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Maré negra
na Galiza
ASSISTO preocupado à onda de
destruição da maré negra na
Galiza. Mais do que a1xmtar os

causadores da tragédia. saber
como serão limpas as costas
marinhas afcctadas ou indagar
corno irão ser minorados os pre-

juízos. estremeço perante declarações de Layola Palacio,aespanhola comissária europeia de
Transponcs, quando disse que o
pono mais pró\imo para acolher

o Prestige se situava cm Portugal. A senhora enganou-se nas
contas e no modo como lhe cabe
exercera função.ou seja. cm \CZ

de representar a União. amiou
cm defensora da Espanha. Com
tais comportamentos receio bem

que Agência

por que Portugal tem \indo a
lutarnosúltimosanoseprctende
acolher cm Lisboa. continue
adiada para as calendas.

Leitor identificado
Cascais

cardápio renovado
e melhorado
QUERIA i.:umprimentar a Dirccçiio da Associação 25 de Abril
pelo scn·iço do restaurante. A
prcscnçadcno,oeozinhcirotcm
expressão visível no cardápio
sugerido com no'as iguarias a
surpreender os comensais. Pela
qualidade e no' idade.

Europeia de

lsabel Sih a

Segurança Maritima. organismo

Lisboa

Desempenho
de Paulo Portas
A ACTUAÇÀO de Paulo Portas
enquanto ministro da Defesa tem
causadograndepolémica,sobrctudonasequênciadochamadoCaso
Moderna. Os meios de comunicação social nem sempre primam
pela objectividadc quando abordam este caso. Uns calam ou omitem, outros têm uma actuaçào
muito próxima deres. Ati11is1er.
Será que esta matéria também
passa ao lado de O Re(ere11cian
GostariadevcrtratadocsteassuntonoboletirndaAssociação25de
Abril que representa militares.
muitos dos quais cs1ão por lei
impcdidosdcscpronunciarpubli-

Leitor identificado
Porto

Gente anónima da Gali7.a tenta salvl.lr o que pode, limpando as praias da maré negra causada pelo Prestige
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editorial

Mal-estar

f'rniOHtc d•

Di~ :

v-""'°""

Na cerimónia de posse do !10\'0 chefe de Estado-Maior General das Forças Amiadas (CEMG·
FA) o Presidente da República pôs em destaque, publicamente, o ambiente de crise, o mal-estar

que aíccta o interior das forças annadas e que urge ultrapassar. E deixou recados nesse 51."lltido.
É pai pá\ el cm vastíssimos sectores das forças armadas o cepticismo face a qualquer possibi lidade de se ultrapassar esse mal-estar enquanto se mantiver cm funções o actual ministro
da Defesa Nacional que é quem as tutela.
A causa próxima que esteve na origem da exoneração do anterior CEMGFA e que evidenciou a crise é também, e acima de tudo, uma crise de confiança. O ministro da Deresa Nacional
invocou a perda de confiança política no comandante das forças annadas para provocar aquela

demissão. As palavras do CEMGFA que justificaram a demissão foram o eco da ausência de
confiança pessoal e inshlucional de um amplo nümero de militares no ministro.
A condição militar escora-se numa panóplia de principios, valon.'S e comportamentos que,
entre outros, mcluem o rigor, a honestidade, a coerência, a ética, a frontalidade, a cred1b11idade.
Tudo aquilo que, no essencial, configura o carácter. A instituição militar convive mal com o
populismo demagógico, com as habilidades e os truques mistificadores, com o facilitismo da
resposta leviana, com as manobras de bastidores, com as traições palacianas, com a instabilidade emocional e o frenesim imponderado, com situações obscuras ou pantanosas, com awudes
sinuosas que dificultam a definição de linhas de rumo claras.
Quando alguém faz da sua tnbtma de jornalista uma trincheira de combate 1mplacâ,el,
visando óbvios desígnios políticos pessoais, exigindo certas clarificações e modelos de componamentos, vindo depois a alimentar dúvidas sobre aqucla trincheira. que aparece vulnenhel,
cobena com telhados de vidro. porque se acumulam cquivocos e omissões sobre o próprio comportamento do ex-Jornahsta que, então já mm1stro, se recusa a clarificar, estamos perante uma
questão de carácter.
ÀJUStiça, mesmo que não ti' esse de enfrentar uma barragem de bloqueios, pode não competir o julgamento de questões de carácter. Mas alguém que alimenta dúvidas sobre o seu próprio carácter nlio deve ser ministro da Defesa Nacional.
O ministro da Defesa Nacional é hoje, claramente, um ministro frngi li1.ado dentro do
governo. O líder do partido minoritário da coligação que entrou para o governo impantc de autocontentamento e força, lrnnsmitindo a imagem de que a manutenção do governo dependia de si,
é hoje um político dependente do paternalismo do primeiro min istro, porque a sua sobrevivência política depende da permanência no governo. Como deve ser dilkil para este homem orgulhoso, ambicioso, conflituoso, estar nas mãos do político que tão violentamente afrontou, suspenso da sua palavra protcctora, aliás afirmada insistentemente, já que o primeiro minis1ro n!lo
se can~ de repetir que, passe o .sentido figurado, afinal "o menino até se tem portado muito
bem".
A fragilidade ministerial arrasta a fragilidade na instituiçlio militar. Não será o único factor
da sua vulnerabilidade, nem esta nasceu com o actual mm1s1ro. Mas é um fac1or dccisi\o e que
n!lo se pode ignorar se se pretende, com determinação, ultrapassar o mal-estar que atinge as forças armadas e, a 1empo, evitar que ele se tome endémico.
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Observatório da Democracia
Fazia parle do programa de acção
da actual Direcção da A25A a realização de um Observatório da
Democracia.
Neste se ntido, vimos trazer ao
conhecimento dos leitores a pos ição da Direcção da Associação e o
importante co nh"ibuto do nosso
associado Manu el Loff, o qu al
influ enciou positiva mente o entendim ento sobre a matéri a.
A Direcção deix a aqui expresso
alguns dos temas que serão susceptíveis de debate, mas mu itos outros
hão-de existir, pelo qu e todas as
ac hegas serão bem vindas.
J OSÉ RO MANO PIRES

QUANDO NOS CANDIDATÁMOS aos
órgãos sociais da A25A para o mandato cm
curso, propusemo-nos encetar uma nova
etapaderelacionamcntocomosnossosasso-

ciados e com o País.
Resolvida que estava a questão da nova
sedc,scriaomomentodccxtcriorizaranossa
acção e reflexão, alargando o universo de
influência dos valores da Democracia e da
Liberdade.
Assumimos como inequívoco que estes
valores não são, nunca, um dado adquirido,
como não são imu1áveis ou cristalizados. São
valores de geometrias variáveis, que diariamente se tomam mais ricas e complexas. Os
traços de contemporaneidade. como a rapidez
das comunicações, a Internet, a globalização,
a liberdade de circulação de pessoas e capitais ou o terrorismo, introduzem volatilidade
constante nos paradigmas dos direitos, liberdades e garantias. Diariamente eles são questionados e assaltados por novas demandas.
Daí que a A25A, não possa, nem deva, dar
por concluida a sua tarefa de defesa destes
valores basilares do nosso estado democrát ico, cuja fundação se deve, cm grande medida,
aos mesmos fundadores da Associação.
A democracia e a liberdade que temos,
sendo agora património de todos, 1em que ser
objccto de crítica e conquista com o empenho
e a energia que caracterizou no seu acto fu ndador. Inglório seria deitar agora a perder, por
adormec imento ou laxismo, tudo o que tanto,
eatantos,custouaadquirir.
Vinte anos passados sobre a fundação da
A25A, entendemos oportuno lançar uma
reflexão cri tica sobre o estado da Democracia. Para tanto criámos a figura do Observatório da Democracia
Qual éoobjectivo?
Fica claro do preâmbulo que estamos
inquietos e inconformados com o rumo da

nossa democracia. Não se trata de uma análise conjuntural, de agora, mas antes uma reflexão estrutural, que queremos continuada e
fundamentada. Assaltam-nos questões tão
diversas como: a relação dos Portugueses
com o voto. as questões da abstenção e dos
modelos eleitorais, as novas formas de voto,
corno o tele-voto, etc.; as outras possibilidades de participação intercalar, entre actos
eleitorais: o referendo. as petições, etc.: as
fonnas de participação cívica e o exercício da
cidadania: o movimento associativo, o sindicalismo, as organizações partidárias, os
media, etc.; as outras formas de Democracia
dirccta, ou participada, de âmbito mun icipal,
ou regional, etc.; equilíbrio de poderes entre
o poder eleito e o poder económico, as relações entre eles e a formação de opinião através dos media, a concentração e os monopólios: a independência do País, as áreas estratégicas. etc.; as formas de governo da nação,
a descentralização do poder. a distribuição da
riqueza e os recursos pelo território, etc.; o
acolhimento e a integração dos imigrados:
com que direitos? com que dignidade? com
queconsequênc ias?;estadolaicoeasuarelação com as di ferentes congregações religiosas: os equilíbrios de oportunidades entre
géneros: estarão adquiridos?; trabalho; a educação; a habitação.
A A25A deve pois assumir o seu papel
de ONG - organização não governamental
especialmente bem colocada e vocac ionada
para promover reílexão independente e fundamentada nestes domínios e rea li zar um
conjunto de encontros com pessoas de reconhecido valor nas diferentes áreas de modo a
constituirreílcxãoeditãvel, procurando criar
re/erenciaisdcstesvaloresparaanossasociedade. Ou seja, a re ílexãoa prod uzir deverá
ser tomada pliblica, em suporte papel e digital, de acesso fácil e universal, pelo menos
em língua portuguesa, de modo a poder dar
umcontributo,aquemnosdemandesobreos
va lores maiores que defendemos. Devemos
procurar contaminar o Pais de re ílexão séria

e fundamentada, alternativa e complementar
às conclusões apriorísticas e fáceis que dominam diversos círculos de comunicação e
decisão, fomentando o espírito critico e a formação de opinião assente cm rigor factual e
diversidades de pontos de vista.
Como poderemos re ncetir ?
Pn..-coniwmos o seguinte modelo:
1. Vamos primeiro elencar os temas a debater.
em nlimero de quatro a cinco por ano.
2. Uma vez elencados e escolhidos os temas,
tratar-se-á de convidar um grupo de cinco a
dez pessoas que farão comunicações de
fundo sobre o dito. Es1a comunicação servirá
de mote à conversa ou debate que se seguirá.
As comunicações senlo feitas por pessoas
singulares ou entidades colectivas idóneas
com manifesto conhecimento e propriedade
do tema em análise, introduzindo análises sistemáticas, com rigor científico e/ou académico ou outro, desde que, demonstrável. Por
exemplo, fará todo o sentido obter uma
comunicação do Instituto de Ciências Sociais
do ISCTE, que tem diversas pessoas e programas de investigação sobre participação
política dos Portugueses. quando se analisar
este tema. Será pertinente ouvir o comissário
para as minorias, quando se falar de imigração, ou a Amnistia Internacional ou a Ordem
dos Advogados, quando se falar do acesso à
justiça, etc.
3. Serão complementarmente convidadas
maispessoas,atéaonlimerodequarenta,que
constituinlo o grupo de renexão e debate
sobre o tema.
4. Do cometido que se gerar será feita uma
publicação, em supon es distintos e de divulgação maximalista, quer própria quer através
dos media, permitindo fazer chegar á sociedade um conjunto de pontos de vista e de factos que os fundamentam e consubstanciam,
para que cada cidadão, de forma livre, mas
mais informada, constitua a sua própria
opinião. Como é que se garante o pluralismo
das ideias, a independê ncia da Associação e
o apartidarismo dos contelidos? Com a
diversidade e qualificação dos argumentos.
Não será, jamais. possível obter opiniões,
contributos ou argumentos absolutamente
assépticos, apan idá rios ou independentes.
As pessoas com opinião, com reflexão.
são sempre, e bem, defensoras da verdade
em que acreditam.
O papel da A25A é convidar pessoas de
bem, de várias sensibi lidades, com posições
claras e fundamen tadas sobre os temas em
análise. No fina l, os cometidos que se gerarem, reflectirão a d iversidade de pontos de
vista e de análises, mas serão sempre informados por factos fidedignos e opiniões
sérias de gente que ac redita e sabe do que
fa la. •
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Contributo crítico
MANUElLOFF

------

1. A ideia de um Observatório da Democracia
parece-me profundamente ino\ adora no contexto do mundo associativo cívico português,
justamente tão evidentemente sccundarizado
no funcionamen to de um sistema de demo-

obviamente. não exclui a colaboração de
alguns dos seus membros enquanto individuos. Quando se fala da necessidade de presen ar aquelas independência e liberdade,
deveremos pensar justamente na relação
potencialmente (para não dizer forçosamente) critica que o Observatório virá a ter com

cracia fonnal cada vez mais gangrenado
pelos baixos indices de panicipaçllo política
(elc1toral e cívica), de mobilização associativa e sindical, de independência das estruturas
do Estado e das mstàncias de fonnação da
opinião pública (rr1edio, sistema escolar) face

ao poder económico organizado a uma escala
crescentemente internacional/global. Um lu-

gar destacado est.arâ sempre reservado a um
instrumento de verificação critica dos níveis
cfectivos de respeito pelos direitos, liberda-

des e garantias dos cidadãos e dos grupos
legitimamente organizados numa sociedade

o papel da A25A na
constituição do

Observatório pode ser
central Justamente pela
capacidade que a A2SA

deverá demonstrar <e é
preciso que o saiba fazerJ
de se constituir como
referência ética e politlca

querevelasinaisdcimpotênciafaceaop~

cesso de afastamento do cidadão face aos
centros de decisão efcctiva.
2. Relevando o carácter fundador dos valores
de <<independência, liberdade e democn\Cia
que caracterizam a A25A», o Obsen·atório a
criar não dc\erá, no entanto, poder mcluir na
«rede nacional de colccta e tratamento de
dados» ~<agentes)) como empresas, pan1dos
políticos e, acima de tudo, toda e qualquer
entidade representativa do Estado/poderes
públicos, como as autarquias e o poder central que aparecem referidos no texto proposto. Enquanto tais, o Observatório não de\e
ter colaboração com estas entidades. o que.

o mundo do trabalho, dos empregadores. do
Estado e da Administração Pública. Neste
sentido, até mesmo a colaboração de fundações de\·e ser moiivo de reflexão adequada.
3. Pelo contrário, as universidades, as
ONG's, as associações, os sindicatos, e personalidades <<intelectuais e investigadores11,
tal como são apresentados na proposta, deverão naturalmente ser convidados a panicipar/constituir o Observatório, concebido
como uma instituição que pennanecerá para
além da convocação/realização do « 1º

Congresso da Democracia Ponuguesa».
Estes «agentes>1 poderão e deverão assumir
uma pluralidade muito grande de estatutos,
que passarão desde o de recolectores e seleccionadores de infonnação relevante, ao de
consultores para o processamento e a interpretação da mesma, e de organiwdores de
processos de levantamento de infonnaç!lo,
mas também da sua divulgação e denúncia.
4. Por último, o papel da A25A na constituição do Observatório pode ser central justamente pela capacidade que a A15A deverá
demonstrar (e é preciso que o saiba fazer) de
se constituir como refcrfncia ética e política
(na sua mais ampla acepção) para um conjunto muito vasto (deverá ser esse o objectivo) de organi1.ações e de cidadãos disponíveis para se orga nizar desta fonna original.
No actual quadro social e político ponuguês.
esse posicionamento simultaneamente flexlvel (capaz de estabelecer contacto frutífero
com entidades muito diversas) e exigente
(relativamente aos valores centrais da panicipação democrática e da liberdade critica
em todas as instincias da vida pública) pode
ser fundamental para criar uma platafonna
que reunirá pessoas e entidades de natureza.
interesses e posicionamento ideológico relativamente diversos. Sem esta pluralidade, no
entanto, nem o Observatório será verdadeira·
mente representativo enquanto entidade
independente capaz de actuar na sociedade,
nem reunirá sequer a infonnação e os meios
suficientes para cumprir as tarefas que se
\.Cnha a propor. •
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Vasco Gonçalves, Mário Ventura e Baptista-Bastos. Três testemunhas de Abril
com histórias pessoais e percursos naturalmente diferentes, porém todos membros da
A25A. No espaço de dez dias deram-nos três li vros incontornáveis com os registos de um
tempo comum. É sobre eles que se escreve nesta página e nas duas seguintes

Prestação de contas ao povo
NUNO Pll\TO SOARES

O CONVITE do general Vasco Gonçalves
para que cu apresentasse o livro 1<Um Ge11eral "" re1'0/uçào» fez, desde logo, com que a
responsabilidade de tal iarcfa se sobrepusesse à honra que me atribula.

