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Pequeno comentário/desabafo 
Como é habitual. também nestes 30 anos de Abril. a1é porque a não acei1ar que. enquanto se atribui a Ordem da Liberdade 

estivemos numa daw redonda, os encómios aos militares de Abril a muitos Ponugueses. que a merecem certamente, continue 

foram intensos, estiveram presentes e foram bem proclamados. a ignorar-se que existem muitos e muitos militares de Abril 

Já es1amos habituados. É sempre assim. Por ocasião da passagem a quem já devia ter sido atribuída ... 

dos aniversários do 25 de Abril. todo o mundo político. todos os Como também não compreendo o porquê de tenTios chegado a esta 

responsáveis nos saúdam, nos dão palmadinhas nas costas. nos situação. no mínimo estranha: o Presidente da República decidiu 

incensam. nos tecem louvores. nos agradecem. ouvir a opinião de cidadãos. sobre a situação com que 

Lamentavelmente. fazem-no sempre, ou quase sempre. como repentinamente se viu confrontado, face à fuga de DurZw Barroso 

quem usa uma pena no chapéu. põe uma flor na jarra, ou do cargo de primeiro-ministro. Parece-me sintomático 

coloca um ramo de salsa no prato que vai à mesa. e esclarecedor que. nos cidadãos ouvidos não caiba nenhum militar 

Passados os dias e actos comemorativos. tudo se esquece... de Abril. enquanto tal. Isto porque o único militar de Abril ouvido, 

Ao ler isto. poderá haver quem pense que os militares de Abril Ramalho Eanes, o foi enquanto ex-Presidente da República. 

pretendem um estatuto especial. Nada mais errado! Dir-me-ão os mais atentos. que isto só vem confirmar o facto 

A[Jt'11as gostaríamos de ter um estatuto de cidadão. por inteiro. de os conselheiros da Revolução não usufruírem do estatuto 

Um estatuto que não penalize o facto de termos sido nós. e não de ex-titulares de órgãos de soberania/cargos políticos. 

outros, a fazermos o 25 de Abril. a libertarmos os Portugueses do de os ex-Presidentes da República. António de Spínola 

jugo da ditadura. a fazermos a Paz e a ajudarmos à libertação e e Francisco da Costa Gomes. não terem usufruído do estatuto 

independência de outros povos. Não isolados, é certo. não saídos de ex-Presidentes da República. de nunca ter sido nomeado 

do nada, mas aprovei1ando as condições criadas por muitos e um militar de Abril para chanceler das Ordens nacionais. 

muitos Portugueses que lutaram pela Liberdade. É um facto. mas, que incluem a Ordem da Liberdade. etc. etc. 

por muito que haja quem não goste, Sim. é um facto ... 

fomos nós os protagonistas principais. fomos também nós quem. Mas. o que é que querem? A minha inteligência não me pennite 

depois, gamntiu a tmnsição e a consolidação da Dcmocmcia. compreender o porquê destas situações. o meu feitio leva-me 

Nunca isolados. é um facto. mas sempre na primeira linha... a continuar a não as aceitar ... • 

Porquê este desabafo. agora e aqui? Vasco Lourenço 

Ape1ws por dois molivos: continuo a não perceber e. portanto. 07 de Julho de 2~ 
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editorial 

Auto-estima 
licaçào como O Referencial implica um lapso de rempo e11tre o momento em que se emite e 

em ue se recebe o texto. Daí o risco da eventual desactualizaçào destas considerações quando o 

a ser distribuído. Risco que assumo. O que aqui escrevo hoje tem data, 30 de Junho de 2004. 
estratégica de Durão Barroso para Bruxelas ou, como dizem outros, a fuga a wna oonjun-

;quelheeradesfavor:ivel.suscitaduasreflexões. 

ieiraenvolveaUniãoEuropeia. 

alguns observadores mais cépticos perante o papel da Europa num mundo globalizado. entre 

os quais me incluo. começavam a ser favoravelmente scnsibiliz.ados para a possibilidade de esia se perfilar 

como uma alternativa. que não obviamente um inimigo. mas como uma po1ência capaz de um posiciona

mento autónomo face à hiperpolência hegemónica e liderante do império global, dominada pelo pensa

mento único, unilateralista, arrogante dos neoconscrvadores que pontificam em Washington e pretendem 

detenninar a marcha da humanidade. eis que os dirigentes europeus alxlicam e optam por um presidente 

para a Comissão Europeia alinhado com o grupo dos mais fiéis seguidistas da Casa Branca e do Pentágono. 

Indiferentes a uma opinião pública que por todo o velho continente expressou esmagadoramente a conde

nação da gucrra de agressão ao Iraque, os lfderes dos Eslados europeus escolhem entre os seus pares um 

dos que se refugiaram na mentira, na fraude. na manipulação de informações, para sustentarem uma inter

venção militar ilegítima e ilegal e que veio a lraduzir-se num colossal fracasso, oo trágico agravamento da já 

~ária situação regional e no perigoso aumemo da fragilidade face à ameaça do terrorismo internacional. 

A Europa adiou o momento de se afinnar oomo um parceiro respeitável no complexo panorama do 

sistema internacional. 
A segunda reflexão situa-se na crise interna que a mal explicada saída de DurJo Barroso acentuou 

Independentemente das questões políticas e constitucionais, que aqui não cuido, naA25A, herdeira e 

cultora dos valores que. com o 25 de Abril. Portugal assumiu, preocupamo·nos com a dignidade do e no 

poder, dignidade que é suporte moral e ético da democracia. E condenamos o triste espectáculo cada vez 

mais proporcionado pela corrida e assalto às instâncias partidárias e do Estado, por wna clientela wnbi

ciosa. hipócrita e ávida de poder pelo poder. que cultiva a baixa política dos troques subtis, dos golpes 

rasteiros e das manobras anlilosas, do populismo fácil e demagógico. do insensível desprezo pelo sentido 

cívioodeserviçopúblico,oúnicoqueenobroceainstituiçãoEstado. 

O Presidente da República vem apelando insistentemente à mobilização dos portugueses e ao culto 

da sua auto-estima. Mas o presidente dos portugueses tem de ter coosciéncia que a auto-estima não se 

mobiliza em tomo de quadros absuactos e muito menos quando instâncias do poder não n::velam dignidade, 

não transmitem confiança. não merecem respeito e não suscitam credibilidade. 

O Presidente da República dispõe de uma oportunidade única para conferir conteúdo ao apelo à 

auto.-estimadosportugueses. 
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uma data. Releitura 

EDUAll.I)() l.OUll.ENÇO 

E 
ntreodia25deAbrildcM 

trinta anos - data que ficará 
na nos.sa História e continua 
viva na memória daqueles 
paraquemfoirealmentevi· 
vência que separava um 
tempo de silêncio politico 

de outro aiílda sem nome - e o primeiro de 
Maio do mesmo ano. a inesperada Revolu
ção que hoje relembramos. como os hebreus 
se recordam da passagem do Mar Vem1elho. 
existiu com aquela imensidade fabril que 
atribuimos às re\•elaçõcs e aos milagres. 

Nem para aqueles que uma vida inteira 
a tinham esperado, à pane a minoria que a 
antecipara pelo sonho e a mais rara que 
resistira ao espírito mesmo de um Regime 
que de um dia para o outro parecia evapora
do. essa semana foi um tempo "natural~. mas 
uma espécie de sonho acordado. 

É isso mesmo uma revol11çcio. no duplo 

imaginar que fosse numa sociedade onde a 
sua expressão legitima e legitimadora não 
linha direi10 de cidade. 

lmpona pouco sublinhar. ou re-subli
nhar, o carác1cr necessariamente ntio-demo
crático do processo que conduúu ao 25 de 
Abril. Golpe de Es1ado. em sentido clássico 
não o foi, porque os autores dele não assu
miram. como tais, o Poder que. na aparên
cia. lhes cabia. Na própria tarde do 25 de 
Abril, a nova legilirnidade estava restruturada 
e assumida - como Marcello Caetano num 
reflexo de homem de Estado lraCOCional. acaso 
o único do seu dramático consulado. o dese
jara - sem verdadeira sotuçào de continuidade 
com a do Regime derrubado. 

