar o evcnrual apuramcmo dt" cartas, mas
por parte do AOV, num naipe cm que perde·
mos o controlo
ConstdeKmos a mwção dum deremuna·

JS •

-

donaipequcprctt:n:dcmosapura~

N

Rxx

O cancador poderá contabilizar ues vasas
neste naipe, sempR: que as seis restantes canas
divididaJ igualmente. ou sep. .313 por
cada um dOI ADV, o qut: probabil.tsucamcruc
aconm:ccm.36°odoscasos.
Se o cantador não possuir mais nenhuma
entrada no mono, para alt:m da fomeoda pelo
A do naipe q~ pretenda apurar, t. obngatóno
)OgM o R e depois uma pequena carta que mi
pcnrunr ao ADV fazer a Yasa em COf1SCGuênaa
da aplicação do GOLPE EM BRANCO ou dei·
xar fazer logo a 1• vasa, Jogando pequena cana
emYczdoR.
tcib<.1oquejogandodessafurmaocancador
garantiu uma cnuada segura oo mon:o que lhe
pcnmnrâ realizar a vasa conespondeme í quar
ta cana do llilipt' e paralelamerue ficou ddtndi·
do contra uma cvmrual e dcsfuvor.ivel clistnbui·
ção 411 do naipe nas mãos dos ADV (48%), ca'O
em que. se não nvesse unlizado o GOLPE EM
BRANCO, tena apurado o naipe aos ADV caso
optasseporc.artearoAcoRàcabeça
Outta situação em que é recomendada a
uulizaçâo desta tt.cruc.a dccartcio é.a quc >e
materializa cm mãos susceptivci.s de sofrertm
ewnruais BLOQUEIOS. durante a manobra dt
!J'URAMENTO.
CSlt'Jolffi
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Se p1ctendcrmos fazer qua.uo vasas, não
tivermos ouua entrada no mOlttl e se formos
,b11~.1iogaidam.io,é.evtdentequcterc·

mosquciogaro Redc=poiso V ouo IOe, mesmo qut W erurr com a D, dcixaraADVfa:z.er
a vasa. pois K caissemos na asntu-a de cobnr a
figuracomoA.u:riamosgastoaúrucaentrada
no morto e o Mpe cst.aria faralmcntc blO\juea·
dopclatcrcciracartadeS(o \O ou o V).
Aapresentaçâodestatécnic.adec.arte1ofo1
feita duma forma que poderá parecer demasia·
do po1menonzada
Dtsculpem·me os leitores maii hâbe:11 ou
rom ITlalS pr.inca no manejo das cartas, mas o
objcctl'IO cbtcs arugos ~. mwto parncular·
mtnte, a aprendizagem dos pnnopiante3 ou a
mc:lhoriadasmcnosforti:s
~para eles que me dint<J, proauando O'allSmindhes os mais elementares COllCe.Jtos ttcru·
cose tentando atar neles h.ib1toS d~ aucumau·
zaçãodosraaociruoslógicos,queéumdosali·
cLll\tes deste iogo maravilhoso e de 1nesgot.i.,.el
aprend1zaf!Cm
Ati. ao prôXlmO número

LuísGa1vão