Para o general. ser um companheiro de
Abril a fazê-lo e apresentá-lo na A25A. era
um imperativo, a marcar assim e amda hoje.
a sua predominante preocupação de identificação na vi\ência com o movimento dos
capitâcs
A ele se dedicou desde o princípio e dele
quissersemprcumfielintcrprcte.Aunidade
eraparaestcpatriornumagarantiadesucesso da Revolução com que sonhara desde
jovem; masaausCnciadessaunidadeacabou
por lhe retirar a possibilidade de a concrcti1.ar, como que não fosse um sonho e uma
utopia, atingir um es1fidio de igualdade real
entre os cidadãos de Portugal.
Vasco Gonçahes vheu os anos após
Setembro de 1975 remetido ao seu silêncio,
não se dando quase conta de como era his10ricamente errado não deixar um testemunho
do seu cunho no periodo revolucionfirio, cm
que pela sua conduta de l lomem Integro
entrou na consciência de um povo que, desejando uma oportunidade de igualdade na
vida, registou no coração a sinceridade do
primeiro-ministro que foi, em quatro governos, precisamente no periodo que marcou a
Revo lução.
Em boa hora o Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra,
pela mão da dr." Manuela Cruzeiro e seus
colaboradores. bem como a Editorial Noticias e o Círculo de Leitores, levaram Vasco
Gonçalves à grande tarefa.
Ass im, hoje é aqui apresentada a obra
que por certo irá levar muitos académicos,
historiadoresesociólogosarealinharconccitos sobre o gonçalvismo, que foram sendo
criados. ora por desinformação ora por coniv(ncia político-partidária de o encostar à
ideia da construção de um socialismo utópico
e contrário à via de uma democracia plural.
Pensador profundo e conhecedor que
era da concepçllo cultural dos fundamentos
político-ideológicos, ele foi, a par de Melo
Antunes, que infelizmente Já não está aqui,
um elemento muito sólido, sereno e pedagógico para de7enas de capitães de Abril, os
quais, pela juventude e ilusões, ultrapassavam, quantas vezes, a opmillo cuidadosa de
quem, como Vasco. sabia da dificuldade em
seatingircertasetapassociais,principalmen-

O general Vasco Gonçalves no momento da apresentação do seu livro
te numa sociedade como a nossa, que vivera
cm 48 anos dias escuros de esperança, moldados com ignorância e ausência das mais
elementares liberdades.
A ideia pura dos mil11arcs de Abril de se
implantarem as mais vas1as liberdades e
igualdades concretizou um Programa do
MFA que apontava ao socialismo. com tanta
generosidade que a própria Constituição.
emergente do plenário de deputados eleitos
para a Constituinte, o consagrou no texto
fundamental da Nação post 25 de Abril.
Não vale a pena esconder o progressismo
social que dimanava da vontade dos sectores
mais actuantcs dos militares revolucionários.
Vasco sobe ao poder por rnntade do
MFA e vê nisso a oportunidade de concretizar um programa que apontava para uma
sociedade avançada. Começavam os dias
quentes da Revolução
Cenos sectores da nossa sociedade perceberam quão sinceras e leais para com o
povo eram as palavras e intenções do genera l.
Havia que fomentnracontra-revolução;
perceberam que Vasco Gonçalves era um
governante consequente: perceberam que o
MFA era progressista: perceberam, então,
que era net":cssârio quebrar a unidade, tão

cara ao primeiro-ministro, o qual sempre governou com os seus rigorosos princípios
com lealdade e coragem procurou sempre a
unidade e o alargamento do espínto do Movimento, a todas a Forças Armadas.
Aqm fica, assim, hoje este livro que
marca uma prestação de contas com todos
nós e, cm especial, com o Povo. esse Povo
IJOI' quem o seu companheiro tanto lutou.
É fücil hoje, 28 anos depois, perceber
por quê a demissão deste sonhador e o afastamento das Forças Armadas de parte dos
mil itares progressistas. Eraafinalajustificação que sempre dá jeito, da lógica geopolítica ou do enquadramento regional a que inevita\ elmente semprc se recorre.
Vale a pena ler este livro, mesmo que
com diseordãncia de orientações. Vale a pena
conhecer o pensamento deste general que
dizia que 11cada país é diferente e não hfi
modelos a copiam. Este general que afirmava «que o modelo de socialismo que defendia para Ponugal era diferente dos modelos
conhecidos».
Va le a pena ler hoje a sua convicção de
sempre. Vale a pena perceber pelo seu próprio depoimento o que era o seu projecto, o
qual o identificava com os anseios dos militares progressistas e do Povo cm particular.
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Ao longo do processo

histórico da Revo1uçao foi
surgindo, nas suas Unhas
gerais, um modelo de
transldo pacifica,

democratlca e pluralista
para o soclallsmo

O gonçalvismo foi uma das leituras do
25 de Abril. O gonçalvismo existiu e tinha
uma linha de rumo. Nãofoiavontadeexclusivadeumgrande!ider.
Como ele diz na página 289, e passo a
citar: Ao lo11go do processo histórico da
Re1•oluçtio foi surgindo, nas s11as li11has
gerais, um modelo de tra11siçtio pacífica,
democrática e pluralista para o socialismo.
fale modelo foi sendo elaborado nru col/flições políticas. económicas, sociais e cul111rms do nosso p<lis. fortemente determinadas
pela participação pop11/ar, existência do
MFA. aliança Povo-MFA, e ai11da por 11ma
acesa l111a de classes, 110 contexto da crise da
economia capitalista dos a11os 1973-75, e
dru relações i111ernacio11ais caracterizadas
pela guerra fria.
O modelo foi s11rgi11do às claras. sem
memiras. e correspondeu ao Programa do
MFA. à opção socialista do MFA, oos dois
pactos MFA-Parlidos. aos enunciados de política económica e social feitos pelo Quor/o
Governo pro1.'isório nas Assembleias do MFA
de li de Abril e 19 de Maio de 1975, às co11q11istas democráticas e ro1vl11cionárias, até
à queda do Quimo Go1•erno Provisório. às
ideias e aos rrabafhos da maioria dos deputados co11sti111i111es e à decistio da Assembleía Constimime e do Presidente tia
República, que era também presideme do
Conselho da Re\'Oluçtio. Foi consagrado na
Co11sri111içilo da República portuguesa de
1976. de forma sistemática, institucional e
j11ridica. Pelo modo como foi elaborado, e
pela sua própria essência, era, necessariameme. diferente de IOlios os modelos co11hecidos de sociedade ~·ocia/ista
Sendo assim, a q11eda do M11ro de Berlim e a implosão da União Soviética 11ão
obrigam a repensar 11m modelo com raí:es
profimdamente nacionais, e c11ja mlidade
11em sequer p6de ser compro1•ada.
Meu general, foi uma honra, na minha
qualidade de militar, tê-lo tido como chefe,
um grande, embora diferente, chefe. A sua
estrutura vertical marcou-me e a algumas
gerações da Engenharia Militar.
Não sei ainda hoje se estive sempre com
o seu pensamento político. Mas sei que me
impressionou vê-lo conduzir este pais com a
mesma honra, lealdade, sinceridade e humanidade com que marcou gerações de soldados, desde a lndia a Angola, passando também por Moçambique.
Valeu a pena conhecê-lo e tê-lo como
um modelo a seguir. •

Recordar a vida
para melhor
a poder contar
MARIA MANUELA CRUZE IRO
CURIOSAMENTE, e com alguma ironia. no
mesmo jornal que no ôltimo fim de semana
dedicou largo espaço a este livro. e dele fel
uma pré publicação, podia ler-se. umas páginas adiante, esta citação de Gabriel Garáa
Marques, a propósito das suas memórias
intituladas Vivir para contar-la: <IA vida não
éaqueumapessoaviveu,massimaqueela
recorda e como a recorda para contá-la.>i
Não encontraria melhor fonna de iniciar
estabreveintervençãonaqualidade(qucmuito
me honra e sensibiliza) de colaboradora do
general Vasco Gonçalves, na tarefa de contar a
sua vida, ou melhor, parte da sua vida. De todo
o modo a mais rica e mais intensa. E, certamente, a que vai ficar para a Jlistória.
l listória que é feita por homens. Do
lado de quem a faz e de quem a estuda,
jogam-se sentimentos, emoções, vivências.
E o seu maior fascinio. que a toma única. é
que o seu objectivo é justamente a vida total
do llomem. Por isso ela é tão complexa e
rica. que são imensos e muito variados os
caminhos para a contar.
De entre eles está a Hi stória Oral.
Encarada no início com alguma desconfiança, progressivamente vem sendo reconhecida como método de criação de fontes históricas, indispensáveis ao estudo da sociedade
actual. O testemunho directo dos protagonistas de determinados acontecimentos passou,
pois, a ser mais um caminho, apenas mais
um caminho, para contar a história
Testemunho directo significa testemunho subjcctivo, o que constitui simultaneamente um risco e um atractivo: se por um
lado confronta permanentemente o in\"estigador com a dificuldade de distinguir o
essencial do acessório, o plausível do improvável, e mesmo, o verdadeiro do falso, por
outro, 11 lembrança do pormenor, a impressão
pessoal que envolve qualquer relato humano,
devol\e-nos uma dimensão vivencial e valorativa de vida e de totalidade, ao mesmo
tempo sedutora e útil.
A extrema complexidade da vida individual e colcctiva não se pode atingir pelo
rigor explicativo. Como escreve Marguerite
Yourcenar, nessa obra incompanível da literatura mundial, Memórias de Adriano, «os
historiadores apresentam-nos do passado,
sistemas excessivamente completos, séries
de causas e efeitos exactos e claros de mais,
para terem sido alguma vez inteiramente verdadeiros». Parafraseando, ou adaptando

Kant, a explicação sem a com preensão é vazia.
A compreensão sem a explicação é cega ...
Talvez resida aí, nesse encontro de pessoas, tecido necessariamente por redes afectivas e emocionais e não apenas mentais, o
incontestável fasclnio que praticamente
todas as épocas sentiram, mas a nossa em
particular. pelos registos memorialistas,
pelas biografias, enfim. pela história contada
napnmc1rapessoa.
Um outro fascínio da História Oral é
qucelascconstróicombascnumaentrevista. Definida cm qualquer manual como
«método pelo qual se procura obter infom1ações, através de um interrogatório directo,
durante uma conversa»( ... )
O prazer do leitor vulgar pode ser insatisfação para o inves1igador, porque tem que
aceitar que não está perante O testemunho,
ou O livro, mas tão só Um testemunho (privilegiado, sem dlivida, mas Um testemunho)
ou Um livro. Que está perante uma visão
unilateral dos acontecimentos, que só confrontada, completada com outras (coincidentes ou contrastantes) poderá ofen.-cer uma
análise multilateral.
Contudo, um e outro reconhecerão que
este livro concreto, que hoje aqui apresentamos fazia falta. E isto por duas ordens de
razões: dá a conhecer uma personalidade
central da nossa história recente, praticamente esquecida, sobretudo das novas gerações
(quecertamcntcjáouviramfalarvagamcntc
de gonçalvismo, mas não de Vasco
Gonçalves) ao mesmo tempo que vem colmatar graves lacunas no conjunto de documentação credível, para o traçar dos seus
verdadeiros contornos e, sobretudo, para o
conhecimento do perfil de homem e de militar, por demasiado tempo refém de imagens
redutoras, simplistas e estereotipadas.
A sua personalidade polémica inspirou a
produçãoquaseexclusivadedoistiposdedocumentos: documentos de consagração e documentos de confrontação, uns e outros inexoravelmente marcados pelos tempos e pelos modos,
tãopróximosetãodistantes,darevolução.
Hoje. passado o período das grandes
paixões de sinal contrário, acreditamos ser o
momento para serenamente ouvir as suas
razões. Se for caso disso, debatê-las e contrariá-las, com seriedade, elevação, tolerância e respeito, sem recurso aos enterrados e
desacreditados fantasmas do gonçalvismo.
Numa democracia que se quer adulta, é o
mínimo que se espera. É o mínimo a que
Vasco Gonçalves tem direito.( ... ) •
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Atravessando o Deserto
11ESTE LIVRO de Mário Ventura parece ser
surprendentc, tendo em conta a direcção e o
sentido da sua Já \3Sta obra antenOf_ De

facto. o autor mílecte o registo proteifonne e
amplo, endereçado e com um objectivo marcante em todo o seu trajec10 jornallstico e
literário - e edita um volume composto de
textos curtos, que mais parecem, à primeira
11ista, uma reunião de artigos publicados na
imprensa», assim começou Baptista·Bas1os
por se referir a Atrm"eSsando o Deserto, editado pela Editorial Notícias, na sessllo de
lançamento do novo li vro de Mário Ventura,
quando o apresentou dia 12 de Novembro, na
sede da Associação 25 de Abril, em Lisboa.
Em Arrm'í'ssmulo o Deserto, contmuou
Baptista-Bastos, «láestáessaescritavibrnnte e comprometida que constitui um dos seus
mais relevantes méritos. E o gosto do testemunho, o prazer de recordar, numa minuciosa atenção às complexidades das épocas e às
crenças e superstições que animaram pane
subs tancial da nossa comu m geração.
Perpassa, por muitas destas páginas, um
amargo sentimento de desilusão. As grandes
batalhas foram quase todas perdidas, a
juventude desapareceu no crisol dos iníemos
particulares, ou no vórtice dos folsos apelos
colectivos. Em textos curtos e, às vezes,
muito curtos Ventura demonstra uma incomum maestria, um destreza no dizer em síntese, no revelar em laconismo. de que só
encontro paralelo no írancês Bernard Franck,
o genial crítico literârío de le No11vel

OIMerw11eur:»
Baptista-Bastos não se manifestou
muito preocupado cm classificar este novo
livro de Mãrio Ventura. Antes preíeriu integrâ-lo no <(dié.logo em público que Mãrio
Veniura faz com os outros, connosco e com o
nosso tempo, desde o belíssimo A Noite do
Vei>gonha. seu primeiro romance, passando
por Á Sombra das Án;ore.s Mor/as, continuando-se na saga dos Santiagos, em Março
Desal'/ndo. para se desonvo lver, noutras permissas mas com a mesma unidade estética e,
portanto, ideológica, em Quarto CreJcente
até este Amnusando o Deserto.
Acentuando «Uma angústia insuportá·
vel, que Ventura por vezes oculta, com sar·
easmos e ironias)), 8aptista-Bas1os disse que
o autor ((reafinna a sua pertença à grande
tribo dos realistas, e se, em Quarto Cre.sce11te
presta uma comovida homenagem a Alves
Redol, em A1ro1usundo o Deserto regozija·
se (apesar do sofrimento, do desencanto, das
desilusões) com o facto de viver num tempo
tilo frágil quando excessivo. Um tempo que
exige dos homens livres o encetar de novos
combates.)) Ao classificar Atrm-es:m1ulo o
Deserto como um título que (1possu i algo de
melancólico e de devastadof">I, BaptistaBastos não se revelou surprendido porquanto
tais caracterís1icas do autor, nos seus livros
de ficção, de reportagem, de crónica, «sem·

,.

Mário Ventura tem pago o preço d e
arquiledar so nh os à altura do homem
preexistiram sob o signo de uma melancolia,
certamente ad .. eniente das circunstâncias
queosdetenninaram».
Reícrindo-se à escrita de Ventura como
sendo rigorosa e se\iera onde nllo <(Í:lltam
nem um sopro épico nem um fortíssimo elemenio poético11, Bap1ista-Bas1os disse que
Atrm'l'ssantlo o Deserto <(é um livro belo e
forte, franco e aberto como uma contnbuição
aíec1iva ao conhecimento de um tempo que
muitos teimam em apagar. A teoria do esquecimento corresponde a uma ideologia de
direita. adverte-nos Mário Ventura. E nada
do que ocorre em nós e no nosso derredor é
ingénuo, pacffico ou apolitico. diz-nos em

Atravessando o Deserto.»
E. a tenninar, Baptista-Bastos deixou
dito: «Saibamos nós merecer a obra corajosa,
consisente e majestosa deste grande escri1or
português, tilo íugidio dos grandes meios de
comunicação social. Mas nem isso ~ inocente. Mário Ventura tem pago o preço de arqu itectar sonhos à altura do homem, e de dcstruir os mitos que o apoucam e negam.))
Mãrio Ventura agradeceu as palavras do
seu velho amigo que, ((desde há cerca de
quarenta anos, quando pela primeira \.C"l \ieio
a lume A Noite do ~êi>gonha. segue a par e
passo, com uma persistência invulgar, e
dedicação ines1imáveh1, a evolução da sua
obra. A1ra1·essm1do o Deserto, prosseguiu
Mãrio Ventura, (mão é apenas mais um livro
na minha obra. É sobretudo um risco hterário, e como tal assumido, tanto na fonna
como no conteúdo. por parte de quem enten-

de que a escrita não despreza, antes exige, a
aventura de desbravar nO\iOS caminhos e
sugerir experiências diversas. mesmo com o
preço de proH>car incompreensões ou dúvidas. Não há, nem pode haver, literatura sem
risco. a meu ver. pois ao escritor deve reconhecer-se o direito de procurar os rumos que
melhor o conduzam ao espírito do leitor, se
necessário provocando-o. ou simplesmente
desafiando--0 a partilhar tudo aquilo que pretende fogir à nonnalidade, ou que nonnalmente se aceita como pomo assente.11
Atrm-essundo o Deserto serâ um livro
inclassificã\'el? O autor nilo desgosta dessa
apreeiação.Masreivindica, uquesetratade
um livro de ficção, pois a ficção não é mais
do que um tratamento muito pessoal da realidade. O escritor. seja qual for a fonna que
adopte como meio de expressão, é acima de
tudo uma testemunha do seu tempo, e a sua
consciência obriga-o a deixar constância do
mundo que o envolve e que observa. Os textos que constituem este livro não são contos,
porque para tal lhes falta a estrutura própria
da história curta. Também não são crónicas,
porque a crónica, género Jornalístico superior, de\i·e estar marcada pela objeetividade e a objcclividade não existe decididamente
em Atro1'l'ssa11do o Deserto. Mas hã sem
dúvida urna linha de ficção a ligar todos estes
textos, que assim poderão entender-se como
um romance marcado pelo absurdo dos
lemas escolhidos pelo autor.»
Mãrio Ventura ques1iona-sc quanto à
importância do género em que se possa arrumar este livro para logosublinharoque,afina l, nelemais lhe interessa. «Oque meintc·
ressa, é a denúncia dos disparates de uma
sociedade cada \'eZ mais desequilibrada,
incongruente e insolidáría. O que me interessa, pelo menos oesta obra, é a visão crítica,
algumas \iezes amarga ou sarcástica, dos
desatinos que comandam o mundo em que
vivemos, e constituem os grandes problemas
morais e ideológicos que se colocam aos
seres humanos. E, acima de tudo, intcrcssame lutar contra o esquecimen10 generalizado, que é o 'eneno mais corrosivo das consciências. Como escritor, defendo a verdade,
combato a mcn1ira, detesto a falsidade e as
diversas fonnas de deslealdade, abomino o
mau carácter instalado nos vários poderes.
lamento a indiíerença de muitos dos meus
concidadãos. Por isso, o meu livro pretende
ser também uma fonna de testemunho intervenien1e, e sentir-me-ei realizado se os meus
leitores puderem vislumbrar, a1ravés da sua
fanrasia, a realidade patética que a msp1roU.))
Antes, o presidente da Associação 25 de
Abril, coronel Vasco Lourenço, pronunciara
palavras de saudação e apreço pelo acto cultural do lançamento de mais um livro de
Mãrio Ventura e pela circuns1íincia íchz de
tanto o autor como o apresentador serem
membros da A2SA. •
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A palavra como poder moral
NO INTERJOR da Tua Ausência é o título do
no\ o romance de Baptista-Bastos, agora
dado à estampa pelas Edições Asa. Marca o
regresso do autor após sete anos de silêncio.
O lançamento da obra ocorreu dia l 5 de
Novembro, no Auditório do Montepio Geral.
em Lisboa, com apresentação de Maria
Lúcia Lepecki. Foi uma festa bonita que juntou amigos do autor. amigos de todos os quadran1es como só os homens honrados sabem
estimar.
Na ocasião, Baptis1a-Bastos leu o texto
queaseguirsetranscreve:
«Meus Amigos:
Um livro é um acto de coragem quando
começa a ser escri!o. e uma manifestação de
humildade quando o autor decide publicá-lo.
Mas é, também, uma complexa cadeia de
chamadas, interrogações e interpelações que
um homem faz, procurando afinidades eom
os outros homens e equivalências eom o seu
tempo. A dúvida persistente e as exigências
severas que me percorrem, na procura do
equilíbrio entre a ética e a estética levaram a
que o meu discurso literário sempre tivesse
dado forma à impaciência da liberdade. E
essa impaciência está associada à luta contra
o esquecimento. ideologia que atinge o seu
cume na década de oitenta do século XX, e
vai impor dispositivos inexoráveis de individualismo, de egoísmo e de desumani7.ação
nas relações sociais
O esquecimento é a mais insultuosa
forma de ignorància e de indiferença, e conduz ao retrocesso da História porque os seus
fundamentos consistem em dcsconhCT:ê-la.
Os governos norte·americano, e alguns curo·
pcus daquela década funesta. inclusive o português, atribuiram ao esquCT:imento toda a
aparência, e todo o aparelho de uma moral
com obrigações e aquiescências. Em nome
da eficácia e da competitividade criou-se
uma mentalidade de rejeição de qualquer
limite. Há, nesta doutrina, o argumento falacioso de que ela corresponde às reclamações
da "modernidade", quando, afinal. conduz à
humilhação do humano.
Nenhuma ciência, nenhum credo,
nenhuma catequese, nenhum sistema dispõe
das chaves da História, pois os seus movimentos são imprevisíveis, embora todas as
épocas dêem sinais prováveis do que irá
acontecer. Heródoto rttusava a História como uma forma de teologia, e concentrou a
atenção no indivíduo, ao contrário de
Tucídides, que proclamou a importância dos
movimentos de massas. As duas teses completam-se. Ambas procuram, com apaixonada intensidade, a natureza da aventura humana. É um jogo intelectual que pretende fundar uma moral decisiva. De Pico della
Mirandola a Bertrand Russell, de Sartre a
Bourdicu, passando por Unamuno, Ortega y
Gasset e pelo nosso António Sérgio, a reflexão sobre o humanismo inclina-se para um