Na época pensou-se muito no «nasse
rismo .. deste movimento dos «Capitães de 
Abril ... Não o foi. senão, complexamente, 
em fase posterior. quando a pulsão revolu
cionária diluída. ou sem actcr autónomo nesse 

sentido do tenro. o banal que assinala o corte mesmo dia de Abril. se auto-imolou sob a 
com o tempo anterior onde relógios exactos imagem e a autoridade do então General 
estão parados por dentro. e o presente, que Spínola. Só, militarmente. a Revolução de 
coloca de novo os ponteiros da vida na hora Abril foi a dos famosos capitães. que tinham 
zero onde um outro tempo. todo futuro. umprogmmaquepodiaterfeitodcles..tarnbém. 
recomeça. e nós com ele. Foi esse o tempo o sujeito político da Revolução, o que não foi 
triunfal da Revolução que era espontânea- ocaso. Nãoh.igolpesdeEstado.eainda menos 
mente «revolucionária ... quando ainda revoluções, sem um Chefe. sem a encarnação 
ninguém se supunha o dono dela. simbólica que confere um sentido global 

O unanimismomíticodo l.ºde Maio de positi\·oà ruprnracom a ordem estabelecida. 
1974 pareceu a apoteose desta Revolução Em muitos sentidos foi o Movimento 
sem precedentes. de uma mudança que nin- das Forças Annadas - baptismo ambíguo da 
guém sabia então que era a últimll expressão alteração de forças no interior do sistema das 
de uma utopia revolucionária com dois mesmas forças armadas. quer dizer. golpe 
séculos de espessura e de memória. Ninguém militar - um caso único oos anais «revolu-
sabia. sobretudo. que seria um dia ando- cionários ... Mas nenhuma originalidade se 
-remfllçiio por excelência. um exemplo ímpar pode comparar à desta tentação de depor nas 
de um «gatopardismo,. de velha tradição mãos do homem que mio fez li Re1·oluçtio, 
nacional. De um «gatoixin!ismo,. sem nenhum nem a faria desse modo, a imagem de marca 
aristocrata para o teori1.ar. deumMovimentoeo Poderaque,emprin-

Se na Revolução de Abril houve teoria. cfpio. parecia ter direito. E foi do interior 
quer dizer. principios políticos de carácter mesmo dos actores principais do golpe mili-
universal. programaconfom1ccom tais prin- tnr triunfante que surgiu essa minimização 
cípios para dar fom1a e corpo ao que sem do acto revolucionário e. complementar-
eles seria uma quartel ada militar. entre mente. a sua personificação no homem que 
oulras - e não só houve teoria. como hiper- viria a ser a «bête noir- do M.F.A. (e vice· 
·teoria - o sujeito dela não foi nem nenhum -versa). Éverdndequeeleeratambémacaução 
conde de Salinas. nem o povo ponuguês. hierárquica de urna mudança inevitável, 
mas uma fracção da instituição militar que. embora pacffica. da atitude do antigo regi-
por circunstâncias excepcionais se substi- me. aquela que Ponugtll e o f11t11ro protago-
tuiu à \Ontade popular. ou o que se podia niz.ara. 



Todo o élan do revolucion:irio do Mo
vimento dos Capi11ies se teria extinto no 
quane\ general da Pontinha. na tarde desse 
memorá\el dia. se o País se re:.umisi.e à ins
tituição militar e lleSta tivessem solução os 
problemas que se punham ao País e. acima 
de tudo. os da guerra colonial. Felizmente. a 
mítica canção de José Afonso e os capitães 
na rua já haviam acordado a chamada «so

ciedade civil >i. Melhor. tinham pcnnitido a 
essa futura «sociedade civi l>) o p:>der consi· 
derar·se como tal. tomar consciência do que 
até então. só por condescendência ou hábil 
manipulação lhes escapara. Corno os novos 
heróis lhes diziam que tinham feito o golpe em 
seu nome e por causa OOs seus interesses vitai~ 

o povo português. dur.lllte essa primeira fase. 
não só aderiu à Re\'olução feita. ma.-. admi· 
tiu que ele mesmo tinha íe110 a Re\'O)ução. 

COITlf'ÇOO então o vai\ém • osmose. Povo 
- M.F.A. que levaria o movimento até aí con· 
finado às instâncias mihtnres. de nmo hierar· 
quiz.ad:Js segundo o código herdado do antigo 
regime e praticamente com os mesmoo xiores. 

a abr"ir·se à nova sociedade civil. sem contor· 
nos defi nidos. mas onde as clivagens sociais. 
culturais. ideológicas podiam vir, enfim. ao 
de cima. É essa sociedade que. de fora, vai 
cindir ideologicamente. não só os eapi1ãcs que 
realmente fizcmm o 25 de Abril. mas a.insti· 
tuição ammda. na aparência unida, marginali· 
z.:ud:>..:iuelcs mititarc!;que nà'Jtinham descj:do 
tal golpe e corwcnendo-Os cm garante e mesmo 
o centro da Nova Ordem democrática. 

Sem ~uje itoassumido na hora ITIC!>ma da 
sua eclosão que já fora baJXjLadocomo "Revo
lt-;àodas Flores" deix.a,·a o~ tempo onírico 
e preparma«.;eparaentrarna realidade. Le\a· 
rá dois ano:. para substituir o seu momento 
ílorido por um confronto assumido entre as 
di,ersas componente<, da norn sociedade 
civil. enfim digna de tal nome. Com a<, R>rça-. 
Armadas aceitando. enfim. ser a "nação em 
armas >+ e não como tinham \ido durante 
dele nas de ano<,, a caução da 'iolênóa nào 
democrática que pouco a pouco lhe alienara 
a Nação. Nào houve maior milagre do que 
este naquilo que. a trima ano5 de distância e 
agora aju<:ito título. continuamos a chamar a 
nossa Revolução. A de uma ordem militar 
que instaura a DcmocrJcia. Sem exemplo. 

Alexandria. 15 de Abril de 2004 • 

Abril - Junho• o ReFePencial s 
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30 anos 
AS COMEMORAÇÕES do 25 de Abril conheceram. passados 30 anos. Quis fazer batota. tentando roubar o R à Revolução. 
uma si1uaçào peculiar: pela primeira vez.. pas.sados que foram os tempos E o tiro saiu-lhe peta cul:ura ... O povo português não gostou. sentiu-se 
eufóricos que se seguiram à madrugada libertadora. a direita assumiu o enganado. injuriado e reagiu 

25 de Abril. Abandooando a posição retrógrada, passadista e revanchista. Como resultado. vivemos umas comemoolÇÕCS do 25 de Abril. 
a direita a~sumiu que o 25 de Abril também lhe pertence. como há muitos a11os não vivi amos. Fortemente participadas, 

Reconheceu. finalmente. o que os militares de Abril sempre proclamaram· interventoras, activas e polili:tadas (não propriamente de forma partidária. 
no 25 de Abril cabem todos os que se assumem como democratas... mas fortemente politizadas ... ). 

Esta atitude seria bastante positiva se a direita assumisse plenamcnle Uma das consequências foi a enorme manifestação popular que se viveu 
essa posição. assumisse de corpo inteiro o 25 de Abril. cm Lisboo co-organii.ada por uma alargada Comissão Promotora. onde 

Ora. por muito que gostássemos de assistir a isso, estamos perante uma se inclui a A25A. Fonememc panicipada. foi bem uma 
imp<Jssibilitk1de. Tudo. porque o 25 de Abril não é apenas Democracía. demonscmçào de que os valores de Abril continuam vivos, com 

Ele é também liberdade. lgua/dtl(/e. Solidariedade. Froternid(l{/e. as Portuguesas e os Portugueses disponíveis para por eles lutarem. 
Justiçll social. Desenmfrimento. Paz. Não é só Democracil1 política. é se alguém os tentar pôr em causa. 

também Democracía económica e Democmcia socit1/. Seguem as interwnções proferidas no Rossio por Filipa Louro. 
Por isso. a direita não consegue. como não conseguiu e se viu. em nome dos jo\·ens. e pelo presidente da A25A. Vasco Lourenço. 

assumir por inteiro o 25 de Abril cm nome dos organizadores. • 
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Filhos de Abril 
FILIPA MARTINS LOURO 

CHAMAM-NOSosfilhosáeAbril .. Ecomo 
é bom nascer de um sonho ... um sonho so
nhado pclOS l'IO'>SO<; paiS. a"ós e bisa,·ós ... um 
sonhocumpndo naquela madrugada de dia 25. 

E tantas \CZCS penso o quanto gosta\a de 
ter estado lá e de ter ,-ivido num país onde. amda 
que por pouco tempo. tudo parecia po:;sin~I. 

Mas não estamos em época de saudO!>is
mos. ni'lo podemos estar ... até porque i\~O 
seria reduzir o 25 de Abril de 74 a urna data do 
pas~ado. a um feriado recordado. a um:i histó
ria que ~ aprende e que não se vi\'e. E não é 
isso que acontece ... o 25 de Abril não foi <;Ó 

uma Re,oluçi'lo. não foi só uma mudança de 
governo. n;lo foi só a queda de uma ditndura 
à qual não pcnencemos. O 25 de Abril foi e 
dc\'Cciscrsempt: uma lição de 'ida paraqU.'.llquer 
IJO''º e para qualquer cidadão: um \trdadeiro 
hino à liberdade: umaconsciênciacolecti\a 

de tal maneira fane que fez uma Revolução de Osjo,·ens re\êem-se no espírito de Abril e nele encontr.1m razões para sair à rua 
cravos e não de sangue: uma luta por todos 
os direitos 111erentes!inaturezahumana. 

Por tudo isto. o 25 de Abril é intempornl e. 
enquanto sonho que foi. todos os dias e todos os 
anos tem que ser cumprido por cada um de nós. 

Por tudo isto. o 25 de Abril nào tem dono. 
nlki tem rosto. nào tem partido ... A Rt1'Q/1i~·iio 

foi do Pol'O.' 
Nem tudo na vida. ao contrário do que 

muitos pensam, se resume a política. a políti
cos e a politiquices ... o verdadeiro significado 
do dia que comemoramos transcendeu todo e 
qualquer interesse político. porque este. em si 
próprio. é já uma amarra. uma pequena pris1io. 
e no 25 de Abri l o Povo comemorava a Liber
dade, com 3 alegria e a purez3 de espírito de 
quemt1provaesaboreiapelaprimeira,ez_ 

É também por este motivo que a Re,olu
ção merece o rc«peito e o orgulho de todos os 
portugUC'iCS. 

A metJ 'er. o drama do nosso país começa 
onde 1em11na a lembrança do que foi aquele 
Abril. .. 

Como é que se esquece Abril? 
Esquece-se Abril a partir do momento que 

as pessoas deixam de reivindicar os seus direitos 
para assegurar ou, tào simplesmente. arranjar 
um emprego. 

Esquece-se Abril quando as pessoas não 

ti!m sequer conhecimento e conscii!ncia dos 
seus direitos. ignorando que em Democracia. a 
soberania está no Po\'O. 

Esquece-se Abril serllJRquc algubnrensu
ra ou pragueja contra uma gre,·ede tran~portes. 
independentemente dos seus moti\OS. só por
que lhe vai "transtomar" um dia da sua vid:i. 

Esquece-se Abril quando um aluno do en
sino superior fura uma greve. para não perder 
a matéria da aula. ou para não ficar mal vi\to. 
ignorando por completo o conteúdo de uma lei 

de financiamento com preocupações contabilís
ticas que estáa matar o en~ino superior público, 
eumapropostadeleideautonomiauniversi
tária atentatória da democracia. pois retira a 
!'C(RSCntaçãoiguahtáriadealunoseprofe:s.sorcs 
nos órgãos das faculdades (que, por sinal, foi 
uma conquista de Abril). 

Esquece-se Abnl quando um Gmemo 
descredibiliza porcomplelo uma mamfcstação 
ou U1T1.1 gre\·e. redunndcHis a um mero aercício 
fonnaldeumdireito. 

Esquece-se Abril com o socialmente ou o 
politicamentecom:cto, com a hipocrisia da polí
tlc'.t actual. oom as falsas moralidades. 

Esquece-se Abril quando os pais não trans
nutem aos seus filhos o que foto 25 de Abril. 

~AOOlquandoSCpllllamCl'óaa\US.. 

que s1io ,·ermelhos. de ror-de-larnnJa. e quando 
memcm face :ta mesmo povo que fez a Revolu
ção, que o que foi feito. afirml. foi •evolução". 

Mas, como disse. este dia~ uma lição de 
vida ... E as mesmas pessoas que se esquecem 
de Abril têm liberdade para o fazer e devem re
conhecer que mesmo esse esquecimento é um 
direito que Abri l lhes deu. São. então. livres de 
aderir ou não a uma greve. de criticar ou não 
um Go,·emo. de uns retirarem o R de Revolu
ção, de outros o reescreverem. e de pmtarem os 
ct:1\'0S, que sào ,-ermelhos. de 1od:b as cores. 

U alguém dizia •AsponasqueAbril abriu 
nunca mais ningutm as cerra". 

O que dirias agora. meu caro Ary dos 
Santos. trinta anos depois ... ? 

A nossa ConstituiÇ'lo. guardiã da Democra
cia. já tão diferente da versão de 76. é interpre
tada ao sabor das con,eniências de momento: 

Surgem. a cada dia. novas fom1as de cen
sura deita. atra\ésdos fobbies. da manipulação 
da comunicação social. da \ujClção das pessoas 

a condições para alcançar um qualquer obJec-
11vo: 

Tnnt.a anos depois ... ainda temos soldados 
numa gue!T:I. mais uma \·ez. não consentida 
pelo Povo. E por isso, uinta anos depois. Portugal 
cootinua a ser conhecido no mundo não pelos 
melhoresmotl\OS: 

Tnnta anos depois, ameia há puda'. mesmo 
nosjm·ens. em pronunciar palavras com deter
minadaconotaç3o política.ern usardetcrminados 
símbolos. at~ h:\ pudor que os cravos sejam \'Cr

mclhos ... 
Não podemos viver do passado! Não é 

mesmo tempo de saudosismos .•• O Sonho ainda 
não está cumprido. E mais uma \'ez. terá de ser 
o Povo a cumpri-lo. 

Sena bom que a •e,·olução" estivesse tanlO 

de ~ns como a Re,·olução. mas não está 
Que estes trinta anos sirvam. pelo menos 

hoje. de reflexão~ a urgencia de wna OO\la 
consciênciacolcclivado povo português. 

E que as palavras de ordem "O Povo unido 
jamais sera vencido". sejam sentidas por cada 
um de nós e n1io sejam descredibilizadas oo 
desmentidaspornóspróprios.portfUCasuafalta 

de consciência significa uma recusa. ainda que 
tácit.a. da Democracia. 