os meus livros são crias do
pensamento livre. e o
·esultado de um diálogo
emprestado a esses e a
outros muitos mais
homens, de que não excluo
Marx. de que não arredo
Cristo. Em Marx procuro a
demonstração do mundo
fislco. e do papel da
causalidade no
comportamento humano.
Em Cristo procuro a
lmportãncla cultural do seu

significado histórico

núcleo ontológico fundamental: a procura do
fluxo de todas as coisas, sem nunca ignorar
queaideiadehomcmnãodevenuncasobrepor-se à ideia de humanidade. Negar a humanidade do outro é negar a nossa própria
humanidade. E se me permitem mais um
nome, recorro ao velho Séneca, que no-lo
ensina: "Quem avalia a felicidade em números, medidas e partes está-lhe, por isso
mesmo, roubando o que ela tem de me lhor."
Os meus livros s.'\o crias do pensamento
livre, e o resultado de um diálogo emprestado a esses e a outros muitos mais homens, de
que não excluo Marx. de que não arredo
Cristo. Em Marx procuro a demonstração do
mundo tisico, e do papel da causalidade no
comportamento humano. Em Cristo procuro
a importância cultural do seu significado histórico; quero dizer: muito mais do que a sua
divindade interessa-me a sua humanidade, e
do que ela comporta, não como verdade revelada, mas sim do que possa valer para os
incréuscomoeu.
Formei-me na afirmação radical da unidade do género humano e da sua especifica
diferenciação. Ainda hoje creio que a coincidência da vontade com o conhecimento e
com a paixão pcnnitc o aperfeiçoamento das
sociedades. E também continuo a crer no
poder persuasivo da palavra, como mediação
de emoções, de sentimentos, de acções, de
bens, ou de comportamentos. Nesse sentido
ecomessaoricntaçãotenhovividoecscrito.
Um livro não conta apenas uma história:
defende princípios porque reflecte uma particular visão do mundo: é uma troca e uma
interdependência com zonas de sombra, alusões, analogias e metáforas, ironia, onirismo,
e um clima que nos envolve numa substância
impalpável. Um livro não é um objccto inerte. Todos os livros são políticos ou reflcctcm

mal-entendidos políticos. E a missão de
quem escreve é a de reatribuir à palavra a
forçadasuanaturezaprimordial:scravozda
insubmissão. da indignação, da rebeldia e da
revolta. Sem nunca deixar de ser um utensilio dc rclacionamento. Sem nunca deixar de
constituir um indócil apelo à dignidade do
ser humano.
Neste conceito, quem conta uma história acentua a primazia das relações do
homem com o circuito de comunicações que
conduz à sua própria transformação. O
mundo e o homem como acontecimentos
conexos. que entre si se definem, se justificam e se explicam. Mais do que um atributo
estéticoéumacondiçãomoral.
A literatura não faz revoluções; nesse
sentido, a sua autoridade é escassa
mas
ajuda a que nos conheçamos, e a que estabeleçamos pontes conceptuais com um tempo
fisico e mental próitimo ou distante, luminosoou obscuro. E requer integridade, ética,
escrúpulo e grandeza. A grander..a reveste-se
dcmui tasfonnas,eumadclaséadarecusa.
A recusa da servidão, sob todo e qualquer
aspecto.
O homem que aqui está perante vós,
falho de meios quanto cheio de humildade,
tem cumprido o seu destino e realizado a sua
vocação sem nunca ter traído os ideais e as
convicções da juventude. Não é mérito meu.
Sou produto de muitos portugueses, esses,
sim, admiráveis, que adicionaram exemplos
de coragem e de integridade ao rapaz que fui .
para ser o homem que sou. E o livro que hoje
sevosaprcscnta,namodéstiadasuaestrutura verbal, possui o orgulho de continuar uma
velha e nunca interrompida batalha, aquela
que enfrenta o esquecimento que nos nega e
osilêncioquenosquerignorar.
Muito obrigado por serem meus amigos.nll
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DEBATE

Que futuro para a A
Persegue a Verdade.
Não a atingirás.

mas niioapercas
n1111cade 1·ista
(Confücio)

MANUEL DURAN CLEMENTE
A PRIMEIRA IDEIA que me surge é a de
que se1a um <<Fórum de Intervenção)) como
associaçãoculturalecívicadeparticipaçãoa

todos os níveis na sociedade.
Como se consegue atingir esse objectivo é que me parece mais difícil. Não chega
só ter-se vontade. Não se impõe por decreto
esse uqucrer». Mas C}(actamente por que
querer é poder, como aprendi nos Pupilos do
faército, aqui estamos trocando ideias para
conccntrarforças.Otemaémuitopcrtinente
e em boa hora lançado por O Referencial.
Agradeço o convite e o desafio.
Q ue te m sido a Assodação. Nos anteriores
depoimentos de Vasco Lourenço e Garcia
dos Santos foram já sublinhados aspcctos
importantes do que tem sido a vida da A25A
e bem assim referidas actividades que a
mesma deve continuar a desenvolver por si
própria ou a es1imular com incentivos e
acompanhamento. Estou inteiramente de
acordo, pela razões já aduzidas. que o Centro
de Documentação continue em Coimbra,
junto da Universidade. e se mantenha com
ele a relação estreita e permanente que tem
existido. Igualmente todos estimamos que
dos acontecimentos mais marcantes, próximos ou distantes. da data libertadora. a
Associação seja o lugar do debate e da evocação, por excelência.
Local de deb ate e de evocaçio. Bom será
q11e nos possamos encontrar para trocar
ideias sobre e~·e11tos lra11s1•ersais à nossa
História, recente ou remota, e que o façamos
com a sere11id(l(Je e sabedoria que merecemos e que merecem os quase trinta anos de
1rdeca11tação» de ânimos e exaltações que
nos tenio colocado em trincheiras diversas ...
NaA25Acabebemoqueelajáfezaté
aqui. Fez o possível.
Não fujo ao tema em reílexão se exaltar
o esforço e mérito da sua Direcção e dos seus
órgãos sociais: perseverantes e empenhados
em conseguir o património de hoje. Houve
muita dedicação, tenacidade e capacidade de
gerir obstáculos e contrariedades. Com isso
não só amadureceu a ideia: A2SA. Consolidou-se «uma imagem de marcan (deixemme usar o termo) conquistando-se base e
meios para a sua fixação. Construiu-se a plataforma que hoje pennitirá, se quisermos. ir
ma islongeemaisalém ...
A madurecimento, C\'oluçio e contrib uto

exemp lar. Sublinhemos e louvemos esta
maturidade. Os militares mais ligados ao
acontecimento que os abraça e une: o 25 de
Abril, passaram por uma outra inserção na
vida laboral e social. Puderam vi,er mais
integrados, com o comum dos mortais e da
sociedade. os avanços e recuos que o 25 de
Abril trouxe a Portugal.
Afastados da vida militar grande parte
de nós temos dado â sociedade do melhor que
há para lhe conceder. A dita sociedade civil
sabe-o. Sabe que tem mebido de nós uma
significativa mais valia no seu desenvolvimento e em vários domínios e actividadcs

..t:ioa dlndmn...
crescentar ao passado a.
rlvênclas e preocupaçOe!:
o presente sem nos
lhearmos da realidade e
os conflitos a ela
Inerentes. se no passado
estivemos vivos e
ttervenlentes com as
mas na mão no presente
futuro teremos de
continuar bem vivos
om as armas da
xperlêncla, da maturidade
da sabedoria
1d1 ... dmo~. 11

Colabo ração e entre-ajuda com tod os os
associados. Temo-nos reconfortado com esta
saborosa vi1ória. Mas o futuro da A2SA terâ
muito a ver com a manfira com fonnos capazes de passar esta verdade, esta mensagem;
de a fazer passar com a elevação que lhe estâ
intrínseca. E o que tivennos de fazer será em
conjunto com os restantes associados originariamen te civis. Porque a ideia de abrir as
portas a estes é desde a génese da A25A uma
ideia vital.
Saibamos, nessa dinâmica, acrescentar
ao passado as vivências e preocupações do
presente sem nos alhearmos da realidade e
dos conflitos a ela inerentes. Se no passado
estivemos vivos e intervenientes com as
armas na mão no presente e futuro teremos
de continuar bem vivos com as annas da
experiência, da maturidade e da sabedoria
que a labuta até hoje nos temperou. Com a
acrescentada força moral que nos confere a
nossa intervenção no «acto da libertação do

Portugal de 74>J
repito teremos de nos
impor bem vivos, riuma cruzada de exemplo
e de dignidade.
Como em Maio de 68 ousemos tentar o
impossível!
Q ue Associação poderemos ter. Porque
«querer é poder)) que associação vamos ser?
Reforçar a ideia da Associação e a sua
imagem demarca
Estamos no ano da graça de 2002 .
Portugal não está bem, o mundo não está
melhor!
A todos nós, quaisquer sejam as convicções, perpassa a inquietação e com ela vem a
pergunta:quefizeramouquelizemosao25
de Abri l?
Será por não termos sabido ou por não
nos terem deixado usar, devida e eficientemente, a liberdade e a democracia, que o
Portugal contemporâneo não corresponde ao
que então sonhávamos?
Através da A25A, com a força moral
que nos assiste, teremos de pugnar para que
seja dada â liberdade fonnal mais conteüdo,
reciclá-la de mais humanidade e de mais fraternidade, permitir que ela seja usada para
um comportamento responsável e maduro na
solidariedade e no combate às assimetrias e
desigualdades que o 25 de Abril quis encurtar e acabar.
Que fizemos com a liberdade de Abril à
construção do Portugal que queriamos mais
próspcroejus10?
Através da A25A, com a força moral
que nos assiste, enriquecendo a intervenção
de outras entidades que comunguem semelhantes preocupações, teremos de ser um
«fórum» de pressão e de iníluência para
inverter o sentimento de derrotados e sem
auto-estima e para deixannos de nos sentir
num pais acanhado e meio-envergonhado,
vergado pe las vicissitudes da constante
innuencia dos poderes económicos que mandam e comandam.
Desde o <mperário ao especialis1a e
licenciado» o português é considerado excelente profissional em todo o lado. O que
acontece no próprio pais? Que fazem a este
capital humano os sucessivos poderes instalados?
Produzir mais ou produzir melhor. Onde
está a inovação e a criatividade?
Onde estão as escolas e os institutos que
preparem os portugueses para os novos desafios técnicos e científicos de investigação e
desenvolvimento modernos e sustentados?
Onde está um ensino moderno que à luz
de Abril liberte o português do velho papel
de servente dum certo tipo de produção
(exploração) caduca e provinciana ...?
Através da nossa A25A, com a força da
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moral que nos assiste. podemos e de\·emos
ser um "fórum" de mteneoção para a n:nedo e debate sobre estas e muitas outras problemáticas fi11.endo-nos ou"ir e respeitar
acima de suspeitas de partidarismos ou de
credos
Fór um de lntcne nçlo eredh-el e respe ilado.
Temos de nos fazer ouvir e respeitar a todos

os níveis e muito particularmente fazer
opinião sobre temas que nos são caros:
Forças Amiadas, Segurança, Cooperação,
Dcscn\·olvimcnto, Democracia, Cidadania,
Europa

Conícrêneias com pers-0nalidades presllgladas. TraLer à A25A, ao seu espaço de
debate (ainda que a sala por ,ezes SCJ8

pequena e se pudesse pensar num protocolo
com entidade que disponibilizasse um auditório) personalidades portuguesas (e não só)
de reconhecida craveira e prestigio. Ao sentarem-se ao nosso lado. dialogando e debatendo connosco assuntos candentcs, nno só
contribuirão para a riqueza e pedagogia da
reflexão como estimularão com a sua pre·
sença, frequente e de rotina, a elevação dos
associados da A25A. contribuindo para a sua
legítima promoção em prol da Assoc iação e
do País
Promoçlo. no lien1ido eh·ico, doli assoc ia·
doJ. Efcc11vamente de\.emos fazer com que
a Associação seja também uma platafonna
de promoção dos seus assoc iados (cm pani·
cular dos que foram militares e menos possi·
bil idades1ivcramdeteruma1ribunade in1er·
venção). Ejusto promover quem queira pro.
jectar a nossa A25A no sentido de a toma r
instrumento dinamizador de um pais me lhor.
Acti vidades cul1u ni ill di\ ersificad as. Outra
das preocupações da A25A será a de promo.
"·er e intensificar as manifestações de carac·
ter cultural (di\Crsificadas) para atra ir cida·
dllosqueassimaficaràoaconhccercseintegranlo mais facilmente nos seus desígnios.
Para tcnni nar gostaria de o fazer com
uma rdlc:dio em jeito de posfácio.
l lá razões muito fones para dizennos
que a Democracia sofre de males, que estani
doente.
Existem excelentes condições para que
a nossa A25A se constitua como uma entidade'fórum de procura incansâ"el e úgilantc
de explicação para os fenómenos que vão
construindo os «in"emos do nosso descontentamento».
É imperioso que se pense e repense, que
se faça da conccpção rc fl ectida do mundo e
da vida, uma bandeira para içar na A25A,
como lugar onde se deva procurar a Verdade,
saber prescindir da mentira.
Mas também ter a lucidez para distinguir entre o essencial e o acessório ou como

di7 o escritor Mário Carvalho: (1rqu1tectar
um mundo de poranóia, em que ludo tulq11ire um sentido, em fançiJo de temores e de
sobressaltos falseados, acaba por ser u:tremamente conforttfre/_ Toda a explicação ficcionada do mundo é tro1iq111/i::adoro e resa/\'t" as complexas questões da sentido antes
sequer que elas sejam eq11acionadtu. E
obtém-se este estranho paradoxo h11mano
<111e é o da conforto rmmfrado dentro do desconforto dum alarme.(.. -) Alimentam-se falsas q11estões paro e1•itar as verrlode1rns
Em certos momentos da história da
humanidade sabemos os resultados tnigicos
a que conduziu o relativismo ético sustentado por considerações sociológicas s1mphstas
e pretensamente científicas. Deixou de se
pensar. Proibiu-se que se pensasse. Veio o
obscurantismo. Instalou-se o terror.
Não podemos fazer tábua rasa dos grandes principios em que se funda a nossa civili1.ação. Foi muito por eles que acordámos e
nos batemos para varrer a ditadura.
llã um mal eh ' um bem, porqu e hã princípios. Não é tudo a mesma coisa. O que está
cm causa não sao as cores deste ou daque le
clube. Hã uma esquerda e uma direita. Em
cada uma delas hi fonnas diferen tes de encarar a verdadc e a mentira, a 1ustiça e a injusliça. Uma das animanhas da direita scni convencer de que não hâ diferenças entre
esquerda e direita. Como dizia alguém: ( ... )
deaproveitarcoincidênciasmomentâneasde
perspectiva, para sustentar que as grandes
questões saoconsensuais.
São infin(füeis os motes para a reflexão
e para o debate a fazer na nossa A25A.
Assim poderemos trocar opiniões, limar
arestas ou mesmo mudar profundamente o
sentido delas.
É cada 1cz mais vi tal que culti1 e mos o
diálogo e a troca de conhc<:imcntos. Cada
vc1 sabemos menos á medida que conhecemos ma is. Esta humildade e consciência é
fermento essencial para que a [)\:mocr.icia
cresça no sentido de servir a verdade e a
sociedade: o ser humano, enquanto gente.
Só vivendo os problemas que atravessam a sociedade, só estando com os cidadãos
e muito próximo delci; a A25A poderá cumpnr-se.
A A25A podcri prestar ao Pais um
importante sei'\ iço, conquistando as pessoas
pela in teligência e pela força da argumentação, fazendo valer os princípios que regem a
nossa civilização para uma sociedade mais
justa e fraterna.
Foram esses os valores que nos conduziram e uniram para a vitória cm 25 de Abril
de 1974, eles nos conduzirão a continuar
Abril na A25A •

Vinte anos
depois
DAVID MARTELO

----

COMO NAQUE LES desafios de futebol em
que hâ golo logo na primeira Jogada, a entrevista concedida a O Refere11cia/ pelos presidentes da Assembleia-Geral e da Direcção da
A25A, por ocasião do nosso 20.° aniversário,
também começa pelo essencial: será que as
razões que detenmnaram a fundação da
Associação 25 de Abril ai nda se mantêm 20
anos depois? Garcia dos Santos não tem
düvidas de que sim, «pois a sociedade portuguesa está afastada daquilo que foram os
objcctivos primordiais do 25 de Abrib>. Isto
é, apesar de 1<0ÓS». a sociedade portuguesa
ter-se-á afastado do espírito que soubemos
empunhar na madrugada da liberdade.
Se assim for, todavia. que juízo pode
mcreceraacçãoquetem1'indoaserdcsenvolvida pela A25A? Reconhecemos que
também temos culpas, ou, pelo contr.irio.
ad mit imos que não possuímos nem a
influência nem os meios capazes de inverter
as ituação?Noprimcirocaso,justificar-sc-ia
uma autocrítica purificadora que, todavia, se
não vislumbra. No segundo, importaria não
insistir demasiado nu ma pos1ura que. preten·
dendo ser
mcri1oriamente, sublinhe-se
pedagógica, podcni estar condenada ao insucesso se nos faleccrem os meios e as vontades para dela extrainnos os ambicionados
resu ltados.
Pessoalmente, identifico- me em absol uto com o titulo da entrevista: 1;0 25 de Abril
concretiza o regime cm que vivemosl1. O
regime não é, naturalmente, sinónimo de
governação: pode ser bom e as políticas nele
desenvolvidas serem ruinosas. Não devemos, por isso, confundir a essência do regimc que a1udãmos a fundar com as vicissitudes das di\Crsas soluções govemati\as. Ao
menos no campo da teoria. não nos tirem o
consolo desta vitória histórica.
Demasiado pessimistas na visão da
sociedade ponuguesa actual. e, aparentemente, optimistas no que às capacidades da
A25A diz respeito podemos estar a faze r o
trajccto que, daqui a mais uns cinco anos,
nos não deixe outro discurso comemoratil'o
senão o da repetição do aclual.•
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Mar Tenebroso. 1988

Vicente da Silva

Presença ass1dua
e regular desde o primeiro

numero de O Referencial.
o coronel Vicente da Sllv

comentou a realldade

portuguesa através do sei
traço humor1stlco.
Cartoons de subtileza
mordaz Ilustraram

editoriais e páginas ao
nosso boletim, criticando
e apontando rumos pelo
olhar do Vicente.
Quem é aflnal o Vicente

que durante anos esteve

por detrás de tantos
bonecos, desenhos

e Ilustrações?
A resposta a esta
lnterrogaçao
encontra-la-eis

nas páginas seguintes
em diferentes
peças de um puzzle
que, no conjunto,

pretendem revelar
o Homem,

o Miiitar e o Artista
à beira dos 80 anos.