Quanto a nós.JOVens ... osfi lhosdeAbril.. 
haja esperança que consigamos criar. 1:1mbém 
nós. e de uma forma auida mais empenhada. a 
geração dos netos de Abril ... t que eles amda 
conheçam o significado da Revolução e a cor 
dos cra,·os, que "3o ''cnnelhos. • 

FilifH' Umro l ulww d11 FaculdMI' J,. Oin•uo dt 

Lúb<N1. smdo •·ice-prrsidmtl' d11 Ass«io111" 
A.cMlmiCll. Ttm 211J110'l, nu.scida l'm leim I' 

fm con1·rdtid.J JW/a ComusiW Promo/Oro dus 
COlt>l'moroçÕl'.t Pe>p,,/lltr$ 
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Temos de assumir 
um inconformismo optimista 
VASCO LOURENÇO 

FOI HÁ 30 ANOS. A Liberdade saiu à rua. 
Foi o tempo de 1cxk>s os sonhos, de todas as 
lutas. Foi o tempo da renovação da sociedade 
poriuguesa. da concretização dos desejos. 
Foi o tempo do fim da guerra e da construção 

"'"""· Foram 30 anos estimulantes de trans-
formação de um país rural, retrógrado, 
conservador. di1atorial. pluricontinenrnl. num 
Portugal livre. democr:hico e membro de 
pleno direito da comunidade internacional. 

Nós, os que aqui estamos, somo~ da 
Rc\·olução. Com a consequente e natural C\'O

lução. mas somos da Rc,·olução. A que quiseram 
tirar o R. mas não o podem tirar do coração. 

Como somos da Democracia. Que não 
começou apenas em 2002. ~ isso que aqui 
comemoramos. 

Ao olhar para trás, os que protagoni
zaram a liberdade sentem-se realizados. 
Abriram as ponas e o país soube corresponder. 

Desenvolveu-se: tibenou-se do isolacio
nismo e juntou-se à Europa mais moderna: 
contribuiu para a independência dos no,·os 
p.a!ses lusófonos: implementou a democracia. 
a liberdade de imprensa. o Estado de direito. 
o poder autárquico democrático. a separação 
de poderes. o respeito pelos direitos do Homem 
e do ambiente: homens e mulheres ganharam 
estatutos de igualdade de direitos e deveres: 
os trabalhadores conquistaram um estado 

social: a educação. a habitação, a saúde e o 
trabalho passaram a constituir direitos uni\er
sais comtitucionalmente defendidos: liberali
zou-se o di,órcio: garantiu-se o acesso e o 
direilo de escolha no planeamento familiar. 
ganhou-se direito de liberdade religiosa. 

Desenvolveu-se uma impressionante 
rede de infra-estruturas de comunicação 
rodoviárias e de telecomunicações fixas e 
mó,eis; melhoraram-se as infra-estruturas 

ponu.1rias. aeroponuárias e ferroviárias. 
Os números da alfabetizaç:lo e a escola

ridade obrigatória subiram \eniginosamente. 
enquanto a mortalidade infantil desceu para 
números de países desen\'olvidos 

Ponugal deixou de ser apenas um país 
cxponadorde mão-de-obra. para acolhercen· 
tenas de milhar de pessoas que aqui buscam 
bcm-cstarparasieparaosseus. 

Todas estas transfonnaçõcs. conseguidas 
numassinatávelclimadepazsocial,decivis
mo e de razo.1vel respeito pelos valores mais 
nobres da nossa civilização. 

Porquê. então, um crescente desânimo, 
desconsolo e amargura que se tem apoderado 
dos Portugueses ... ? 

Certamente, faltará que o exerckio da 
cidadania seja pleno e mais alargado: faltará 
que a justiça e a saúde sejam efectivamente 
céleres e eficazes. Faltará que o trabalho. 
a educação e a cultura sejam universais. 
Fahará o civismo que diminua a \iolência 
nas estradas. a cultura de rigor e seriedade 
que impeça as pontes de cair. Faltará que o 
desenvolvimento do território seja univer
sal e menos desequilibrado do que é hoje. 
Faltará criar condições de atracção para as 
nossas elites académicas que continuam 
a contribuir para o desenvol,•imento dos 

outros. Faltará modernizar a administração 
pública. modernizar as empresas. recuperar e 
valorizar o património construído e ambiental. 
Faltará limparas chagas da \iolênciasobreos 
mais frágeis. como o trabalho infantil. a vio
lência domlstica ou a eltploração dos imi
grantes. 

Para que isto mude, temos de usar o nos
so d ireito de cidadania, cidadania activa, 
que iníluencie decisivamente a prática dos 
eleitos: temos de ocupar o lugar que nos 
pertence e não esperarmos que outros o 
façam por nós. 

Não podemos deixar que nos fübstituam 
nem que alguém assuma as nossas responsa
bilidades. Temos todos que participar. opinar, 
contribuir. 

Temos que acreditar em nós. para nos 
orgulharmos do que somos capazes de fazer. 
Temos que fazer da política a prática da boa 
condução do povo: dos 8º' e mos, o melhor 
dos melhores: da soberania dos cidadãos. a 
base do poder. 

Não \ale a pena culpar os outros pelas 
situações que lamentamos. 

Não vale a pena incriminar os outros pela 

reproduçãodesituaçõesdeprofundasinjustiças 
sociais e de grupos excluídos: pela criação de 
novos caudilhismos locais e regionais, de con
tra-poderes perversos no campo económico e 
dos mass media: pel:i reintrodução de Ponu
gal numa guerra agressorn, que não responde 

ao ílagelo do terrorismo e se transfonna. ela 
própria. num outro tipo de terrorismo. 

Assistimos ao agravar de uma guerra 
em que não de\·Eamos estar en\·oh•idos. assis
timos ao agravar e expandir do terTOrismo. 
que nos está a bater à pona. Não nos consola 
o facto de. desde o seu inicio, termos denun
ciado e condenado as atitudes dos senhores 
da guerra. Como amantes da Pa1, tomámos 
atempad:imente posição con t ra a guerra. 
posição que permanentemente praticámos 
e reiteramos. Por isso, não podemos deiltar de 
\Oltar a condenar a manutenção de portugue
ses na guerra. Temos de nos mobilizar. sim. 

mas contra a guerra. não esperando que seja 
necessária uma situação semelhante à vivida 
em Espanha para abrirmos os olhos e agir em 
conformidade. 

Não vale a pena incriminar os outros 
pelo "cs1ado a que isto chegou ... como diria 
Salgueiro Maia ... 

Assistimosaumaofensivaparaesvaziar 
a Constituiç:lo. Desenrnlvem-se acções onde 
seen1regamt1sriquezasnacionaisaospriva· 
dos, sejam Ponugueses ou estrangeiros. Não 
podemos aceitar a privatização dos sectores 
chave e estratégicos da economia. com o con
sequente desmantelamento do Estado. Este 
não pode ser enfraquecido a tal ponto que seJa 
obrigado a deixar de cumprir as suas obriga
ções na segurança social, nas reformas. na 
saúde. na educação ... Não podemos aceitar a 
subordinaç:lo da política. da economia. do 
social. da cuhurn. da ecologia às dominantes 
preocupações financeiras. As finanças n:lo 
podem sobrepor-se a tudo. Salazar também 
começou ass im ... Corta-se em tudo, mas não 
se hesita em fazer enormes despesas para pro
\eito próprio. nomeadamente para a máquina 
da propaganda. 

Teremos de ser nós, todos e cada um. 
a assumir um inconformismo optimista, a 
resistir, atra\ésdo VOIO e não só, contra a in'o
lução em que nos colocaram. 

O populismo e a manipulação não nos 
podem vencer. Exigimos transparência. 

Se cada dia. todos nos tomarmos mais 
conhecedores. mais panicipantes. mais exi
gentes, mais determinados, estaremos a assu
mir o nosso papel de cidadãos e a cumprir o 
nosso compromisso com a liberdade que 
tran~ponamos. 

Temos de nos inquietar. discutir. procu· 
rarsoluçõcs. ~ 

A Associaç:lo 25 de Abril 'ai organi1.ar o 
1 Congresso da Democracia Ponuguesa, com 
o que esperamos contribuir activamente para 
encontrar algumas dessas soluções. 

Contamos com a ju\'entude para conti
nuar o que então iniciámos. Com coragem, 
dignidade e generosidade. Com a persistênci11 
da sua vontade. Com o triunfo da sua inteli· 
gência e da sua capacidade. 

Ficaremos então. nós os que somos do 25 
de Abril. orgulhosos do que ti\emos oponuni
dade de fazer. Porque os nossos filhos e netos, 
todos os JO\ ens compreenderam o papel que 
têmqucde~mpenhar. 

Vivao25deAbril 
Viva a Rernlução 

Vi''ª a Liberdade 
Viva Ponugal 

Lisboa. Abnl de 20Q.l • 
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Mesa que presidiu ao jantar comemorativo no Pavilhão de Exposições do concelho presidido por Vítor Proença 

Jantar em Santiago do Cacém 
EM BOA HORA. a Direcção daA25A decidiu 
acei tar o convite do presidente da Câmam Mu
nicipa l de Santiago do Cacém, Vítor M:mucl 
Proença.parareali1..arohabitualjantarconvívio. 

Ainda que tendo que deslocar-nos para 
longe da capital do país (a organização do 
transporte. ajudou) reunimo-nos mais de mil 
pessoas. sendo 650 associados ou amigos da 
A25A. a que se juntaram samiaguenses e 
outros convidados da Câmara Municipal 

Tivemos o prazer de ter connosco o Senhor 
Presidc111e da República, dr. Jorge Sa111puio, 
queuli sedeslocou.depoisde ter participado na 
apresentação do livro Fo1obiogmfia de Salgueiro 
M(li(I. de António Sousa Duane. em Gr:1ndol:i. 
onde Vasco Lourenço também esteve presente 

Destaque-se também a panicipação, no 
jantar convívio, de um extmorclinário e animado 
grupo de 35 amigos espanhóis que. dinamiza
dos pela noss:i associada Lourdes Eced, vieram 
de S;m1goça pma comemorar os 30 :mos do 25 de 
Abril. Aqui passaram !rês dias, convivendo e 
vivendoin1ensamenteAbril:poraalémdoja111ar 
c.'01wívio estiveram naA25A. onde almoçanui1 no 
dia 25, assistirrun numa das galerias da Assembleia 
daRcpública,àsessãosoleneaírealizndu.parti
ciparam na manifestação popular de Lisboa ... 

O convívio de Santiago de Cacém. que in
cluiu um espectáculo com a actuação de Rui 
Veloso. foi rematado com a entrega da Cht/\'e 
dt1 Cidcule à A25A. pelo presidente da Câmara. 
Atribuiçâoqueseverificou pela primeira vez 
e foi acompanhada por igual deferência para 
com o Presidente da República. 

Maisumudistinçãoquehonra:iA25Ae 
mo~lra o carinho que os Portugueses têm pam 
com os militares de Abril. Bem hajam. senhores 
:iutarca~ de Santiago do C:icém. bem hajam. 
carossantiagucnses! • 

O pavilhão foi pequeno para acolher todos os que quiseram comemorar Abril 

O presidente da Câmara de Santiago do Cacém agraciou a A25A 
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Festa jovem - Edição de 2004 

A animação no Pavilhão Cidade de Almada contou com a participação de dezenas de grupos que expn:ossaram a sua arte 

COMO VEM ACONTECENDO desde há dez 
anos. a 'Festa Jovem' integrou as comemora
ções oficiais da A25A do XXX Aniversário de 
Abnl.dcse1woh·endo-sc.cstcano.emtrê:slf:mpos: 
- Um Fórum Tttnico. em 11 de Janeiro. sobre 

"Mocricidade Infantil e Trabalho de Grupo': 
-Um Seminário, em 7 de fe,ereiro, sobre o 

•Ano Europeu da Educação pelo Desporto': 
A Festa. propriamente dita. em 3 de Abril, 

com a panicipação de cerca de mil crianças. 
ha,endo a destacar a presença desportiva de 
inúmcrasassociaçõcs.au1arqu1a.secscolasdc\'á
rios poo!OS do país. Por outro lado, esta Festa n:lo 
descurou apa.necuhuralqueeste\·eacargoda 
bandaJuvenildaCasaPiadeLisboa.aqualabriu 
aso.~. e do Coro Infantil dirigido pela profes
sora Maria Helena Nunes, da Associaç3o de 
Belgais, presidida pela pianista Maria João Pires, 
aquerntemosdcdcixaraqwexpressoonosso 
especial bem-haja pela forma como se dispôs 
a colaborar nesta iniciativa comemorativa dos 
30anosdo2SdeAbri1. 

Pela imponilncia e actualidade do assunto 
e porque as ins1ituições dirigentes da União 

Europeia declararam 2004 como Ano Europeu da 
Educação pelo Despono, decidiu a Comissão 
Organi1.adora ligar a "Festa Jo\·em• ao aconteci
mento. Infelizmente não foi elevado o nümero 
de panicipantes oo Seminário sobre o tema. por 
descuidoTllJi.SOnamarcaçãodadal:Lquccomcidiu 
oomo"pico"da~adefrequCnciasuni\ersitá

ri~. Ora a grande maioria dos panicipantes nas 
3C1.Í\idadesdc:f~daFe:slllsãoalunosdas 

faculdadcsdeeducaçãofisicaedasesrolassure
rioresdeeduração. 

Reproduz-seasegu1ramter.1ençiodaA2SA. 
a cargo do vogal da Direcção Pinto Soare .... na 
abenura do Seminário· 

Coube-nos apresentar o Seminário Festa 
Jo\'em. 2004. integrado nas Comemorações do 
XXX Aniversário do 2S de Abril 

O tema~ o Ano Et4ropeu du Et./11mçtio pelo 
Desporto que. por decisão da Comissão e do 
ParlamcmoEuropeus.decorredurante2004 nos 
países da União Europeia. O primeiro interve
niente vai ser o prof. JOSI! Manuel Constanuno. na 
qualidadedepresidcntedaComiss3oNaciona1 
paraacoordenaçãodoev·entoemPonugol. 

Em nome da Comissão Organizadora sau
damos a \"OSS<l presença. Em oome da Associação 
25 de Abril agradecemos à Câmara Municipal de 
Almada. à Federação Portuguesa de Trampolins 
e Desponos Acrobáticos e às Associações de 
Ginástica de Lisboa e do Distrito de Setúbal. 
nossos parceiros na organização. bem como aos 
seus dirigentes, tttnicose funcionários. a cuja 
disponibilidade e trabalho se deve o já longo 
percursodcdczanosdaFestaJo\·em. 

Na sequência do 2S de Abril assistiu-se em 
Portugal a um fenómeno curioso: caminhos. ruas 
eoutro!iespaçosaccssfreis..enc:heram-sedegcn
tedetodasasidades.numverdadeirofrencsimdc 
act ividades desportivas. como se, 1ambEm tisica· 
mente.osportuguesesesti1essem~it3dosde 

libertar ges1os e movimentos. longamente tolhi
dos. E. como se pode conslaiar, por levamamemo 
cxaustivoháalgumtempore.alizado,epeloacom
panhamcntoquecominuaaserfeito.égrandeo 
número de provas dcsponivas de todo o género 
em actos comemorativos de Abril, nas quais par
ticipam muitos milhares de ponugueses. O que 
pennite concluir que os portugueses, espontanea-



mente. associam o exercício da prática desportiva 
àFestaeà LiberdadepennitidaspeleRevoluçào 
dos Cravos. 

lnfelizmente.emvirtudedas contingências 
dae\'oluçàogeralquesedeunonos.soPaís,odes
pertarmassivoparaaac1h·idadefísica.desponiva 
elúdica.queAbrilacendeu,depressadeixoude 
terincenti\oeenquadramentosuficientesparase 
ampliar e ganhar raízes. E assim. quando no final 
dos anos oitenta foi feito um levantamento dos 
nossoshábitosdesportivos.apurou-sequerondava 
apenasos28porcento'apercentagemdeponu
gueses que tinham, com um mínimo de regulari
dade. alguma actividade física confinsdesportivos. 
de saúde ou ele recreio. Passadosdezanosapcr
centagem caíra para 23 por cento'. E. segundo foi 
divulgado num recente ericontrode ges1ore~ 

clesportivos.actualmenteandaráàvoltade 19por 
cento. 