Pintor e humor
/

A ALMA de artista deu-lhe a capacidade de
se rir de si próprio, de olhar a rcahdadc com
perspicácia e de a retratar a sorrir e de fonna
mordaz. Na Escola Prática de Ca.,.alana cm
Torres Naus. onde iniciou os pnmc1ros passos na ane da ca\ alaria. habituou-se a olhar
a vida cavaleira de forma humorlstica. Os
cavalos e tudo o que os rodea\ a a isso eram
propícios e logo passou ao desenho as histórias da vida real que publica\a numa ,,folhinha» chamada O ltwça-c/wmas
Também na Escola de Equitação em
Mafra. quando cm 195().1952 frequentou o
curso de Mestre de Equ11ação, continuou
com essa publicação inopinada e colaborou
na revista Di<ma na ilustração de anigos
dedicados ao hipismo.
O traço de Vicente estã presente no
Joma/ do Exército, desde o seu primeiro
número em 1960 até 1974, com desenhos
humorist icos, anedotas, regulamentos, capas
de revista e cartoons sobre a vida militar,
sobretudo no período da Guerra Colonial.
Como ele próprio fC\'Cla a O
Referencia/ 1(era um humorismo sem ridicularizar onde apresentava cenas da vida militar».
Porém, é a panir do momento em que
decide frequentar o Curso de Iniciação ao
Desenho e Pintura na Escola Superior de
Belas Anes em Lisboa, cm 1960-1961, que
as suas qualidades começam a ser potenciadas pelos conhecimentos que adquire com o
professor Robeno Aratijo e melhoram as técnicas que utiliza.
A alma do anista volta a falar mais alto
quando o militar atinge a situação de resel"\'a
e o homem decide abraçar nova vida licenciando-se em Pintura na ESBAL (19771982).
O anista que estava dentro de Vicente
encontra então outras fomrnsdevidae redobradas razões para se alim1ar. A panir de
1980 já maduro na ane, toma pane cm diversas exposições, na maioria colectivas, figurando nas mesmas com quadros a óleo, gravuras e desenhos.

/
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Descoberta da
Ilha da Madeira, 1988

As origens
e o primeiro soldo

ista
O «jowm» artista conhece então a partir dos 60 anos dezenas e dezenas de salas de
exposições, museus. colct:tividades, câmaras
municipais e galerias onde as suas obras são

expos1as. O seu nome e! referido no Volume
l[I da História da Arte da Caricatura da
/mpn:nsa em Portugal. Enlre 24 de Junho e

9 de Julho de 2000, por ocasião das
Comemorações dos 500 anos do Achamento
do Brasil, viu obras suas ao lado das de

Paula Rego e de outros anistas plásticos
expostas na Casa de Cultura Jaime Lobo e
Silva (ex-Casino da Ericeira) numa mostra

designada «.A Visão do Paraiso».

Vicente da Siiva

passa os seus dias
na casa da Ericeira
reconstruindo memórias

entre paletas e telas
e o carinho
de sua mulher
Gabriela
Vicente da Sil\ a r«:ebeu O Referencial
com cativanre simpatia na sua casa na

Ericeira. Entre estantes pejadas de livros, a
um canto arrumam-se o cavalete e a paleta
de cores sempre prontos para as formas
novas nascidas da criatividade do pintor e
humorista
O Homem, o Militar e o Artista fazem a
síntese da fonna de vida de quem no limiar
dos 80 aoos se diz ter sido sempre frontal,
honesto e competente. Respeitado mesmo
por aqueles que sabiam pensar de maneira
diferente da dele. <tUm homem de sone>1,
como gosta de sublinhar, a quem 1munca
aconteceu nada, nunca levou um tiro e pisou
minasqucnàorebentaram>I.
Talvez por isso as suas obras (de que
aqui reproduzimos parte) rcílectem uma
subtil forma de ingenuidade. •

O PAI. Virgiho Vicente da Silva, capitão de
Infantaria, servia cm Abrantes. A mãe, Alice
Justina Saraiva, doméstica, acompanhava o
marido nas missões para que era chamado a
servir. Em 20 de Setembro de 1923 encontravam-se em Tomar, onde o pai da\·a uma
recruta. Foi por causa disso que Vicente da
Silva \Cio ao mundo na cidade do Nabão.
Nascido rio seio de uma família da classe média - o pai depois de passar à reserva
foi professor de Matemática para equilibrar
as finanças - , Vicente da Silva é o do meio
de tri!s irmãos. José Pedro, o innão mais
velho e recentemente falecido, era capitão de
engenharia e foi expulso do Exército por ter
casado com uma cidadã espanhola. A irmã,
Mariallelcnadcsenvol"cuasuaactividadc
profissional como trabalhadora social.
O pai, ferido no Rato na revolução do 7
de Fevereiro de 1927. apoiou o 28 de Maio e
nunca escondeu a s11a simpatia pelo Estado
Novo. Militar dos quatro costados. Virgílio
Silva não foi um educador político no sentido de incutir aos filhos o ideário que perfilhava. Comunicou-lhes antes valores de vida
fundados na honra, na dignidade e no trabalho. E chegou mesmo a impedir o filho
Vicente de ler um texto no Colégio Militar
que lhe fora imposto pelo então director
(coronel Fem:ira da Cunha) para que pedisse desculpas pliblicas por um.a infracção ridicula.
Gradu11do em 1.0 sargento cadete,
Vicente da Silva recebeu o seu primeiro
soldo aos 17 anos. Os 330 escudos foram
assim geridos pelo pai: 110 para roupa; 110
para alimentação; sobravam-lhe 110 como
dinheiro de bolso que lhe davam um jeitào e
com os qu11is fazia furor entre as jovens da
su11id11dc. •
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Descoberta do
Brasil, 2000
Capela de S.
Sebastião. 1992
Praia de S.
Sebastião. 1992

Vicente da Silva

último graduado em
1.0 sargento cadete
O PAI não suportava a ideia de vi\er com o
tormento tcrrhel por algum mal desabar

sobre o filho e recusou apor a assinatura para
o JOvem (então menor) poder entrar na
Aeronáutica. Vicente, que tanto queria ser

aviador. acabou por ir parar a Cavalaria. afinal o ramo que faltava na família: o pai era
de Infantaria e o irmão de Engenharia.
No Colégio Militar foi testemunha de
cinco dias de ((Choça» apanhados pelo mnão
José Pedro. Ainda a1. apesar do ambiente austero muno marcado pela personalidade do
1~Cobras»
o direc1or, coronel Ferreira da
Cunha , recebeu apoios às escondidas de

alguns oficiais mais liberais no contacto com
os alunos. É no Colégio M1l11ar que capta os
primeiros sinais de incipiente politi7.ação marcados pelas notícias chegadas da Guerra em
Espanha (1936) onde o fasc ismo tnunfora e,

mais 1.arde, com o desencadear da li Guerra
Mundial em 1939
Apesar de ter concluido o curso no
Colégio Militar no final do ano lec1ivo de
1940, as notas de Vicente não estavam lançadas parn que pudessc prosseguir a carreira.
À boca cheia dizia-se que se tratava de alguma saíadeza do (<Cobras» para chatear o
capitão Virgílio que revirou repartições, processos e secretarias em busca das notas do
filho. Sabe-se lá por que razão, Vicente foi
obrigado a ,·oltar ao Colégio Militar para
prestar testes psicotécnicos até que as notas
lá apareceram
Os colegas de curso tmham já a vida
orientada c, por causa desta trapalhada.
Vicente da Sil va acabou por ser o último graduado em l.º sargento. Depois dele não
houve mais nenhum. O posto foi ex1imo.•

Montada e cavaleiro numa experiência arrojada e sem consequências

coa
abriu-lhe
os olhos ...
FOI EM GOA ( lndia) que abriu os olhos
para o mundo. Mobilizado cm l 954 como
capitão para servir no Grupo de Cavalaria 1
de Goa, Vicente da Silva contaHt então 31
anos, quando desembarcou com 11 mulher
Gabriela e as duas filhas Margarida e Pilar,
na pátnadcGhandi.
Antes tinham-lhe enchido os ouvidos
com histórias de que iria encontrar entre os
goeses os melhores exemplos de raros
patriotismo e amor a Portugal. Que fragmentos de barbas de S. Francisco Xavier apareciam cm missais de devotas senhoras
enquanto seguiam a missa ...
«Puro embustell, disse a O Refen!11cial.
l<Quando lá cheguei encontrei um mundo
completamente diferente do que me tinham
pintado: ninguém falava português, os goescs esta\ am-se nas tintas para nós c faziam
grnnde pressão sobre o tenitório.11 À guarnição portuguesa competia fazer a defesa da
fronteira de Maxcm e impedir a entrada de
indianos no território. Vicente da Silva recorda-se da exiguidade de meios materiais disponiveis, com material de guerra obsoleto,
de sidc-motos serem utilizados como veiculos todo-o-terreno e de o seu regresso a
Lisboa ter sido retardado cm seis meses. parn
o filho de Santos Costa não ser mobili;·.ado.
Por lá passou dois anos e meio, sem um
dia de hcença, a confrontar-se com uma rea·
!idade que já adivinhava a invasão indiana.•

Outubro - Dezembro • o Ref:erencial 15

Cópia de gravura de
autor anónimo, 1998

Ajudante de campo
de craveiro Lopes
SERVIA NO INSTITUTO de Altos Estudos
Militares, cm Pcdrouços, quando a contra

gos10 aceitou o convite para ser ajudante de
campo do ex-Presidente da RcpUblica, marechal Cra\ciro Lopes_ Vicente da Silva detestava abrir e fechar ponas e ou1ros salamaleques protocolares que nllo fossem os estritamente militares. Quando soube que a tarefo
se resumia a acompanhar o marechBI nos
seus passeios a cavalo em Monsanto ficou
aliviado.
O marechal, recorda, telefonava de

v·éspera. À hora aprazada chegava sozinho
ao volante do seu carro a Monsanto onde
Vicente da Silva o aguardava com duas montadas e uma ordenança. Esta ficava de guarda à viatura enquan10 os dois montavam descontraidamente pelas veredas do parque. No
fina l, o marechal convidava sempre Vicente
da Silva para o almoço na sua residência.
Esta relação durou entre 1961 até
Setembro de 1964 quando o marechal fale·
ceu. Vicente da Silva guarda uma imagem
reverencial de Craveiro Lopes. Além de

t<montar bem, era um homem de bem que
vh·eu e morreu amargurado». Ele próprio ia
pessoalmente receber o soldo a uma cave da
Aeronáutica, na Avenida da Liberdade, e
passava pelo vexame de A pona não lhe fazerem continência por não o conhecerem. O
Eslado Novo não só 1(0 esqueceu como o
esconjurou. Apenas uma vez o convidaram
para uma cerimónia do 10 de Junho. Depois
deixou de contar.» Apesar disso. «a Pide
nunca dci11:ou de lhe rondar a pona até Ahora
damonc11.•
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Retrato. 1986

Anatomias. 1988

Grande
Encontro.
14 de Agosto
de 1385

Vicente da Silva

Revolta da Sé
O SONHO român1ico de dei1ar abaixo o

Estado Novo esfumou-se cm escassos segundos, na noite de 11 para 12 de Março de
1959, no Rcgimen10 de Lanceiros 2 em

Lisboa.
Um punhado de \IOluntariosos conspira-

dores pensara chegada a hora para dar corpo
a uma ideia que lhes havia sido transmitida

por um contacto-mensageiro de llumbeno
Delgado: ué pre<:iso matar o Salazar)). E lançaram-se na oíensiva que ficou conhecida
pela Rernlta da Sé.
Na véspera tinham feito o rc<:onhecimcnto do tem:no e do percurso para o objrotivo e certificaram-se da neutralidade do
Regimento de Cavalaria 7, obtida a garantia
do seu comandante: «não sain!. nada contra
vocês.i> À hora aprazada Vicente da Silva
apresenta-se fardado na porta de armas de

A Arma de Cavalaria vista por Vicente

Lanceiros 2. No carro, além dele, seguiam
Almeida Santos (personagem A Balada da
Praia dru Cãe..s, de José Cardoso Pires),
Romba e Vasco Craveiro Feio.
Enquanto Almeida Santos convencia a
sentinela a franquear os portões àquela hora
inusitada, em escassos segundos. à memória
de Vicente da Silva acudiram imagens das
conspirações em que andara envolvido no
último ano. Tudo começara por altura da
malograda campanha de Humberto Delgado.
Os contactos com Varela Gomes e Almeida
Santos. O convite deste último para que participasse no golpe. Apenas manifestara
curiosidade quanto ao nome do chefe da
conspiração. Almeida Santos disse-lhe:
Pastor Fernandes. Sabia lratar·se de um
homem sério e isso bastara-lhe. Não quis
saber mais nada. As manifestações do povo e
os comícios a favor de Delgado. A obstinada
recusa em sair com o esquadrão de Lanceiros
2 (quando ainda ai servia) para carregar
sobre o povo ululante que aclamava Delgado
no Saldanha e no Liceu Camões, cm Lisboa.
A voz de Almeida Santos ao entrar no carro
interrompeu o filme de memórias que velozmente passava na cabeça de Vicente da
Silva: «vamos entram, disse. E os portões de

Lanceiros 2 abriam-se à passagem dos conspiradores.
Na parada os blindados do esquadrão
estavam formados na parada e prontos a sair.
Vicentetinhaaseufavorserummilitar
competente e frontal e, por isso, sempre res-

peitado pelos superiores. Alguns deles
conhecendo-lhes as inclinações para o «reviralho» e as opções políticas contrárias ao
Estado Novo, evitavam falar de política. O
modo como tratava os subordinados granjca·
va-Jhe igual respeito e admiração dos seus

homens. Ninguém estranharia assim que os
arquei ros de Lanceiros 2 o seguissem, apesar
de já não ser o seu comandante de esquadrão.
Ele conhecia bem os cantos à casa e.
com os camaradas do golpe, logo se dirigiu
ao armeiro para levant.ar a arma pessoal.

Quando estavam prestes a formar os homens
e rumar para S. Bento, uma voz avisa-o de
que o comandante estava a chegar à unidade.
Vicente da Silva ainda hoje nll.o tem explicação para o sucedido: por que se dirigiu àquela hora da noite o comandante a Lanceiros?
Foi avisado de algo? Quem deu com a língua
nos dentes? Ao mesmo tempo, um telefonema para Almeida Santos, oriundo do comando do Movimento Militar Independente
(MM!), ordenava a suspensão das actividades.
Perante a surpresa da presença iminente
do comandante, dos romântico golpistas apoderou-se um súbito sentimento de pânico. O
oficial de dia da unidade justificava ao recém
chegado a razão dos carros de combate na
parada àquela hora da noite: um exerclcio na
manhã seguinte para testar equipamento e o
pessoal. Enquanto isso, os qualfO heróis
escapavam-se como podiam. Vicente da
Silva e Almeida Santos saltaram o muro da
unidade, separaram-se e puseram-se em fuga
em direcção ao rio. No percurso Vicente da
Silva avistou um carro com homens armados
de pistolas metralhadoras no interior que lhe
pareciam suspeitos, pides? legionários? Em
passo estugado prosseguiu a marcha em
direcção à sua residência, na Avenida Infante
de Santo, cm Lisboa. Na fuga , para iludir
eventuais perseguidores, passoo a linha do
comboio e andou várias vezes às voltas.

Mesmo assim pareceu-lhe ver o carro suspeito a passar várias vezes por ele. Chegou a
casaàsquatroemeiadamadrugada.
Gabriela, sua mulher, senhora de fibra
quearrostouenfrentarsozinhaosesbirrosda
PIDE para se inteirar da situação de seu
genro, preso por aquela polícia, esperava-o
ansiosa. Acabara de receber um telefonema
de Pedro Cardoso. general que foi CEME e
director dos serviços de infonnações, e era
amigo e colega de curso de seu marido.
Queria o amigo saber onde estava Vicente da
Silva. Gabriela atendeu o telefone e com
uma piedosa mentira disse a Pedro Cardoso
que o marido estava na cama, a dormir. Se
queria que o chamasse, ainda balbuciou
receosa. e rejubilou quando logo ouviu a resposta negativa, acompanhada de um pedido
de desculpas pelo telefonema fora de horas e
com os desejos de boa noite.
Uma noite diferente que Vicente e
Gabriela guardam na memória. Ele fugira
depois do golpe falhado. Ela vigiava cm
casa, sempre solidária com as opções dele.
Mais tarde, ambos se convenceram que
aqucletelefonemaforadehorasacabariapc1r
impedir que o nome de Vicente da Silva apa·
recesse implicado no golpe da~- Para todos
os efeitos legais, funcionara o alibi. Vicente
da Silva estava mergulhado num sono tranquilo. E assim se faz a história.•
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Computador gigantesco ao serviço das Forças Armadas. 1980

Vicente da Silva

A mágoa por
estar longe
no 25 de Abril
EM TODOS os momentos da sua vida de
militar, sempre que pode, não deixou de
conspirar contra o regime de Salazar e de
Caetano. Por isso, a mágoa de Vicente da
Silva é maior por as circuns1âncias não lhe
terem proporcionado ter estado (<por dentro))
do25 de Abril.

Na altura. encontrava-se como coronel
no Leste de Angola. Tinha uma consulta
marcada para Luanda no dia 26 de Abril
quando apanhou o avião para a capital. Os
pilotos traziam jornais a contar tudo. Foi
assim que soube do 25 de Abril.
Quando chegou à messe a Luanda havia
um 11silêncio pesado" e pensou: ((0 25 de
Abril está perdidm1. Ignorando os camaradas
cabisbaixos, pediu uma garrafa de champanha para festejarematreirodccumphcidade
piscou o olho aos alferes que ao fundo da

O s sapadores pelo o lha r d e Vice n te

sala com ele brindaram.

Feita a radiografia e inteirand<r-sequea
saúde estava em ordem pediu ao médico
para não lhe dar ({altalJ a fim de se poder
retardar por Luanda e viver mais intensamente os acontecimentos da revolução.
Teve de voltar ao Leste mas não descansou enquanto não foi parar a Luanda
Para isso se serviu de contactos anteriores
com o então major Pezarat Correia, ao tempo
coordenador do MFA em Angola e hoje prezado dircctor de O Referencio/, com quem
mantivera 11convcrsas de esquerda» desde
1973. Na Lunda. Vicente da Silva assaltou o
gabinete da Pide cm finais de Abril de 1974
mas não encontrou nada. Os esbirros tinham
destruído os ficheiros e acabaram por fugir
paraaÁfricadoSul.
Acabada a comissão em Outubro de
1974, regressa a Lisboa e corre até S. Bento
1<para dar um abraço ao amigo Vasco
Gonçalves)> com quem se cruzara na Índia e
também em Angola, ambos pertencentes ao
mesmo curso de entrada na Escola do
Exército. •

A Arma d e E n genhar ia re tratada p o r Vicente

•

O Esta d o Maior n o d esenho de Vice n te
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Marcos de

uma vida
1923 - Nasce em Tomar. a 20 de Setembro

Turcifal, 1987

1933-1940-FrequentaoColégioMilitardeondc
sai graduado em l."sargentocadete
11140-1942 Frequenta a Faculdade de Ciências
de Lisboa onde conclui os preparatórios para
adm1ssãoàEscoladoExército
1942-1944 - Curso de Cavalaria na E!;cola do
Exército

1944 - Tirocínio na Escola Prática de Cavalaria

em Torres Novas

A Arma de Artilharia pintada por Vicente

Os Serviços de Saúde com o humor de Vicente

Os Serviços de Intendência vistos por Vicente

1944-1954 - Serviço na Escola Prática de
Cavalaria em Torres Novas
1945 Promoçiloaalfcrcs
1950-1952
Curso de mestre de equitação na
ent!oEscolaMilitardeequitaçãoemMafra
1954 Mobilizado comocapit!o para servir no
Grupo de Cavalaria 1 dcGoo(india)
1957 - Regressa da Índia e é colocado no
RegimentodeLanceiros2,emLisboa
1959 - Participa no Golpe de Sé. em 11 / 12 de
Março
1961- 1965 - Colocado no lnstnuto de Altos
Estudos Militares. em Lisboa
1961-1964 - Ajudante de campo do marechal
Craveiro Lopes. ex-Presidente da llepública
196S-1967 - Fa.t a pnmeira comissão em África
servindo como major no Bié (Angola) como
scgundocomandantedoGrupodeCavalarian.~ l
«Dragões»
1967-1968 Professor da Academia Militar em
Lisboa
1968-1969 - Segundacomis.sãoemAngola(TotoUlge)comooficial de operações. A comissão foi
interrompidaamcio(durantecincomeses)devido
a doença grave que determinou a C\'acuação para
Lisboa. RcgrcssaaAngolacomotencnte-coronel.
masacabaporficarem Luandacomamiss!ode
estudar e promo\'er o n:completamento da fileira
do Grupo de Esquadrões do Bié. no que foi bem
sucedido
1970
Professor de Tãctica de Cavalaria na
AcadcmiaM1!itarem Lisboa
1972- 1974 -Terceira comissão em Angola [Luso
(Luena)ellenriquedeCar.alho(Saurimo)]como
tenente-coronel integrado no Estado Maior de
ComandodoSc:çtor
197.'I Promoçãoacoronel
1975 - D1n:ctor-interino da Anna de Cavalaria
1976 - lnspector da Anna de Cavalaria
1976 - A 20 de Setembro, no dia em que eompletou 53 anos. passagcm à rcserva acliva
1960-1961-Faz0Cursodemic1açãoa0Desenho
e Pintura na Sociedade Nacional de Belas Artes
em Lisboa
1977-1982 - Já.nasituaçãoderescrva. licencia-se
em Pintura na Escola Superior de Belas Artes em
Lisboa
1980 - Desde esta altura toma parte cm diversas
exposições.nama1oriacolectivas, figurando nas
mesmasquadrosaólco,gravurasedescnhos
198 1 -Fiu-scna Ericeira
1982 - EncabeçaListadaAPUcandidataàseleiçõesautárquicasparaoconcelllodeMafra
1982-1985 - Vereador da Cimara Municipal de
Mafra com o pelouro do Trânsito e Toponímia
1986 - É novamente eleito para a ~ereação da
Câmara Municipal de Mafra mas. na primeira reunillo do exe<:utivo, trava-se de razões corno prc:si·
denteeacabaporrenunciaraomandato. •
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NO PASSADO mês de Outubro teve
lugar no Fórum da Associação 25 de
Abril, uma sessão de evocação/homenagem dedicada a Ramiro Correia. São
passados 25 anos sobre o trágico aci-

dente, na baía do Biiene em
Moçambique, onde perderam a vida
Ramiro Correia, sua mulher e o filho
mais pequeno. Tanto Ramiro Correia
como sua mulher Isabel Lacximy, estavam cm Moçambique como médicos

cooperantes.
A data escolhida para a realização da
homenagem - 15 de Outubro corresponderia aos 65 anos de idade de

Ramiro Correia. Quis-se evitar assinalar a data do acidente fatídico ( 16 de
Agosto. 1977) ou a do grandioso funeral, realizado em Lisboa a 17 Outubro
desse ano, com o acompanhamento de
muitos milhares de pessoas. Quis-se
celebrar a vida e não recordar a mor1e.
Quis-se - deliberadamente - exaltar o
exemplo da vida do Ramiro Correia,
norteada pelo respeito e crença inabalável na capacidade do povo - mesmo o
mais sofrido - para transfonnar o próprio destino; o da nação a que calhou
pertencer e, finalmente, o de todo o
mundo.
Na sessão do dia 15 Outubro 2002,
tomaram a palavra os componentes da
mesa: coronel Vasco Lourenço, como
presidente da Direcção da Associação
25 de Abril; almirante Martins
Guerreiro e coronel refonnado Varela
Gomes, que ainda integrava o comandante Manuel Begonha.
A seguir se transcrevem - em versão
reduzida, por exigências de espaço - as
intervenções de fundo (mais extensas e
elaboradas) do almirante Martins
Guerreiro e do coronel Varela Gomes.
A versão completa de ambas, fica em
depósito na Associação, onde os interessados poderão obter a respectiva
fotocópia.
Igualmente intervieram no decurso da
sessão: Rodrigo de Freitas, coordenador do sector artís1ico da Dinamização
Cullural. que apresentou a exposição
documental por si organizada, e que
ocupava as paredes da Sala; o sargentochefc Lourenço, que serviu com
Ramiro Correia em África durante a
Guerra Colonial, e cm guarnições no
Conlinente; a socióloga Sónia Ribeiro,
que prepara uma tese sobre a
Dinami1.ação Cultural.

Evocação de Ri
l\IANUEL MARTINS GUERREIRO
UM GRUPO de amigos teve a iniciativa de
promover esta cvocaçllo, bem hajam pela
ideia e sobretudo pela sua concretização. Foi
com todo o gosto que, desde o inicio, me
associei à ideia
Ramiro Correia foi umexemplodededicação aos outros e aos ideais de Abril, merece que o recordemos e que tentemos perceber
c aprofundar o seu pensamento
No fim de 1972, quando regressa a
Lisboa é colocado no Grupo n.• 1 de Escolas
da Annada, integra-se sem dificuldade na
nossa estrutura de contestação ao regime,
onde já havia muitos oficiais como, por
exemplo, o Bcgonha que o irá acompanhar na
Dinamiz.ação Cultural e na acção cívica em
1974175. O Ramiro é um c1tcclcnte dinamizador da nossa acção cm Vila Franca e nos
Anai.t do Clube Militar A'uval. E no 16 de
Março là está na linha da frente com outros
camaradas controlando a força dos marinheiros que o comando pretende enviar para
interceptar a coluna das Caldas.
Mas a acção do Ramiro Correia em Vila
Franca destaca-se, mais uma ,·cz, através da
animação do jornal da unidade, o En1re
Torres e do esclarecimento junto dos marinheiros, a sua qualidade de médico permitia-lhe outro espaço de manobra que ele

poterx:iava da melhor forma. Se na Marinha o
Ramiro era bem conhecido dos que tiveram o
privilégio de prestar serviço com ele, ou de
ler os seus artigos e discutir as suas ideias. j6
o mesmo não acontecia fora da Marinha.
Assim, quando no início de Junho, o
Ramiro aparece na tele\ isão a anunciar as
comemorações do 10 de Junho, numa linha
emmcntcmentc cultural e de e\·ocação da
resistência ao fascismo, revela-se pubhcamente de fonna fulgurante, excedendo todas
as expectativas. A todos impressionou e a
alguns elementos da Junta de Salvação
Nacional incomodou.
Ramiro Correia tinha uma fonnação cultural e humana e uma experiência de vida que
aliadas à sua grande inteligêrx:ia. vivacidade
e alegria. faziam dele o militar civilista mais
indicado para congregar a acção de artislas.
cscntorcs e outros intelectuais, ansiosos por
colocarem as suas capacidades ao serviço da
revolução e da libertação do f>O\O ponuguês
Ramiro era um homem do po\·o, conhcciaoscusofrimcnto.sabiaoquceraasohdariedadc e a liberdade, sabia que era no povo
que o MFA tinha as suas raízes directas e que
as nossas ideias políticas eram ideias forjadas
pela luta contra o fascismo durante muitos
anos e também pela luta de outros povos e
movimentos soc1a1s.
Re1cita'11 qualquer ideia de paternalismo
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Vasco Gonçal\-es e Vartla Gomes num reencontro aíeduoso

miro correia
e via os militares como elementos do pmo,
com o dC\Cr de colocar a sua força na deíesa

dos interesses de todos. Via a cultura e a arte
como c11pressões e apelos à sensibilidade e
inteligência das pessoas
Ramiro Correia e>;prcssou estas ideias
na sua pnmcira intcr•cnção pUblica na TV e
provocou um enorme impacto que ajudou a
criar uma imagem dife rente das Forças
Annadas e sobretudo dos mih tares do MFA.
Spínola não gostou, mas isso em nada modi-

ficou as amudes e projcctos do Ramiro.
Como muitos de nós, ele sentia a necessidade de alterar a velha imagem das Forças
Annadas repressi\·as e autoritárias, suporte
ou pilar do fascismo, tmagem que ainda sub-

sistia Junto de muita gente.
Assim a ideia de fazer sair os militares
dos quartéis e levá-los a contactar o pcwo juntamente com os intelectuais e artistas tem um
triplo sentido:
• mostrar o que são os 1cnovos)) militares e o
MFA, desfazendo a \e lha ideia de FAs:
·contribuir para o esclarecimento das pessoas
desarticulando e desannnndo ideias e práticas
fascistas:
·canalizar a energia adequada e a capacidade
criadora dos artistas, organi1.ando as acções
adequadas para melhor servirem a transformação da sociedade portuguesa através da
sua acção dirccta. Ramiro Com:ia consegue

uma articu lação orgânica única entre milita·
rcs, intclectuaiscnrtistasemcampanhasde
dinamizaçãoculturalecívicanaszonasintcrioresdoPaís.
A imagem que Spínola tinha das FAs
cntrau claramcn1e cm choque com esta nova
imagem e com a acção cultural dos militares
e m1e lec1uais junto da população.
Só após o 28 de Setembro esta acção, em
coorde nação com a Direcção-geral da
Cul tura Popular e Espectâculos, ganha amp li·
tudc. Em Outubro conslitui-sc a Com1ss.'10
Dinamizadora Central (COD ICE), integrada
na 5." Divisão.
A rc,o]ução cultural que Ramiro Com: ia
idealizou, e para CUJO arranque tão decisivamente contribuiu, continua a ser necessária,
como urgente é que se compreenda que do
seu aprofundamento depende a concretizaçll.o
de algumas das promessas de Abril.
Ramiro acredita''ª cm si próprio e oo
po'o; conseguiu tomar fácil e simples o que
se afigurava e~tremamentc dificil e oompli·
cado. Os que com ele trabalharam e contactaram, o próprio povo que o viu e escutou, acreditaram também nele: por isso a nossa revolução atravessou um período de maior criati·
' idade popular. na arte e na cultura.
No Conselho da Re,olução. tive a opor·
1umdade de apreciar a inteligência e a capacidade de diá logo de Ramiro, mesmo nos

momentos mais delicados e tensos que atra\essámos em 1975. Deve·se a essa capacidade de diãlogo e ao talento para congregar
1..-sforços e vontades. a nomeação de Ramiro
Correia para a chefia da
Divisão do
Es1.ado-Maior Genera l das Forças Annadas.
num momento em que esta era alvo de mui·
tos ataques e palco de variadíssimas dispulas
Ramiro Correia foi sempre um excelcn-te com pan heiro solidário e detenninado.
Mesmo que o futuro tarde a conc retizar
as suas ideias, o seu exem plo e a sua obra
conti nuarão.
Ontem corno hoje, é necessário conti·
nuar a ultrapassar fronteiras sociais e culturais. ontem como hoje é necessário aprender
a liberdade e o gosto de Vi\cr.
Ramiro Correia deixou-nos uma proposta e uma experiência.
Cabe-nos agora extrair os ensinamentos
dessa experiência e aceitar essa proposia:
contribuir para a transfonnação da qualidade
de vida do povo ponuguês, afinnando a sua
cultura e capacidade
No seu legado contam-se as sementes
bastantes para que a RcvoluçãoCuh ural e a
das mentali dades se tomem uma realidade.
Algumas dessas sementes estão já a genninar
e nmas plantas crescem no terreno féni l da
cultura popular.
Depende de todos nós fv.ê-las florir. •

s.•
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Nomeando o tempo
VA RELA G OMES
( .. ) CONVOCAR hoje. em 2002, a memória
de Ramiro Com: ia representa. indubita\ cimente. com:ocar a memória da Re\oluç!lo de
Abril; ou melhor dizendo, do período rt\Olu-

c1onârio de 1974-75. Creio que isso está
claro para toda a gente. Gostaria de enfotizálo. Aliás - corno orador nesta se:;são - sintome obrigado a fazê-lo.
( ... ) Ramiro Correia reun ia na sua pessoa - e reúne na sua memória· múllip los
mot ivos para ser miado ao ostracismo pelo
poder poli1ico que \em dominando esta li
RcpUblica Democrática
Considerando que estamos cm casa dirigida por antigos camaradas m1htares, de\O
apontar como primeiro moll\O dessa atitude,
o facto de Ramiro Correia ter sido membro

das Forças Annadas, com a d«:isiva agravan te de ter pertencido de corpo e alma ao
movimento milita r que derrubou o fascismo
e abriu as portas a liberdade. De ser um dos
1timplicadoS)) oo 25 de Abril, como acentua·
va com irónica amargura o falecido
Salgueiro Maia.
A classe burguesa · que se encobre sob
o significati\O eufemismo de sociedade ci.,.il
·,odeia os mil11arcs. (Ou despreza-os, se pre·
fenrem.) Odeia particulannente, os militares
que participaram no 25 de Abril: e entre
estes. ainda mais, aqueles que desejavam
uma ruptura revo lucionária com o passado
fnsc ista. Era o caso de Ramiro Correia.
Creio que os prezados camaradas da
Assoc iação 25 de Abri l, ao fim de um quarto
dcsécu lodepenosasobrevi\ênc iaedcsconsiderações \·ârias, reconhecem a realidade de
um c li ma político-partidário hostil em relaçllo a Instituição Militar. cm geral; e, em
especial, marginalizando os protagonistas da
acçllo libertadora de Abril. Lembremos
ainda, o caso de Salgueiro Maia, herói maior
do 25 de Abril, sujeito a infames humil hações até à sua prematu ra morte cm 1992.
(Com 48 anos de idade.) Ou ai nda Melo
An tunes (m. 1999). um caso clbsico da
rngrat idão dos 'encedores, pois sendo um
dos mihtares a quem a burguesia mais deve,
faleceu em 1999 quase ignorado; e parecendo não ter deixado saudades
No fundo, o fantasma re\oluc ionãrio - o
famoso PREC - ainda hoje provoca calafrios
(e diarreias} na autodenommada sociedade
civil : a qua l vivia mansamente à sombra do
fasc ismo e não perdoa aos Capitlles de Abril
os incómodos de 74 e o cagaço do 11 de
Março75.
Nllo será este o local nem a ocasião,
para a ... eriguar as causas profundas do res-

Aspecto da sessão e\ocativa na sede da A25A
sentimento da sociedade civi l, em relação ã
sociedade mi litar emergente do 25 de Abril.
(... )Nestcenquadramen to,entendoque
evocar Ramiro Correia em sessão pública,
nesta ano de (pouca) graça de 2002, equivale a uma tomada de posiçllo. Por assi m o
entender aqui estou na Associação 25 de
Abri l, recuperando a memória do querido
compa nheiro Ranmo, na compa nhia de
camaradas, amigos e 11dmiradores de 'ãrias
gerações e sensibilidades ideológicas; mas
que, em con1un10, não perderam o respe ito
pelos ideais de Abril, de ruptura com o passado fascista, de cre nça num fu turo posshel
de solidariedade activa, de eq uidade na justiça e na distribuiçllodariqueza.
(...) RarmroCorreiafoi,peranteacircunstância TC\Olucionãria, um Sonhador do
Possh·el... da Utopia Possh·cl. Interessa que
isto fique sublinhado como correcti\o ao sorriso manhoso dos idealistas pragmã1icos (passe
o parado:m). Poeta também ele era, mas não
sentado a beira da estrada a ou\ ir o vento que
passava e lhe traria notícias do seu país.
Numa decisão natural, que lhe ia ao
carácter e A inteligência, pôs-se ao caminho
com confiante optimismo. Desponivamentc.
se preferirem. para ganhar ou perder, ele que
fora um atleta campello. Soara a hora de estar
A altura. de enfrentar os riscos. de jogar o
destino cm nome das pa1ii.ões confessadas.
1ínha ele escrito. a quatro aoos de distância
da ah·orada de Abril: «Ser um homem ... é
recusar com coragem os caminhos aviltantes
dequemmente.n Parec iaadivin harachusma
de renega dos me ntirosos que se refugiaram
no regaço de reacção burguesa, mal o tropel
de Abril levantou a pnmeira poeira.
( ... ) Escre\eu'. «A construção do socialismo não é um aclo de fé, nem vi.,.c de dog·