Nãosabemosseosdadosapuradoscorres
pondem rigorosamente à realidade. Mas sabemos. 
isso sim. que o ambiente geral com que o poder 
instituídonosenquadra.pressionarnuicomaisno 
sentido de fazer de nós pasSÍ\'OS consumidores de 
espectáculosdesportivos.doqueactuantesbene
ficiirios do direito. porque de um direito se trata. à 
prática~actividadefísica.desponivaerecreativa. 

Aconteceráistopordesleixoouporpreguiça? 
Estamos convencidos que não. E isto porque. 
quem acompanha com alguma ateriçàoa octividade 
desponiva cm Portugal facilmente constata que: 
- Nàoobstame muito maus e mediáticos exemplos. 
milharc~ de dirigentes. desde as mais modestas 
colectividadesàsconfederações.passandopclas 
estruturas olímpicas e mesmo por organismos 
do aparelho de Estado. dão o melhor de si na 
promoção do De<õpono. quantas vezes compre
juízo da sua vida familiar e profissional: 

~A maioriadostécnicosdeEducaçãoFfsica se 
dedica abnegadamente à~ suas actividades de 
ensinoetreino.cmmuitoscasru.eminstalações 
preciriasecommateriaisimprovisados: 

- Um notável esforço de cfoboraçào 1córica e de 
sistematização, no âmbito desponivo, tem sido 
levado a cabo por profissionais de Educação 
Física e por investigadores de outras áreas do 
saber. [Neste ponto permitimo-nos referir o 
trabalho do Prof. Consiantino. aqui presente. 
nomeadarnenle o seu livro Desporto, Política 
eA111arq11ias]. 

Os motivos ser.lo muitos. Mas há um que 
julgamos detem1inante: é o facto de forças muito 
poderosas. de índole económico/financeira e 
polftica.estaremaparnsitaroDesporto.sugando
-lhc os meios e limitando-lhe gravemente (ou 
deturpando-lhe mesrno)assuasenonnes [Xlten
cialidadescomofac1ordesaúde.deco11\'ÍVio.de 
cultura. enfim. de educação. 

Éverdadequeoproblemanãoésónossoe 
não é nece~sário estar muito bem info1111ado para 
concluir que. também a n(\el mundial. alguma 
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A das.se de trampolins exibiu-se com números que interessaram a assistência 

clesquelheestàoligadas. Bastaatentarn-OSdois 
seguimesaspectos: 
-Os últimos desenvolvimentos no domínio do 

doping. com a utilização nefasta e criminosa 
queestáaserfeitadosprogressoscicntítioose 
tecnológicos: 

-A constatação de que. ao passo que em muitos 
paísesaobesidadeéjáhojeumsérioproblema 
de ~úde pública. continua a ha\'er regiões do 
Globo onde crianças subalimentadas. 'saltam", 
literalmente. do seio materno para as oficinas 
onde, em regime de trabalho escravo. confec
cionarn os materiais e equipamentos que são uti
lizadosem eventOíi organizados pc!a locrativa in
dústriadoespectáculodesponivo. 

Oqueoconteceéque.comofenOO~eminen

tcrnemc50cial.oDesporto~exü,teisotadonaso

ciedade,aqual.tOOososdiasouvediz.er-se.estáem 
crise.cu-nocµ:cmcmbrJU>. Ecµ:rOOésóde vakRs. 

Algocleprofundonasestruturassociaisestáa 
conflituar com as nect'S.'>idades e anseios dos homens 
do nosso tempo. Também no domínio desponivo. 

Estamos confiantes de que os muitos que 
honestamente trabalham no Desporto. ou que 
o acompanham com lucidez. da.dio o seu contri
buto para que o impasse seja superado. 

Neste combate. pela promoção da activi
dade desportiva corno factor de dignificação 
e aperfeiçoamento humanos. dentro das suas 
muito modestas possibilidades. a Festa Jovem 
temsabidomanterasuaposição. 

Pelaelevadacompctênciadosintervenientes. 
estarnossegurosdequeoScrninárioqueagora 
iniciantos. sobre o Ano Europeu da Educação pelo 
Desporto. será mais um passo no bom caminho. • 

1 S•klllltM>r)0<1,/foO.rwlN.tpono"''""l'"f1''10<;.tol'o""'''""· 
z:i:1o11o1..,.u1110<1<~•Enc1o1<1oD<sporto 

coisa está muito mal no Desporto e nas activida- A beleza e graciosidade esth·eram presentes nas evoluções da ginástica rítmica 
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Almada 
vive Abril 
DESDE SEMPRE Almada vive intensamente 
o 25 de Abril. Concelho de Abril. é assim que 
a \'Cmos. no decorrer cios anos. A sua posiura, 
onde h:i a destacara figurada presidente da 
Câmara Municipal. Maria Emília Neto de 
Sousa, não deixa lugar a dúvidas: Abril está 
bem no coração dos almadenses, sejam 
responsá\'eis maiores. sejam apenas munícipes. 
num lugar especial. 

Mais uma vez isso ficou patente, nos 
vãrios ac1os comemorativos dos 30 anos do O Painel de Santarém na Oficina da Cultura, em Almada 
25 de Abril: se1a nas comemorações populares 
da noite de 24 paro 25, SCJ3 na organização de 
várias exposições, ou na publicação do Ji.,.ro 
Dar Asas ao Sonho do 25 de Abril. 

Quanto a exposições. realçamos o apoio 
que a Câmara Municipal deu à A25A para a 
recuperação do Pamel de Santarém. Finalmen
te, depois de o exponnos durante três semanas 
na Oficina da Cultura, cm Almada, temos a 
extraordinária obra colecti\a. resultante da 
JOfTlada COll\ Mo de 55 anistascom os militares 
de Abril. realizada em 1982. em condições de 
serc:'lposta. 

Bemhajam. carosautarcasalmadenses! 
Como bem hajam. pela iniciatirn da 

atribuição da Mecla/Jw de Ouro de MérilO I' 

Dedicação de Almada à A25A! 
Dis1inçllo que muito nos honra e \em 

Juntar-se às que outras autarquias já nos atri
buíram. 

~sempre, para nós, militares de Abril. 
bas1ante gr.uificante vennos como continua-

mos no coração dos Portugueses. • A presidente de Almada entrtgou a Medalha de Ouro da C idade àA2SA 

Tertúlia em Viana do castelo 
BERNARDO BARBOSA 

SEM MEMÓRIAS nunca teríamos qualquer 
legado C\lltural. nem histórico. A cultura é o que 
fica {na memória das pessoas. dos povos) 
depois de muito se ter esquecido e que acaba 
por dar lugar à lli ~tória. Sem a memória do 
semimento de amargura e de revolta nilo te ria
mos tido o 25 de Abril. E nunca scntirfnmo!> a 
alegria da libenaçàoquando OSJOVcn~ Capitães 
nosderamnL1berdadeeaP:u. 