mas. É um traba lho. Vive da intel igência na
anã lise das situações.)> (em MFA-l11ta de
C/as.ses).Ouainda:<(( ... )a nossa acção na
5." Divisão manifestou sempre um profundo
respeito pelo povo( ...), não proc urando, portanto.controlar-lhe a vo ntade re.,.oluc ionãria,
mas sim criar a consciência das necessidades
esllmulando a organização popular. ou SCJa.
o efcctivo ª'anço da re\·olução.» (em entre·
'o'ista,Out.7S)
( ... )Entendo que interessa sobremaneira
sublinharestoutraconclusão: a acçãocivica
e politica levada a cabo pela s.• Divisão
junto das populações, foi de orientação e
apo io - de dinamização, na feliz designaçllo
adoptada.Jamaisseeiterceramprcssõesinumidatórias, ou se optou pela demagogia das
promessas. Onentação geral no sentido do
socialismo? Isso c>;.pressamcnte. O que nllo
pode suscitar qua lquer reparo, numa c ircunstância onde até o PPD se reclama\ a do socialismo: e, ma is ainda, onde a Constituição
aprovada em Abri l de 1976 o consagra'ª
togo no An. 0 1.0 : Uma República( ... ) empenhada na sua tra nsfonnação numaa sociedade sem classes. E no seu An.º 2º: assegurar
atransiçãoparaosocialismo.
Podeis crer que não foram os «pengoSOS» re'olucionários da 5." Divisão quem
escre\eu ou inspirou essa primeira Consutui·
ção do regime democrático. Muitos de nós
esttwam presos ou eltilados; a totalidade,
e>;.clulda. Obviamente, não thcmos qualquer
rcsponsab1l 1dade na inobservância dos prin·
cipios consignados na Lei Suprema da
Naçllo; nem na im potê ncia manifestada
perante a sua sistcmãtica sabotagem, a cobeno dos primeiros go ... emos constituciona is. Igualmente não fomos tidos nem achados no absoluto desrespeito do disposto oo
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Titulo X da mesma Constituição, onde era
estipulado (art. 0 273º): (cAs Forças Armadas
têm a missão histórica de garantir as condições que permitam a transiçã pacífica e pluralista da sociedade portuguesa para a democracía e o socialismo.11 Afinal, nem mais nem
menos que a missão atribuída e desempenha·
da-comdedicaçãoesucesso-pcla,entretanto extinta, s.• Divisão/Codice.
( ... ) A imagem e o nome de Ramiro
Correia ficaram indissoluvelmente associados à Dinamização Cultural. Para muitos
estudiosos, para muitíssima gente indiferenciada, a Dinamização Cultural foi a realização mais bela e simbólica da Revolução de
Abril. Aquela que perdurará no tempo da história, nas memórias e nos livros... para além,
muito tempo depois de ter morrido connosco
o sufoco de emoção provocado pela lembr.wça dessa época apaixonante. Para as hostes e
partidos polí1icos reaccionários a Dinamização Cultural e o seu mentor, Ramiro Correia
foram alvos prioritários a abater, tal como o
conjunto da s.• Divisão e seus dirigentes. Eles
bem perceberam! E. dessa aversão derivamos
muita honra. Triunfaram no seu propósito,
com é sabido. Encontraram ressonâncias
favoráveis dentro das Forças Armadas, inclusive no MFA. Na verdade, o encerramento
man11 mifitari da 5." Divisão, cm Agosto de
1975. representa a primeira grande vitória das
forças que, por uma razão ou outra. se opunham à marcha redentora da revolução.
( ...) Ramiro Correia (em Junho de 75)
desfez com magistral simplicidade, os ataques de um largoscctordeintetectuais,<(Vencidos das utopias11, e já de malas aviadas para
a bela sociedade liberal dos prémios e comendas. Mais uma vez se verificou a sabedoria do
velho aforismo: se a vossa moral é com1pta
( ...)a vossa lógica corrompida está.
( ...)Não. não reconhecemos capacidade
a nenhum turiferário do imperialismo e da
govemança capitalista, a nenhum renegado
com a barriga cheia de tachos e gamelas, para
se atrever a rebaixar a figura e obra de
Ramiro Correia ao nível dos seus míseros
intuitos de carreirismo político, de ganância
pelo poder, por privilégios e enriquecimento
pcssoaL Ramiro Correia, os seus colaboradores na Dinamização Cultural, os seus companheiros da 5.' Divisão penencem a outro universo de valores: eram gente honrada, empenhados de corpo e alma na tarefa exaltante de
libenar o sua Pátria do medo e do obscurantismo ancestral, de abrir os horizontes da civilidade e de um progresso humanizado.
Sempre nos bas1ou o sentimento do dever
cumprido. É um brasão de nobreza, que não
estáaoalcancede todos( ... ) •

Vasco Lourenço com Varela Gomes

Partiste há 25 anos
NELSON PERES

DE IMPREVISTO, traiçoeira. a notícia
impossível estava ali. Leu-se nos jornais.
Escutou-se dolorosamente.
Mão-cheia de luto, tragédia tão absurda
que nem mesmo o facto consumado admitia
crédito. Mas aconteceu.
Saldou-seemtrésmortesumatardeque
prometia sorrisos, uma tarde de descanso e
tréguas.Masnãofoiassim.
Nessa tarde, de 16 de Agosto de 1977,
às três horas. nas águas apetecidas do
Biiene, a 200 qui lómetros de Maputo. cm
Moçambique, abate-se um drama: Ramiro
Correia, capitão de Abril, ex-conselheiro da
Revolução. ex-chefe da 5• Divisão do
EMGFA. primeiro-tenente médico naval,
sua mulher, Isabel Lacximy, também médica, e Nuno Ramiro, o filho mais novo do
casal, morrem vitimas de acidente, ao voltar-se a embarcação de recreio em que velejavam. A notícia impossível não mentia.
A sua vida de estudante reílecte a personalidade multifacetada que mais tarde
viria a confirmar. Assim, fez-se notar pelo
seu irrequietismo, e interesse por vários assuntos, desde a sua grande aptidão para os
desponos, até às suas ac1ividades políticas e
culturais nas associações de estudantes.
Anunciou sempre com coerência a sua luta
por um futuro melhor, onde não tivesse lugar a exploração e injustiça e o Homem alcançasse os espaços da liberdade.
Ramiro Correia era de uma estatura
intelectual e humana invulgar, com um profundo sentido poético aliado a uma vasta
formação cientifica e humanista. Podia aplicar a sua inteligência a um imensoespirito
criador a que não faltava a agudeza critica e

um jovial senso de humor. Era, aliás, um
homem simples e cativante
Era de facto um poeta e um sonhador,
mas não era um utopista. Não serão es1es
poetas e sonhadores o sal da terra?
Foi intensa a sua adesão aos preparativos para a arrancada do 25 de Abril, tendo
desempenhado uma acção fundamental no
Grupo nº. 1 de Escolas da Annada (Vila
Franca de Xira), em 16 de Março de 1974,
durante a ocorrência da tentativa fracassada
de golpe militar, esclarecendo os acontecimentos e assim contribuindo para que a
Armada honrasse os compromissos que
havia assumido com o Exêrcito.
Após Abril de 1974. organizou as campanhas de dinamização cultural. posteriormente de acção clvica. nunca deixando de
lutar pela revolução das mentalidades sabendo que a cultura no seu sentido mais lato,
juntamente com a inteligência, sempre
haviam sido combatidas pelo fascismo
impondo o reinado do obscurantismo e
assim impedir que os ponugueses fossem
senhores do seu próprio destino.
( ...) Como se disse na cerimónia de
homenagem fúnebre efcctuada na cidade do
Maputo, no dia 21 de Agosto de 1977, subitamente na clivagem do tempo, para utilizar
o teu titulo de poema, terminou a tua vida
Ramiro, em cenário de tragédia antiquíssima,
solene tão tremenda, que jamais a emoção
deixará o entendimento esquecer o teu exemplo. Esse, permanecerá a herança do povo
português, dos povos do mundo legado precioso e fecundo dum herói do nosso tempo, e
nós nomearemos o tempo como tu nos exortas ao fechar o teu livro. Assim será feito,
pela revo lução, pelo teu filho vivo, Ramiro
Bernardino. pelo futuro que começaste. •
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o 25 de Abril passou à
JOSÉ f."ONTÃO

AO CONTRÁRIO do que possa pam:cr, não
venho aqui lamentar-me e, muito menos, dar

alegria aos «marretas» que ainda sofrem de
pesadelos com cravos. Venho, sim, possuído
de uma satisfação comedida e daquela serena bem-aventurança de quem semeou para
dciirnr colher. como foi timbre dos capitães
aos quais cm boa hora me juntei.
Esta rcflcdo foi-me sugerida pelo

recente combate político cm que esteve
envolvido o nosso camarada Vasco Lourenço
e pela imagem que o atingiu em tennos de

opinião pública. porque ela já não contempla
certas qualificações e pressupostos do passado.
Em surdina, foi-se infiltrando na sociedade portuguesa um cansaço de lutas, de
causasgcncrosas,deidealismosfuturistas.A
guerrilha politica desatinada e demagógica,
de que poucos estarão inocentes mas alguns
levam a limites intolcrãvcis, foi consumindo
a paciência para um certo tipo de manifestações, de processos reivindicativos e da política cm geral. Hã mesmo algum ensurdecimento a certas invocações, ainda que elas
estejam ligadas a actos da mais nobre e digna
resistênciaouacausasverdadciramcntcjusA par disto. as «criaturas)/ mediãlicas
proliferam em vãrios fonnatos e erguem-se
vazias como balões enfeitados sobre os obscuros corações, os cérebros e os braços de
quem faz o progresso e eleva a condição
humana, esses Milagres da Terra conquistados a pulso e tantas vezes desbaratados levianamente.
Poderíamos tomar na conta de epifenómenos a erupção de tais personagens se,
olhando para as elites dominantes, bem instaladas no regime dcmocrãtico, nilo as víssemos com os mesmos tiques. na mesma competição gananciosa, com a mesma falta de
pudor, rindo-se da austeridade, transbordando para os negócios futebolísticos, imobiliários, para o que lhes dã na gana. porque
gozam de imunidade permanente.
O combate politico vai a reboque destas
modas, descendo à cidade como um circo de
malabarismos, ilusionismos e promessas feéricas. A dignidade das causas e dos valores
falsifica-se em proveito do espectáculo.
Em função destes caminhos mais recentes da democracia portuguesa e das expectativas suscitadas pela rcvolução,serã inevitável que os seus protagonistas se sintam
decepcionados e, de uma maneira ou de
outra, tendam a exorcizar o mundo que os
rodeia.
Esta reacção espontânea, todavia. é
muito ditada pela vivência empenhada e senlimental que todos tivemos. Certas criticas

ao que instauramos ou, por antinomia. certos
elogios ao que dcmibamos, mexem connosco. O que não corre bem. sente-se na carne.
Num segundo tempo de reflexão, mais
distanciadoesereno,serâforçosoreconhccer

o pós 2 de Abril nasceu
1slm à sombra deste mito
11telar como um grande
novelo de onde cada um
dos novos protagonistas
puxava o seu fio. Ele
ganhou. sem dúvida, uma
avassaladora marca de
esquerda. Muitos militares

pouco politizados
alinharam à esquerda. os
partidos tiveram programas
de esquerda ou de quase
esquerda. O povo fez um
voto esmagador de
esquerda
que pecamos por urna atitude tutelar descabida.
Que houve então no 25 de Abril que nos
tenha tomado de um modo tão contraditório?
A meu ver duas coisas: uma verdade e
um mito.
A verdade é muito simples, foi demibada a ditadura. O feito de\eu-se ã tomada de
consciência por uma geração de jovens oficiais do Exército, fazendo vingar o seu
<1Movimento» e levando-o ãs últimas consequências, isto é, a pegar em annas para instaurar um regime democrático. Em poucas
horas, com facilidade impensãvel, o trabalho
estava feito por algumas pequenas unidades
do Exército e alguns apoios muito sucintos
de outras origens. Quem gosta de ditaduras
pode dizer que foi pena, quem não gosta, tem
de dar vivas sem meias tintas.
Ainda hoje, poucos reconhecem esta
realidade elementar e autónoma. perdendo
tempo a encontrar-lhe raízes que os deixem
menos desamparados na sua análise histórica. O certo é que não houve qualquer linha
ideológica no interior do movimento e é
muitopercgrinaaideiadequearevoltaestudantil e o papel dos milicianos em África
estiveram na sua génese.
A 1(Resistência» cm geral, com as suas
lutas por vezes heróicas. foi com certeza uma
luz, uma referência de fundo, e é também
natural que alguns mi litares fossem tocados
pelo movimento de ideias originado no Maio
de 68. É óbvio que houve diálogos com os

milicianos e com muitos outros. Porém, o
contacto directo com 11 realidade colonial
involutiva e a dissociação de pensamento
que distanciaram os quadros combatentes
das hierarquias mandantes, bem como um
contraponto dos casos de Goa. da Argélia e
do Vietname, a meu ver, foram muito mais
incisivos no sentimento de revolta militar. O
célebredccrctodcnaturcza corporativa foi a
gota de água no copo da arbitrariedade e da
teimosia com que era conduzida uma guerra
sem soluçãopoliticaà vista.
Hã papeis na vida aos quais somos chamados por força das circunstàncias e no sentimento mais elevado de um serviço público.
Se eles forem consonantes com os nossos
desejos profundos, melhor ainda. De um
modo geral. o 25 de Abril tc\'e esta simplicidade.
Falemos agora do mito que nunca é
coisa simples. Ele entra pela janela do imaginãrio, toma-nos conta do coração, dos sentidos, faz-nos vibrar, molda-nos o pensamento, une os homens na aeção.
Neste caso, chamou-se <(Programa do
Movimento das Forças Annadas», melhor
dizendo. era um mito dentro de outro, o programa em si e um movimento com tudo no
mesmo saco. sabendo nós que não era assim.
Precisamos dele para sair à rua? É verdade que não e nem sei quantos dos operacionais o conheciam. Outras coisas nos
inquietavam, os apoios de que não dispúnhamos c até a cventualidade dc sennos apanhados à falsa fé por algum contragolpe dos
<<ultras» militares. Antes de chegannos ao
programa estavam as favas ainda muito mal
contadas.
Apesar disso, bem me lembro de como
fiquei encantadoquandodcpoisoli,pensando no que se traduzia ã medida dos meus
anseios. Ainda por cima, suhlirnou·se naquela espantosa sigla dos ((30» que tudo tomava simples e claro como ãgua. A utopia estava ali à mão de semear. A liberdade já estava
nos carris, a fraternidade e a igualdade
viriama caminho.
O que fizéramos era quase nada em face
do que se tinha de fazer, quem estava com o
Programa, estava de coração, quem não estava. fingia que sim. ou ficava à espera de
melhores dias.
O pós 25 de Abril nasceu assim à sombra deste mito tutelar como um grande novelo de onde cada um dos novos protagonistas
puxava o seu fio. Ele ganhou, sem dúvida,
uma avassaladora marca de esquerda. Muitos
militares pouco politizados alinharam à
esquerda. Os partidos tiveram programas de
esquerda ou de quase esquerda. O povo fez
um voto esmagador de esquerda.
Adialécticacomplicadaqucsegeroué
mais ou menos conhecida e viveu-se intensa-
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História
mente. Ninguém parece ler ficado satisíeuo
Uns queriam andar mais para a frente ou
mais depressa, outros queriam andar para
trás, para o lado. para cima, para baixo, e

ainda estamos marcados pelos conflitos que
se introduziram na cabeça das pessoas.
Por estranho que pareça. a contradição
entre os valores de esquerda. cujo fundamento é. a bem dizer, de natureza crislã primitiva

e os valores de direita. assentes na organizaçllo do Estado e na tradição dos povos, mobiliza-nos em campos diferentes. com uma
fronteira aleatória e às vezes enganadora. Em
boa \Crdade, todos aqueles valores estão presentes de um lado e do outro. A grande dife-

rença está na prioridade e na acentuação que
se lhes dá.
O mundo nunca se dividiu em fascistas

e antifascistas, apesar das e11cclentes razões
que estes últimos Ü\,eram, como não se dividirá em globalizadores e antiglobalizadores,
sabendo nós dos 00\'0S perigos que estão à
vista. A separação maniqueísta dos campos é
muito própria dos períodos de gestação e
desenvolvimento rc\Olucionários, mas não
dura sempre, a certa altura teremos uma lin·
guagensdatada.
Por isso os jovens de hoje ouvem daqui
e dali sobre coisas distantes e \"Oltam a pen·
sar nos seus problemas ac1uais. Retomarão
as lutas do novo contra o velho de um modo
diíerente e mais ajustado aos tempos
Nada dis10 é no\O. O programa do hbe·
ralismo de 1820 foi a Constituição que só
pecava, como hoje se diz, por muito avançada para a época. Te\·e o apoio do pais mais
esclarecido, mesmo traída. foi útil e neceSÚ·
ria. Hoje. está esquecida no armário da
llistória, pensando nós agora, em como
teríamos avançado no tempo sem os arautos
do passado que a travaram!
A República trouxe-nos um Estado
moderno e projectos que nos colocariam na
vanguarda do mundo. Que Portugal teríamos
hoje sem a baixa política que a destruiu e
sem o reaccionarismo do ~pais profundo~
que levou ao salaz.arismo?
Também Jesus Cristo teve o seu programa e apóstolos fiéis para o defenderem. Nem
a invocação divina impediu alguns séculos
onde tudo esteve em discussão e em jogo,
um espantoso movimento das ideias e das
crenças por toda a bacia do Mediterrâneo,
caminhos cruzados, caminhos perdidos, que
a esmagadora maioria dos crentes hoje ignora, outros conhecem sem se inquietarem. e as
Igrejas olham impávidas. Dois mil anos
depois, os cristãos ricos recusam o céu e querem ser ainda mais ricos. os pobres resignam-se como sempre, pensando talvez no
céu para fazerem \ida de ricos
Porque haveriao25 de Abril de alcançar
o paraiso? Teremos por isso de nos resignar

ã msignificãncia. ao nagero de Saramago.
tomando-O por ilusão histórica ou mera etapa
do caetanismo? Que pesado arrependimento
deveria ser o nossoequeoutrasoluçãoteria
sido encontrada?
Saramago que continue a escre\·er tão
bem como o faz e na santa liberdade. porque
não se sabe o que escreveria, nem o que pensaria. atrás das grades ou em outras receitas
que lhe poderiam estar destinadas pelo
Caetano e por quem viesse atrás dele.
É verdade que o mundo vai perigoso e
injusto. A Humanidade parece estar na mão
da desumanidade. A prosperidade dos felizes
é o anátema das multidões. Portugal não foge
ã regra. Disso, não culpem o 25 de Abril!
De qualquer modo. Já não nos compete
reiniciar caminhadas e parece-me melhor
encontrarmos o fio à meada da nossa coerência. ou seja. ao que dos nossos esforços pode
transitar bene\•olamente para as no\·as gerações. O mais essencial que tromemos à
sociedade portuguesa foi o rompimento dos
laços objectivos e subjeclivos com a sujei·
ção. com a falta de liberdade das mulheres.
das minorias, dos jovens, dos povos subjugados e da expressão das ideias.
No campo da cidadania, é óbvio que nos
posicionaremos como melhor entendermos.
A sustentação dos mitos e das utopias é um
o~igtnio vital para a humanidade e precisa
de quem os ilumine com aquela sabedoria

o mundo nunca se dividiu
em fascistas e antifascistas,
apesar das excelentes
razões que estes Ultimos
tiveram, como nào se
dividirá em globallzadores
e antlgloballzadores,
sabendo nós dos novos
perigos que estão a vista_
A separação maniqueísta

dos campos é multo proprla
dos periodos de gestação e
desenvolvimento
revoluclonàrlos. mas
nào dura sempre

que a experiência vai ditando de modo por
vezes insondável.
No que toca ao chamado «Espírito de
Abri\n e à tentativa de se passar para a opinião pública um pensamento ideológico ine·
rente ao conjunto dos mihtares que derrubaram a ditadura. já o caso muda de figura.

Sou dos que assume ainda. um desígnio
político de esquerda. de um movimento
social que ponha fim aos aspec1os mais odiosos do capitalismo. Por isso me agradava ver
uma sequência da revolução que aprofondas·
se os aspcctos da solidariedade social e da
JUStiça distributiva Todavia. não foi com
esses desígnios concre1os que os militares se
congregaram na conspiração de 1973 e 1974.
Depois, a fase avançada e contraditória
da Re\olução. teve novos protagonistas, os
portugueses cm geral, as suas organizações
políticas e as tutelas militares. Embora nestas
últimas também participassem alguns militares provenientes do Movimento de Capitães,
são outras contas.
De qualquer modo, alcançamos o essen·
cial das intenções iniciais. isto é, assegurar
que o nosso sistema político se regesse a partir de um axioma chamado Liberdade. Este é
um valor primordial que se não define em
termos de direita e de esquerda. De ambos os
lados. sofreu grandes atentados que se consmuiram cm desvios históricos ou situações
ac1uais penosas e conhecidas. Há ainda
pequenos a1en1ados permanentes nas próprias democracias e são também elas que
muitas vezes tutelam regimes perversos.
começando pela JKllência dominante que vê
tudo ã luz da Pax Americana.
A liberdade é uma realidade frágil Cuja
valorização se toma mais saliente quando
estamos privados dela. Precisamos de estar
atentos e de congregar todos os defensores
daque le
posicionamento
apriorlstico.
Também o mundo em geral terá de se preocupar com isso, basta \'Cf como a França foi
empurrada para uma definição de emergên·
ciancssa macéria.
Em Ponugal, é confrangedor \er pessoas, que funcionam no sistema polilico
ostentando opções democráticas, enredaremse cm considerações sobre o Dia da
Liberdade que mais parecem de crianças bir-

rentas.

Etempo de se não confundir a data com
as pós-datas, chamem-se elas pós 25 de Abril
ou pós 25 de NO\embro. A direita e a esquerda sensatas, de~em encontrar na queda da
ditadura o motivo de regozijo que lhes fez
alcançara legitimidade.
Por tudo isto, também à Associação 25
de Abril, compele batalhar numa posição
clara e essencial que se não perca no emaranhado de episódios, de protagonismos e de
conotações do processo revotucionãrio, se
bem que ele nos mereça o respeito de um pai
pelo seu filho traquinas.
Felizmente, o 25 de Abril passou à
l listória. Isso significa que as controvérsias à
sua volta serão académicas. enquanto lhe
está assegurado um valor de referência como
acto libertador. •
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o caso do dr. Morna ou uma

prepotência de santos costa

RUI FERNANDO J\IOR."A
(Co11ti1111ado do n. 0 66)
NÃO PODIA, pois. o ministro, deixar de ter
presenteesteRegulamentoaocscrcvcradita
frase suplementar
Com ela. o ministro suprimiu-lhe os direitos expressos nos Artigos 141.º e 148.~ do
RDM. promulgado com o Decreto n" 16.963,
de 15 de Junho de 1929, em vigor na altura

do despacho.
Aquelearticuladogarantccxplicitamcnte, a todo o militar, o direito de reclamação
contra uma pena injusta (Artº 141."), e o
direito de queixa contra um superior (Art"
148.º), ou seja. Santos Costa cortou-lhe o direito fundamental de defesa.
E, sem possibilidade de defesa, não
existe Justiça; existe tirania.
Masháainda,naquelafrasesuplementar,
alguns ponnenores que quase nos escapam.
Um deles é que o ministro, ao escrever
((que a lei neste caso lhe confere)), assume
conscientemente que esses deveres eram
conferidos por lei.
Por outro lado,aspalavras(<neste casoH
significam que, como militar e como oficial
doExén::ito,alei lheconferiadireitosqueele,
ministro, suprimia ilícita e arrogantemente.
As considerações atrás tecidas, mostram
as ilegalidades contidas naquela frase, ditada
pelo envolvimento emocional de Santos
Costa no caso do dr. Morna.
O pomicnor seguinte revela um aspecto
que, seguramente, o ministro não desejaria
mostrar: aosuprimir-lhees.sesdircitos,(deixemos agora de lado as honras e as regalias),
Santos Costa mostrou que tinha perfeita
consciência que o dr. Morna tinha direito a
reclamar contra uma pena injusta (Art° 141.º
do RDM), (senão, não era necessário suprimir-lhe o direito), ou seja, tinha consciência
de que a pena que acaba\'a de aplicar, era
injusta; ou seja, tinha consciência da inocência da vítima. Mostrou, assim, que o castigo
não era resultante da prova de culpa, o que
deixa claro que qualquer razão servia e era
suficiente para o efeito.
Mais explicitamente, o dr. Morna era
punido. mio por ise111ar fraud11lemame111e os
soldados. mas sim. por não isentar fraud11fentamenle os saldados das suas h.Ytas
Não hé <(crimõ perfeitos))
No dia l 1 de Janeiro de 1946, Santos
Cosia fez dois despachos sobre o dr. Morna:
aquele a que chamo «Despacho de Publici-

Santos Costa, militar e político

sem posslbllldade

de defesa,

n~o

existe

Justic:a; existe tirania.
LJ ao suprimir-lhe esses
direitos. (deixemos agora
de lado as honras e as
regallas1. santos costa
mostrou que tinha perfeita
consciência que o dr. Morna
tinha direito a reclamar
contra uma pena Injusta.
L..1 Há que ter a coragem
de declarar nulo este

Ira o oficial médico citado mereceu da
repartiçt1o compelente do Ministério ( ... )
(Repaniçãode Justiça).
De facto, logo no dia 13 de Janeiro foi
publicada a 1<2." Nota Oficiosa1l cm todos os
jornais de grande circulação do Pais. que incluía, além do dito parecer, a queixa que o dr.
Morna apresentara no dia 3 de Dezembro
de 1945 à Presidência do Conselho de Minis·
tros contra Santos Costa, assim como a cana
de desagravo que, na mesma data, o meu pai
tentarapublicarnosjomais.Afechar,aquela
Nota Oficiosa transcrevia o «Despacho de
Demissão», por onde o meu pai teve conhecimento da sua expulsão do Exército.
A Repartição de Justiça do M.G., ao
longo do seu parecer sobre o (<processo disciplinam foi indicando as peças que o eons·
tituíamesobrcasquais sedebruçava.
Independentemente das considerações
que a Repartição fazia acerca de cada documento que analisava, a sua simples enumeração dava a conhecer quais os documentos que
constituíam o dito ((processo disciplinam.
Ao mandar publicar tudo isto nos jornais, o ministro cometeu a impmdCneia de
revelar aos olhos de quem quisesse ver, que
((aquilm) não podia ser o processo disciplinar
cm questão, por muito que afinnassc o
contrário.
Com efeito - como se pode \erificar
pela leitura da l{Nota Oficiosa)) - o tal ((processo disciplinam era constituido pelo con·
junto de documentos elaborados pela PIDE,
pela participação do ten. cor. Alcide, e pelo
1<relatório espontâneo)) feito pelo. dr. A miando Simões sob prisão.
Continuando a análise do parecer, o
mais importante é que tudo o que a Repartição de Justiça mostrou constituir o <<processo disciplinam tem da tas anteriores ao despacho de 29 de Novembro de 1945, no qual
o ministro detcmiinou que se instaurasse
processo disciplinar ao dr. Morna.
Ao contrário do que seria de esperar,
não se encontra ali nenhum documento com
data compreendida entre o momento em que
o ministro mandou instaurar o processo e o
momento em que o demitiu.

pérfido despacho
Co nclusão
dade>), e outro, que foi o tristemente célebre
1<Dcspacho de Dcmissão>l.
Só nos vamos demorar aqui um pouco
em relação ao primeiro, porque nele o minis·
tro detemiinou que se desse co11hecime11to
público da matéria dos autos. com especial
relevo para o pa~er que o processo disciplinar instaurado na li Região Militar con-

A ímica conclusão a tirar é que, o próprio ministro fez prova de que não houve
processo discipfinor. sem o q1ml o despacho
de demissão é n11lo
Háquetirardaquiasnccessáriasconsequênc ias e ter a coragem de declarar 1mlo
este pérfido de.vpacho. •
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Os 25 anos da ccCapitães d' Abriln
BERNARDO A. P. S ILVA BARBOSA
FOI NO DIA 14 de Setembro que a Coope-

rativa de Habitação Eco11ómica (CHE)
1<Capitães de Abril)), de Viana do Castelo,
entendeu comemorar o seu 25º aniversário
O projecto da Cooperativa Capitães
d'Abrit nasceu no MDP/CDE e foi bandeira

programática nas primeiras eleições autárquicas pela APU, em finais 1976. Mas, só
teve verdadeiramente o seu arranque em
Abril de 1977. ACHE Capitães d'Abril fez
edilicar,primeirarnente,242fogos,emViana
do Castelo (núcleo de S. Vivente); depois,
mais 32, em Santa Marta de Portuzelo; e.
mais tarde, 268 fogos no núcleo de
Abelheira. Deste modo contribuiu, ao tempo,
significativamente, para elevar e resolver,
com dignidade, o carente problema da habitação naquela cidade.
Nas comemorações a A25A fez-se
representar por uma delegação encabeçada
pelo seu presidente, Vasco Lourenço, e por
Antero Ribeiro da Silva, da Delegação do
Norte daquela Associação, acompanhados
por Boaventura Ferreira, Aprigio Ramalho,
Mârio Brandão e Tomás Ferreira. Pelas autoridades locais compareceram, o governador
civil de Viana, António Martins; Flora Silva,
em representação da presidência da autar-

quia; Artur Coutinho, padre da paróquia de
Nossa Senhora de Fátima; Amadeu Bizarro,
presidente da Junta de Freguesia de Santa
Maria Maior e Hermenegildo da Costa, da
Junta de Freguesia de Santa Marta de
Portuzelo. Ainda, Francisco Laranjeira, pelo
Conselho de Administração dos Estaleiros de
Viana e, igualmente, em representação de
Martins Guerreiro. também um Capitão de
Abril que não pode estar presente, contrariamente ao seu desejo. António Bastos representou a Comissão de Trabalhadores daquela
importante unidade industrial com muitos
trabalhadores a vi\'Crem na Cooperativa:
José Lima pela Associação Cultural e
Desportiva Capitães de Abril (ACDCD) e
representantes de outras cooperativas do
País.
Depois do descerramento da lápide
comemorati,·a da efeméride, seguiu-se um
Porto de honra, na sede da Cooperativa
Agostinho Vieira. actual presidente da
Direcção.agradeceusensibilizadoaprcsença
de todos, teceu algumas considerações sobre
o que tem sido a vida da cooperativa, seu
passado e perspeetivas futuras. Nos agradecimentos não esqueceu todos os que, de uma
forma ou outra, deram corpo àquela obra: a
Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de
Santa Maria Maior, a Administração e

Comissão de Trabalhadores dos Estaleiros
Navais, salientando, naturalmente, os
Capitães de Abril. os quais criaram as condições políticas e concretas que geraram a
necessária força anímica que levou à criação
da Cooperativa, e que hoje, muito justamente, consagra e glorifica o seu nome para sempre. Seguiu-se, depois, a entrega das medalhas comemorativas dos 25 anos a todos os
convidados presentes.
O almoço de confraternização juntou
cerca de 200 convivas. José Azevedo, primeiro presidente da direcção da Cooperativa,
numa intervenção comovida por ali reencontrar-se com seu antigo camarada de annas,
Vasco Lourenço, recordou alguns episódios
mais significativos da nascença da
Cooperativa. Vasco Lourenço, em nome da
A25A, agradeceu a recepção e homenagem
de que os Capitães de Abril foram alvo, não
esquecendo jamais os <<Capilães de Abrib> de
Viana do Castelo. No final, todos innanados
por uma grande satisfação e alegria, e uma
não menor comoção, cantamm «Grândola
Vila MorenM e outras canções daqueles tempos. Depois da 18,30 horas, a festa continuou
na Cooperativa e prolongou-se pela noite
dentro, com comes e bebes, farta animação
musical e fogo de artificio, até às 2 horas da
madrugada. •

Visita da Delegac:ão de Coimbra ao Porto

L-

FOI COM MU ITO GOSTO que, a 19 de
Outubro passado, recebemos um grupo de
representantes da Direcção da Delegação de
Coimbra da A25A, justamente o seu presidente, o seu vice-presidente e o vice-presidente da Assembleia Geral. A reunião decorreu com grande cordialidade e sem formalis-

Considemndo que os intercâmbios entre
as delegações e grupos locais são sempre
positivosparaavitalidadeassociativa, o presidente da Delegação do Norte recordou
anteriores encontros, ellplicou os projectos
em curso na nossa Delegação e questionou
os presentes acerca dos objeeti\·os comuns
para o futuro.
O coronel Moço fez uma bre\·e análise
das circunstâncias que têm condicionado a
Associação 25 de Abril e manifestou opinião
favorável a uma renovação interna, não só
através da realização de novas actividadcs mas
também pelo alargamento do nUmero de sócios
e por uma maior abertura à sociedade civil.
Cruzaram-se reflexões sobre a evolução
do movimento associativo, a crise de participação cívica nas organizações tradicionais, a
crescente importância dos novos movimentos sociais.
Travou-se depois uma interessante dis-

Jorge Riqueira, Gois Moço, Ribeiro da Silva e Mário Silva
cussão em tomo da va lorização da vertente
inter\'entiva da A25A. Antes de finalizar a
sess."lo, foi salientada a necessidade de participação cm reuniões da Direcção nacional.
agendadas com adequação ao âmbito regional e local.
O almoço de confratemiwção teve lugar
no O. Tonho, restaurante de apreciável pres-

tígio gastronómico, situado na Ribeira, espaço simbólico da cidade antiga.
Durante a tarde pudemos visitar algumas das instituições culturais renovadas no
âmbito do Porto 2001/Capital Europeia da
Cultum: o Centro Nacional de Fotografia, o
Museu Soares dos Reis e a Biblioteca
Almeida Garrett. •
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comemorações

do

s de outubro no Porto

NA CIDADE do Pono, as comemorações do
92º aniversário da Implantação da República

decorreram com significativa dignidade .
Organizadas pela Associação Cívica e
Cultural 31 de Janeiro, pela Associação 25
de Abril e pelo Clube de Sargentos do

~~
.:::L!!:::.

O P.1.IZ -=--~-:~

~-1

VICTORIA! VICTORIA!

ESTA'AREPll!LJ:A
IPUHTADA EI PmTUGALI

Exército, tiveram apoio do Governo Civil do
Pono e da Câmara Municipal do Pono
Na manhã do dia 5 de Outubro, no

cemitério do Prado do Repouso, teve lugar
uma romagem ao túmulo do saudoso Mário

Cal Brandão, que foi evocado por um dos
representantes da Associação Cívica e

Cultural 31 de Janeiro.
Ao meio-dia, uma concentração no
Campo 24 de Agosto assinalou uma homenagem à re\·oluçilo republicana. Presentes

esti\'Cram o governador civil do Porto, o
vereador da Câmara Municipal do Porto,
Fernando de Albuquerque, o presidente da
Delegação do None da Associação 25 de
Abril, coronel Ribeiro da Silva, entre outros.
Hasteada a bandeira nacional, foi depositada
uma coroa de nores no monumento a Afonso
Costa.
Usaram da palavra o governador Civil
do Pono, em primeiro lugar, e o arquitccto
Gomes Fernandes, presidente da Direcção da
AssociaçãoCívicaeCultural31 de Janeiro.
Aqui fica um exceno do seu discurso:

«Comemorar a república hoje é um
momento de fazer apelo às instituições
representativas, aos eleitos, e aos movimentos civicos e associati,·os, ã sua capacidade
local e sectorial de trabalho e empenho nas
causas do interesse comum. Sem esta rede
cívicaecultural,humanitáriaesocialafimcionar, não haverá uma verdadeira democracia na panicipação e na responsabilidade, de
que tanto estamos precisados.» •

li Trofeu de Bridge

(2001·2002)
FACE ao êxito conseguido com a realização
do 1 Trofeu de Bridge, prova que integrou
oito torneios que tiveram a panicipação de
86 concorrentes e que decorreu desde
Novembro de 2000 a Junho de 200 1, a
Secção de Bridge da nossa Associação montou uma segunda edição da prova que, como
a anterior, se espera venha a ser bastante
concorrida, contribuindo assim para a divulgação da modalidade e animação das actividades da nossa sede.
O 11 Trofeude Bridge inclui asscguintes 7 sessões:
6 de Novembro de 2002; 11 de Dezembro de
2002 ; 15 de Janeirode2003; 12 de fcverci-

rode2003; 16deAbrilde2003; l4deMaio
de 2003; 4 de Junho de 2003 das quais serão
contabilizadas as cinco melhores para a
classificação final.
No Trofcu do ano passado foram premiados os seguintes jogadores:
l.º lugar - Luís Galvão 59 pontos
2.º lugar (ex aeq110) - Azevedo Paulo 58
pontos; lnocêncio Araújo 58 pontos; 3.º
lugar (ex aeq110) - José Belmar 56 pontos;
Rui Pires 56 pontos; 1.0 sócio da A25A Vasco Lourenço 52 pontos; 2.º sócio da
A25A Fernando Neves 32 pontos.
lnscreve-teepanicipa na prova deste ano!

Viagem
a Cuba
EM COLABORAÇÃO com a agência de
viagens Guamá-Havanatur, a Associação 25
de Abril vai organizar uma viagem a Cuba,
em regime de meia pensão, de 24 de Março
a 4 de Abril de 2003. A viagem de 12 dias
cus1ará € 1.430,00 + 70,00 (vistos e taxas)
em quano individual. e € 1.600,00 + 70,00
(vistos e taxas) em quano individual, sendo
estes preços válidos para um grupo constituído por um mínimo de 25 pessoas
O programa da viagem com voo
Lisboa/Madrid/Havana reserva os primeiros
quatro dias para Havana, estando previsto
um 1011r na cidade. Ao sexto dia o grupo
segue em autocarro de Havana para
Cienfuegos, viajando nos dias seguintes por
Trinidad, Remédios, Santa Clara, Varadero,
voltando a Havana para tomar o avião rumo
a Lisboa
As inscrições podem ser feitas na secretaria da sede da A25A até 15 de Janeiro,
cabendo no acto de inscrição o pagamento
de€ 500,00 e a entrega de fotocópia do passaporte. A pane restante do custo da viagem
deverá ser liquidada até 14 de Fevereiro de
2003.