Ho1e. JO ano\ passados. temos ainda o 
privilégio de podermos recordar a grandeza 
daqueles apaixonados momentos em que 
a Revolução no~ embalou. Em <1ue todas 
asmanhãseramsempremaislivresqueas 
antenores 

E ne~te\ "Testemunhos de Abril", na 
Um Cra,·od'Abril para todos os anti-fascistas de \ ruma na ~de Olfreira eSih·a 1er1úl1a do Fórum Vianense. a 14 de Maio 



Abril - Junho • o ReFerencial 13 

Jornada em Oeiras 
NO DIA 25 de Março de 2004. a Associação 
25 de Abril desenvoheu uma jornada sobre o 
25 de Abril. no Audi16rio Eunice MuOOz. no cen~ 
tro hiSfórioo da vila de Oei.r.is, com o apoio desie 
rnunicípioeimegradanainiciativaoonjuntasobre 
a Guerra de África e os 10mros do 25 de Abril. 

Teresa Zambujo. presidente da CMO. fez 
a abcnura da jornada, considerando que o 25 
de Abril se integra no grande movimento inicia
do pela Conferência de Bandung que produziu 
grandes mudanças a nível mundial. nomea
damente o apego aos valores da liberd:ide e à 
capacidade de vi\·ercolactivamcntcem paz. 
Salientou. depois. que o espírito do~ que reali
zaram o25deAbril foi o dizer basta! a ao sofri
mento que a guerra do colonial. tão cegamente 
conduzida pelo regime deposto. 

Seguindo-se um primeiro painel. designado 
"Conspiração" coordenado pelo coronel Vasco 
Lourenço e no qual também participaram os 
coronéis Aprígio Ramalho e Duran Clemente. 

Ocorreram comunicações relativas à 
preparação da data 25 de Abril de 1974 que António Reis, Vítor Alves e José Romano fa laram do ...:Pós-25 de Abril"" 
incluímm dados históricos muito interessantes 
e que provocaram reacções da plateia na allura 
do debate. algumas bastante empenhadas 
demonstrando bem o fone envolvimento dos 
pl"O{agonistas mesmo após 30 anos. 

Apósoalmoço.rcalizoo..seasegunda~. 

intitulada• Acção", que foi coordenada pelo 
tenente-coronel Otelo Saraiva de Carvalho que 
patenteou. mais uma vez. as suas qualidades de 
comunicador e a sua boa memória. intervindo. 
também. o general AmaUeu Garcia dos Santos. 
o responsável pelas transmissões. e o major 
general piloto aviador Costa Neves que referiu 
o general Galvão de Melo. eleito pela Força 

passado. no Café-Teatro, em que Vasco 
Lourenço nos recordava. com uma vivacidade 
e<.fuziante. o que tinha sido a conspiração. nós 
também éramos protagonistas. está\'amos 1:1. 
nas suas, nossas também. muito vividas e 
muito queridas recordações de Abril. Mas, 
não éramo~ só nós, os de Abril. que ali est:i
\"amos. 

No salão ecoava um ruído de fundo 
vindodCJO\·ensreunidosnoutrastenúliassen
tados na parte do café. Sem lhes importar cer
tamente quem éramos. nós os de Abril 
>abfamos. por antecipação. que eles iriam apa
recer ... mais tarde. e, provavelmcn1e. sem rne
mórias. mas entendíamos que aquele sussurrar 
de fundo era o legado de há 30 anos a garantir
-nos que "as porta~ que Abril abriu" não 
eram mais que o bafejo para continuarem a 

Aérea para a Junta de Salvação Nacional, e pre
sente na plateia. 

A finalizar. decorreu 01erceiro painel. 
"Pós 25 de Abril". que mereceu idêntico inte· 
resse dos anteriores. coordenado pelo Vicior 
Al\·es - que formou com Vasco Lourenço e 
Otelo Sarai\'a de Carvalho a cúpula do início 
do MFA - que moderou muito bem. dando 
ocasiilo para se assistir a um brilhante resumo 
daquela época histórica feila pelo prof. doutor 
António Reis e a uma intervenção iambém 
interessante por parte do jovem arqui1ecto 
Romano Pires que falou na responsabilidade d1 

sua geração em transmitir aos seus filhos a he
rança dos seus pais. 

No debate que se seguiu houve quem qui
sesse pôr o 25 de Novembro contra o 25 de 
Abril mas foi oponunamente corrigido por 
António Reis e Vasco Lourenço no sentido de 
serem partes do mesmo processo histórico. 

Em resumo, foi uma jornada muito interes

santequeaCMOesúatentarpassaroopapel mas 
quetJ.lvezpude.ssetertidoaiOO:.maiorrepen::ussão 
setivesseoconidoem três sábados seguidoo. tal 
corno MJCedeu corn os 25 anos do 25 de Novem
bro. em vezdetersiOOconc:entradonwndiaútil. . 

Liberdade e a Paz. • Gilberto Santos, Vasco Lourenço e Arlete Faria 
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comemorações em Espa 
Al'RfGIO RAMAUIO 

N'OREFERENCIALn!1\ (AbriVJ1mho2003).de
mo!. conta das imporuu11es jornadas comcmorah 1·as 
do 29.•Ami·crsáriQdo 2S de Abnl que se reahunun 
cmEspanhacomOapoiOcpaructpaçãodaDirccção 

daA2SA 
01mpactoque~pnadast11namnopais 

1ii.mhoul~asnossasc:.:pec1;1m·as.R'J)C'rro

tmdo-sc de forma utniordmaliamcntc IJO'>IU1·a no 
crescente mtcn:ssc por um melhor conhecimento e 
pela di1·ulgaçãoda Rcvoluç!loPortugucsa dos 
Cm·os. Neste sentido. dirigiram-se àA2SA. diversas 
1ns1i1u1çõcscorganiJ.aÇÕC~npanholassolicitandoa 

colaboraçloc!lp:lioparaa~u,açãode1ánasjcmadas 

comemonuvasdo3CrAru1·ersãnodo 25 de Abril 

~deslasJomadasque.ncccssanamcnu:deforma 
rcsumKia.vouprocurardarnoticia. 

Aron11tcdoCoieaivo'Urbn:ilugm.',o;ediado 
naCOfUnha.!.kskxaram-scacstacidadeopresic.kn
IC da Direcção. Vasco Loumiço e o vogal Aprígio 
Ramalho. pan participarem numa mesa redonda 
com o tema '25 de Abril. uma cxpcri~ncia pessoal e 
colcctiva'.aqualscn:aliwunodia ló de Abril de 
200-i. 

Embora cs1c Colecti1·0 tenha sido criado há 
mcoos de dots anos. oomo ronsequência das movi
menlaÇÕC's de protesto COf1tra o acidente do na1·io 
Prrs1igt' e por isso. ser ainda baMantc jm.·cm. realça
-se o seu grande empenhamento para a realização 
desta iniciativa. que despertou grande mtcrnsc num 
significativo número de pessoas que aclaasmuram 
de forma muno parucipauva. colocando \"árias qucs
tõcs aos rncmbros da A25A prcscntcs. 

NodiaseguinteviajlimosparaVigo,ondc 
decorreram os Encontros Comemorativos do 3-0.º 
Aniversáriodo25deAbril.organizadospctaCasade 
Arincs - Instituto Camões. Delegação cm Vigo. 

AOflllllizaçãodcstesEnrontrosdlrig1ucon\·i1e 
aoprcsidcnccdaDirccção,paraprofeliraconfertn
ciadecncc:rramcruo. 

t imponancc salientar os dc\-ados nhcis. cicn
úfico. cuhural c dúco. alcançados por csta iniciati\'a. 
cmqucintcrvicramreconhccidasfigurasptibhcas 
ponug~ (docentes univcn;nános. h1~tonadores. 

escritores e jomatistas). tendo como modcrodorcs 
dcstacados~tc<;deuni\'CrSidade:scspanholas. 

Estádepar.ibtnsaresponsá\'clpelaCasade 
Arincs,dn. Mari.ade Jesus Jardim AnJOS. pela clcva
díssima~idadcdcsu::s Encootros mastambml pelo 
grande calor humano que cn\ohcu aquele intenso 
mas muuo grauficancc dia 17 de Abril de 2004 

De 5 a 7 de Maio. limam lugar ti "Jornadas 
Portuguesas cm Comemoração do 25 de Abril', na 
Urn\'midadc Carlos Ili de Madnd. 