Memória do
25 de Abril
Poema dos fenos de Abril
Que o povo declamou
Dos cânticos de violetas entoadas
Dos deslumbramentos
De horizontes de Outubro
Dos mares e oceanos que se abriram
So l que a madrugada trouxe
Canção que o vento espalhou
Rios de flores orva lhadas
Das vozes sofridas que se ouviram
Dos si lêncios que se escutaram
Palavras de ordem
Que a brisa dispersou
Frutos doces que se colheram
E um imenso arco-íris que se fonnou
AnaCarinaSil\'a
Llliana Barros
(Estudantes de Sabrosa)
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Comemoração do XX Aniversário da A25A no Norte

Debate entre partidos:
ccA Reforma do Sistema Político,,
NO PASSADO dia 21 de Outubro, festejando o úgésimo ani\ersfirio da Associação 25
de Abril, a Delegação do None organizou
um dcbalc público que contou com a participação de representantes dos vários partidos
com assento na Assembleia da República. A
sessão tc\e lugar no audil6rio da Biblioteca
Municipal Almeida Garrett. no Porto, a partir das 21 horasetrinlnminutos.
O tema proposto, A Reforma do Sistema
Político Port11g11h, foi tratado pelo deputado
do PSD Pedro Duarte, pelo deputado do PS
Alberto Mnrtins, pelo secretário da Comissão Polhica Distrital do Porto do PP, José
Maria Moreira da Silva. pelo membro da
Direcção da Organilllção Regional do Porto
do PCP, Jorge Sarab:mdo, pelo membro da
Mesa Nacional do BE. José Ferreira dos Santos e pelo membro da Comissão Política Nacional do PEV José Luís Ferreira.
O presiden1e da Delegação do None da
Associação 25 de Abril, coronel Ribeiro da
Sil\a, que moderou o debate, começou por
apresentar um bre\ehistorial desta nossa associação cívica que desempenha um papel
tes1emunhal na nossa história recente e que,
ao longo destes 20 últimos anos, tem desenvolvido um trabalho de preservação dos
ideais do 25 de Abril
Seguiu-se a intervenção do deputado
Pedro Duarte que. após cumpmncntar o
governador Civil do Pono. começou por afirmar que temos uma democracia estabilizada
e auto-reguladora. Aludindo aos OO\'OS poderes emergentes na nossa sociedade, considerou que se trata mais de uma questão de
mudança de mentalidades do que uma necessidade de refonna legislativa. Reíerindo-sc
concretamente aos meios de comunicação de
massas, declarou que a solução para a
mediocraeia será uma adaptação dos agentes
e das instituições às novas rea lidades.
A mtenenção seguinte foi a do deputado Alberto Martins que exprimiu a sua dívida de gratidão aos militares de Abril e saudou a Associação 25 de Abril, enquanto
garante da ideia matricial da nossa democracia. Salientando que a arquitectura constitucional resultou do 25 de Abril. mas que essa
arquitectura se levantou sobre a ossatura
jurídica do Estado napoleónico, ou seja. uma
administração püblica rígida e centralizada;
declarou que a refonna do Estado na Administração Pública tem sido um acumular de
refonnas: refonna do sistema educativo, reforma do sistema de saúde. rcfonna das Forças Annadas, etc. Levantou de seguida algumas questões acerca da necessidade de reforma do sistema político. Refonmir o estado?

Reformor o suo estr11111ro superior:>
Reformor os comportanre11/QS do l:."stodb?
Reformar ru comporlame111ru cii'icos? Dada
a complexidade das questões, centrou-se
então nas que estão em debate na Comissão
Parlamentar de Rcfonna do Sistema Político
- o sis1ema eleitoral, a lei dos partidos pollt1cos, o financiamento dos partidos, a autonomia. Defendeu a necessidade de consensos
alargados.
Seguiu-se a m1enenção do dr. Moreira
da Silva, que começou por se identificar como 1<militar de Abril», já que efectuara a
ocupação de um órgão de comunicação
local. Considerou que a refom1a do sistema
político será importante mas não é uma prioridade. Considerou também que o sistema
político não se reduz ao politico-part1dário,
visto que o sistema económico e o sistema
social são parte integrante de um todo que
integra vários poderes. Referindo-se concretamente à refonna do sistema eleitoral. abordou a questão dos clrculos uninominais, concluindo que não seriam solução para aprmi:imar os eleitos dos eleitores nem combater a
abstenção. mas cenamente serviriam para
enfraquecer os partidos minoritários.
O representante do PCP, Jorge Saraban·
do. saudou os capitães de Abril. afirmando
que a pá1ria lhes deve a liberdade. Entrando

Oepu1 1d1 s
D PSD

e PS

representantes
do PP, PCP, BE e PEV

;tiveram ó\ conversa
1a sede da Delegaçao
Norte da A2SA
na discussão do tema, declarou que a democracia que temos. uma democracia mcramcn·
te representativa, é bem restrita, face à democracia participativa. Considerou que a democracia não se esgota nos partidos politicos,
pois cabe aos cidadãos pralicar a democracia
nos seus espaços de intervenção. Apelou
ainda para um conceito alargado de democracia. citando Bento de Jesus Caraça - uma
democracia integral, uma democracia simultaneamente pollt1ca, social e económica
Cruzando o sistema político com o exercício
dos direitos dos cidadãos, reclamou os direitos humanos (o emprego, a segurança, a privacidade. etc.) em confronto com os novos
poderes. Concluiu que o sistema politico
democrático deve desenvolver mecanismos

de defesa desses direitos, numa perspectiva
de \ alonzação do conteúdo ético da política
A intervenção do representante do
Bloco de Esquerda, Ferreira dos Santos, iniciou-se com o agradecimento da possibilidade de participação neste debate alargado.
Declarando que existe um proíundo divórcio
entre o eleitorado e a chamada classe politica, rel:1cionou este facto com o fenómeno
das altas ta:rns de abstenção eleitoral.
Considerou que a rcfom1a do sistema político de que se fala não será certamente mais do
que um mero exercício retórico, pois nào se
destinará ao aprofundamento da democracia
oem a dcsenvoher uma democracia participatJva. Afinnou que a falta de participação
efectLva dos cidadaos apenas produzirá a
ditadura de minorias circunstanciais.
Levantou algumas questões que considerou
fundamentais: a questão da paridade no sistema eleitoral: a questão dos círculos uninominais: a questão da proporcionalidade no
sistema eleitoral vigente; a questão do direito de legisla1ura de iniciativa popular: arespcmsabilização dos eleuos peran1c os eleitores. Concluiu que a intocabilidadc dos titulares dos cargos políticos contribui para o
aumento da desconfiança do eleitorado em
relação aos eleitos.
Seguiu-se a intencnção do rcprescniante do Partido Eeolog1s1a Os Verdes. José Luís
Ferreira. Começou por apresentar-se céptico
em relação à necessidade de refom1a do sistema político. Considerou que a origem de
problemas como a abstenção e o afastamento entre eleitos e eleitores nào se situa no sistema político mas nas questões mais profundas do próprio sistema social. Considerou
também que os eleitos deveriam ser representantes de valores e não de interesses.
como se verifica frequentemente. Chamou a
atenção para a penali1..ação dos pequenos
partidos rcsul1an1e da aplicação do método
de Hondt, quando se convertem \•Otos em
mandatos, e ainda para o agravamento desia
situaç!l.o no caso de redução do niirncro de
deputados. Criticou fonemente a tendência
para a privatização dos serviços públicos de
saúde, de assis1ência social e de educação.
O debate foi então alargado à plateia,
tendo sido levantndas diversas questões,
umas decorrentes das comunicações dos participantes convidados. outras relacionadas
com a eficácia ou a JUStiça do sistema politico nacional e das suas interdependências
transnacionais.
No final da sessão. foi servido um porto
de honra Trocaram-se impressões e cantaram-se os parabéns à A25A. •
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Ofertas

à A25A
NO ÚLTIMO trnncstrc chegaram por oferta de
Akondre C1sumhe1n1 i A2SA os segumtes h•ros: Des1/us/Jo Op11mma; Culati.)(1 a ll'mpo 11111'1ro; Uma l'xper1inc:ia «t~om11n15/a•; O 1mpossfrtel.

possfrel;

~U

sen111Jcn

I'

moil; Rome11 Con?1a.

memória """' tle A/moda

O coronel Aprigio Ramalho ofereceu o
Relu1árioPl'f'finunaraol5 de No1'1'mbro de 1975
Porscutumo,odr.CarlosMeloSantosoforeçeu os exemplares da Re\ista •Camõesit dos
n•laol4
A A2SA foi amda pn:scntcada por J~
Manuel de Barros com

c~cmplares

de cast1ça1s em

cristal. •

Associados
falecidos

Exposição. Trabalhos de Torres Prelo no Fórum 25 de Abril expostos de 6 a
18 de No,·embro

NO ÚLTIMO tnmestn: registámos o falec1mmto
dosscgum1CS&5SOC1ados:
Jilho César Pcdrein1 de Campo$ {sócio efecmo n•
1203): Carlos Albmo Lourenço Sove$ (sócio
efcct1vo nº 3079); Américo de Miranda Raposo
(sócioefectivon°22.S7).
Àsfamil111senlutadasad1rccçlodaA2SAc
ORefereoc1olaprc$C11tamas.wasscnudascoodolfociu. •

convites feitos à A25A
AssocmçioPonugucsadosVctC111110S
de Guerra
Comemoraçiododia20dc0...tubro
- DiadoVC'lcranodcGucrra
20- 10-2002
B1bh01tclMU§CuRcpUbhcacRcs1sténc1acAPDC
Homtnagem a JoséAn16n10 Ribeiro dos
$anto5-30"amversâriodasuamortc
12- 10-2002
Bibliol«aMunic1s-t MUSC11Nacioniil

"''"""""'

lnaugu111çlodac:<posH;io«Vic10r
Hugo na lmprcnsaPonugucsa11
15-10-2002

CimalllMumcipaldeLisbol

St-minán0Nac1onal 28

10-2002

Companhia de Teatro de Almada
Espcctácul-0 11As três m11h1t de
Tdiec:ov 28.129130-11-2002
Com1ssloCoordcnadoraPermancntc
dos Sind. e Associações dos Profissionai s das Forças e Serviços de
~u111nça

Cmmóma de IS!imatura de prowcolo
de ooopcnçio en~ as Assoc1açõcs e
Sindicatos-componentes 4-10-2002
D1recçlo Central da L1g1 dos
Combatentes
Comemoração do S4º An1,crsário do
Ann1st!CIO da 1Grande Gucm
23-11-2002

l~dae:<pos>çlodc.loloPcdro

de Andndc «O Homnn e • obru
21-10.2002
Clubc[scolami1.adc
Confcrfoc ia sobre 1 tcm,uca "A
GuemColomal~ 17-11-2002
Clube de Praças da Armada

~~~g~~l~n~ a::::çn-~-fOO~º
ClubedcSargcntosdaArmada
lnauguraçãodae:<posiçiodcpmtu111
de Catanna ~bianho St-mcdo
23-11-2002
ConfcdcraçloNacionaldasAnociaçôe!J;
dcPais CONFAP

Edições Afronwncnto
AprC$Cfltaçlodoli\'TO«SobreMusJCa.
Ensaios, te:<tos e entrev1stH de
Ant6n10Pmh0Vargas»
29-10-2002
Ed11on1I Cammho
Lançamento do h''ro ""'* ~ctchc Um.. lhst6na de Poligam1&11 de
Paulm1Ch1z1anc 25- 10-2002
Lançamen1odohvro«lláPrcnd1sajcns com o Xio» de OndJald
08-11-2002
Lanç1mcn10 do hnu ..O llomem
Duphcado11 de JDSC Saramago
15-11-2002
Edttorial Nocicias

Lançamcntodolivro··Nosmcandros
daPolíhca dc Dcfcsa»dovice-alm1nmte Rc!S Rodrigues 28-10-2002
Lançamen1odolivm«Atn.'cssando
0Dcseno»deMánoVentu111
12- 11 -2002
EspaçoSan1aCa1anna
lnauguraçlodae:<pos1çiodepintu111
deMen1Wagner 12-1 1-2002
Fundaçlo Mirio Soares,C,mara
Mumc1pal da Amadora/Centro Doe.
2SdeAbrildeC01mbra
Ciclo de conferências «Liberdades,
Garantias e Cidadania
P1t cira
Santos,c1dadao,jomahstach1storia·
dor Amadoral918 L1sboll99r
26 09 18·10-2002
Galm18arata
lnauguraçio da c:<posiçi-0 «Mini
Salão Automó\"el» do Prof. Olivem1
cAnt6moElras 19-10-2002
Grémio de lnstruçio Liberal de
CampodeO...nquc
ColóquioK.Esqucrtbno•osol~

mentodo hvrodePauloOss1ão
09-11-2002
Museu N!ttional da lmprmsa
~~~~~';'do IV PonoCanoon
Novotcl Lisboa
lnauguraçllodae:<posiç!lo<\Forada
Lmha de Montagem» da pintora
Ma1111ndaAl\ina 09-10-2002
Publicações Dom Qu1xotc/Câmara
Mun1cipaldeLisOO.
Apresentação do li vro de Manuel
Alc11re«Ciocomon6s11 16-10.2002
Sociedade Filarm6nica União Anlstica P1cdcnsc
VII ConcertodeGalapelaband,, da
SFUA P 23-11-2002
Soc1cdadc:deUngua Ponugucsa
lnauguraçlodaexposiçãoind1vidual
com o tímlo «Evocando Vuhos da
Cultura Ponuguesa» inserida nas
comemorações dos 10 anos de carreira anistica do pintor Hennquc
Tigo. 25-10-2002

08-10-2002
Jun1adeFregucs1adeSan1aCatanna
lnauguraçlodacxpos1çãode&cultU111eJoalhari1deConce1çloFrcitas
09-10-2002
LISBOARTE 2002
lnauguraçlodacxposiçãoclança-

Teatro da Cornucópia
Sesslo de lançamento do livro
«TcalrodaComucóp11 espectáculosdc 1973a200 1w 25-11-2002 •
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vamos aprender Bridge! <57>
LUiS GALVÃO

INICIÂMOS, com o nnigo anterior. um ciclo
de escritos em que nos propomos abordar as
questões levantadas pelo cancio dos contra·
tos cm trunfo
\. -Ocartcio
1.3 -Ocancioemtrunfo
1.3.2. Plano n.º 1: Cones da mão cuna
Conaras\asaspcrdcntcs.contabi·
li1adas a partir da MÃO DI'. BASE. com os
tnmfos existentes na mão mais curta neles.
constitui uma técnica de carteio que é do
conhecimento geral de todos os praticantes
da modalidade
De tal fonna i.c cncomra difundido este
c.:onccito técnico que o mesmo deu origem a
um adilgio bridgislico que se pode tradutir
na seguinte afirmaç!lo: «Quem corta de mão
curta fica mais rico, contrnriamcntc ao que
acontece àqueles que cortam com a mão

comprida em trunf~ que vêcm a força dn
~cu Jogo empobrecida.»
1- ste 1<ditado popular.. realça a importâm:ia acrcseida que ad\Cm da utihz.ação
de\ta manobra técnica de çancio. ainda que
gcncrali1e o conceito o que não com:~ponde
cx11ctamcnte á wrdadc. como teremos ocasião de referir num foturo próximo. dado
ha\Cr uma manobra térnica cm que se poderão ganhar \asas conrmdn da milo compnda
cm trunfos (jogando em MORTO INVERTIDO)
De tal forma o conceito técnico de aprowirnr os trunfos da mão curta. para conar
perdentes da MÃO [)I BASE, é dementar
que (l mesmo é designado por PLANO N.ª 1.
no caneio em TRU!\FO
Para que esta manobra possa ser lernda
a cabo é necessário que se \erifiquem as
\Cguinte:; condições:
·eliminar pre\iamente o naipe, que se
pretende cortar. na rmlowna:
- possuir, na 111~0 curta, o número suli·
ciente de trunfos que possibilitem o número
dcconesquesepretendem fo1er;
• ter um jogo cm que uma das mãos
estCJa mais curta do que a outra, em número
de trunfos

Vejamos um exemplo que é sempre
muito mais esclarecedor que o mais bnlhame
arra1oadotécnico
+1 094
•

R862

+ A874
+ 107

+ ARDV7

• AS

+ R52

+ 643

CONTRATO 4+
SA IDA D+
Feita a saída e exposto que foi o morto.
o cancador (S) naturalmente elegeu a sua
corno MÃO DE BASI· e contabilizou as perdentes existentes, a partir dela
1 a + ·(illl'l'//IÍl'd)
l.J..:! • (:! lllli-11.ir<'tt e I J1(.-n,/u/
4
- m.sa.1penJ.·11f<'.I
Para cumprir o contrato ha\ia que
encontmr fonna de eliminar, pelo mcnoi.,
uma dessas perdentes
Como dc\eria jogar para o conseguir'.'
(PLANO DE JOGO)
Duas linha<> de JOgo se aprescn\a\am
como poss1\c1s:
- ou 1rprocur.1rencontraruma c\traganhante a +. tentando apurar a quana cana.
que lhe penni11sse baldar uma das perdentes
a+.
- ou ir tenmr conar a terceira cana de +
da mão com um dos trunfos do mono
f óbvio que a -.cgunda UNI IA 01
JOGO é muito mais fone que a prim.:ira,
pois ha~tar.i., para ganhar o contrato, que os
+ não estejam di'>trihuidos pior que 4-2
(84%) na linha ADV, enquanto que se optar
pela outra LINHA Dl·. JOGO está a jogar a
360.0, dado ser esta a probabilidade de os +
estarem di,idido<> .Fl na posse dos ADV,
wndição nec~na para que a quarta carta
de + se assuma como a extraganhante que
pcnn1tia baldar um + perdente da MÃO DI
BASI-.
Analisada a c1uestllo e equacionadas as
hipóteses restava decidir. u que não foi diliciL Havia que utili141r um dos trunfos do
morto (MÃO CURTA) para cortar a terceira
perdente a + da MÃO DL BASE.
(: óbvio que a LI NllA DE JOGO a

seguir não poder:i contemplar uma acção de
destrunfo, nem mesmo por uma única \ olta,
pois se o fizer o cancador está a poss1bil1tar
a in\'iabilização da utilização dos trunfos do
mono pam cortar a terceira cana de + da sua
milo .
llascrá sim que começar por jogar + .
para conseguir. em doi.s rempos. eliminar
esse naipe no morto. impossibilitando os
ADV de contrariarem o seu ob1eclL\O, o que
poderiam lc\ar a cabo jogando trunfo para
<~gastarem" os tnmfos do mono, operação
cm que, para terem sucesso, precisa\'am de
trJs tempos, o que garantia ao caneador a
obtenção efecm a do almejado corte da terce1ra cana de + da sua mão e o cumprimento do contrato marcado
O le11or mais atento ob\ iamentc que J<i
retirou uma ilaç<lo mu1to 11nportantc da anillisc propositadamente minuciosa que com
oh1cctivos did;ictu.:os clectu;imos: e que,
quer no caneio quer no at.aque de ílanco. o
c<timing•1 com que...: c\ccutam as JOgadas é
duma importâm.:ia capital. de tal fom1a que o
«atraso>> duma jogada pode ser (e C-o mmta~
\ ezes!) determinante para o cumprimento do
contrato. Reparem que uma saída a trunfo
teria dado aos ADV o «a\am;:mf ncces~;irio
para a eficaz chmmaçilo do poder de corte do
mono, in\ iabili1ando a utilização do
PLA!\0 N. I• ('QRTl-S DA MÃO CURTA.
por pane do CARTEADOR. e obrigando
este a ter de opiar pela outra LINllA DI
JOGO que ine\-1t;,i\ cimente o lesaria ao ~ahi
dc, face à dcsfan1rá\cl distribuiç<lo <lo na1pe

do +
Eis a mão completa
+1 094
•

R86::!

+ A874
+ 107
• 53
• 0103
DVI09

+

+ AV9::!

D

• 86::!
• v974
• 63
+RD85

+ ARDV7
•

AS

+ R52

+ 643

Outm ilação a retirar da análise de~ta
m;lo é que o PLANO DE JOGO por que se
opta é frequemcmcntc condicionado pela
salda, que não poucas \'ezes in\'iahilit.a a
escolha da LINl lA 0 1. JOGO probabilis1icamente mais forte
Até ao próximo numero. •