Estas Jornadas foram organi~ pela Cátedra 
Luís de Camões de Estudos Portug!JC)CSda Uni1m;i
dtldcCarlos Ili de M:drid.cujo secretánof oprofe.ssor 
catedniticodeFilosofiadoDireitodaUnivmidadc 
deSarago;a.D.Josi lgnaciol..at'asta-Zabalia.pnn
cipal mentor e impulsionaJordcsta rmciativa. 

:(o ''-
' 'tr _t__ 
.~ . 

. ·\ ' ~ · . 
'1.1 - - - - i 

Corunha 

Omodelodcstas Jornadasfoimuitoscmc
lhantc ao da Semana Cultural Portugal cm Abril, 
rcalil.ada pela Uni1·crsidadc de Saragoça cm 2003. 
tendo sido neste ~ntrdo que a Direcção da A25A 
foi contactada. rom nsta l sua participação e apoio. 

Assim. a A25A cedeu a útulo de empréstimo, 
umoonJuntOdcfoi:ogrofiasdaautoriadeEduanlo 
Gagciro. "'lac:ionadas com os acontecimentos dos 

dias 25 de Abril e t de Maio dc l974. bem como 
algunscartozcsdcstinadosàmontagcmdcuma 
Exposição.quccstcvcpatcntcnumdoscdificiosda 
Uni~·crsidadcCarlos lll deMadrid.dc21deAbrila 

IOdcMaiodc~Porsol1tit.açãodaorganização. 

diligenciouoscontar:1oscomogrupodc:anistasquc 
\'cmcolaborandocorncstaAssociaçãocminiciativas 

Madrid 

.semelhantcs.doqualfazcmpartconossoassociado 
Carlos Carranca. o Dr. Luis Gocs. o viola Dunial 
Moreirinhas e o guitarra Alexandre Bate iras, para a 
rcalizaçãodcumconccrtodcfadosdcCotmbracdc 
umrct:1taldcpocsiaporrugucsa.oqu.itvcioareali
™-scnodia7dc:Maio.pclas l9horas.cnccrrando 
de forma brilhante e muilO cmotiVJ estas Jornadas 

Aconvrtedaorganii.ação.opresidcntedaDi· 
rccção. Vasco Lourenço e o vogal Aprfgio Ramalho, 
dcslocamm·sc a Madrid, csw.OOo presentes cm todas 
asac1i vidadesprogramadas,quc1ivcramoscu 
infcionamanh!lde5deMaiocomaaprcscnt.ação 
públicadasJornadas.scguidadcumaconfcrfocia 
sobrc'AConst1tuiçãof>ortugucsacoseu lntcrcul-
1urahsmo',profcridapclosprofcsM1rcsdoutores 
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nha 
D. António Semno, da Universidade Autónoma 
dcBarcclona.cDJOSl! lgnacioLacasta-Zahalza.da 

No dia .seguinte IC\'C lugar uma me\a redonda 
com a participação do Vru.co Lourenço. do Aprígio 
Ramalho e tio profewxdoutor Antómo NO\.Jle\ da 
Uni,cn.idtdcCarloslll.modrnidapelaprofffiOr.l 

Lourde~ Eccd. da Uni•crsid3de de S:1111goça. anic
ced1da, 1 titulo dc mtrodução. pela proia-\ão dc um 
documcnW10realizadopela1VE0025.*Am'~ 

do 25 de Abril. A forma como foram seguidas pela 
as~i\tência (aluoo<i e professores da Unil'cr.idadcJ, 
as intcr.cnçõcs feita~ e o debate que ~u!>Cuaram. 

rcfor~aram a impressão que vimo~ cOMOli

dando. f.lum cres.cen1c intercs.<;C pelo melhor e mais 
aprofundado conhecimento da Re,olu~ào Ponu

guc<w1 de 1974 e também do no!>SO pais. por pane 
dolo C\panhóis em geral e da sua comumdadc aca
dém1ca cm particular. 

1'ested.L16dcMaio.0MagnificoReitordaUru
vcrs1dade C~ Ili ofereceu-nos um almoço inM1tu
cional. paraoqualconvidou oembaixadocde Ponugal 
e o adido cuhural da nossa Embaixada. Dr. Jo:i-0 de Madrid 
Melo, que nessa mrtk proferiu uma conferênóa com 
o tema 'Lneratura e Identidade Ponugucsa• 

Aatiludcdegrandcconsideraçàocsimpatia 
que o mais alto rcspon~'el desta Universidade e 
figura de elevado prcs1ígio no País viLinho tc~e para 
com os Capuãrs de Abril ali prt)Cntes, muito ~ 
!iCflS1bd1wu e de lllgum modo nos raxinfona. quando 
Jlf()Qlram<)) o.i.abclccer pal"lllclismo com situações 
viv1dai.nonossopafs 

Aindasobrccstasimportantcs Jomadas.t1ndis
pcns.1vclrealçarograndccmpcnhamentoqucnclas 
colocouonossoamigoprofcssordoutorD Jost 
lgnacio Lacasta-Zabalu. a quem tdc clcmemar jus
uça agl11deccr, bem como à 1ncan~,·cl professora 
Lourdcs Eced. que mais uma vez foi elemento 
essencial como cio de ligação entre a Um,·crsidadc 
Carlos Ili e aA25A. facilitandoodcscn\olv1mento 
da.<. ICÇôo. DCCõWiasàconcretizaçãodasJomadas. 

As Comcmoraçõo. cm Espanha não tcrmma
nun aqui, uma vez que por 1ntermtdio do professor 
Pedro Escobar.doccnlc no Instituto Espanhol de 
Lisboa. foi solicitada a participação e apoio da 
Direcção daA25A. para a realização de umas 
"Jornadas Ponugucsas em Comemoração do 25 de 
1974',nacidadcdcBadaJOz. 

Aresponsabilidadcdasuaorgan11.açãofo1do 
GropoMuniopalda~U!llda.lhA)~ 

de 8003.JOZ. ttndo lugar no Museu da Cidade "Luu; 
dcMorales'.noperiododc 13a23deMaiode2roi 

Paracsta<>Jomadas.aA25Accdr:uatiwlodccm
pésurroo~defoogr.ifusccartursc,ztunn 

idoparaaL:niver..idadcCario.slI!dcMadrid.pmsibi
litando~mammtagemcmBadaJOZdcWnacx~ 

semelhante. o que veio a ser feiro com gr.mde sensibi
lidade e qualidade. facto que nos apraz assinalar. 

Euaexposiçãodespcnou a curiosidade e 
mtere~!.C de \'4ria~ pc~soa~. tendo 00\<lmente ~ido 

nibilizaçãodosmatcriaiscxpostos.paraapresenta
çãodcstacxposiçãon.acidadcdcCkeres. 

DoprogramadestasJornadasconstavaainda 
umaconferênciaromotítuloº30Anosdo25de 
Abiil", a qual foi realizada pelo Aprigio Ramalho. 

qucparaoefei1osedeslocoua Bac.la.)Olnodia20dc 

coniaciada a Du"C'C'çào da A25A. com Vllil.a li dispo- Vigo 

Maio. Com a presença de assinalá,el assistSncia. 
quecvidcnciougrandcinteresscpclotematratado, 
dando mesmo origem a um alargado debate que 
entusiasmou os pre!i>Cnles.a.scsslioencerroudc 
fonna bem sentida com o canto da Grandola Vila 
Morrflll . • 
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Memória de Paris 
PASSARAM 30AN0S e 025 de Abril. estan
do vivo nos Portugueses. vem <.endo cada \'CZ 

mais estudado, debatido e apontado como 
exemplo aos mais novos. 

Acompanhando o enonne entusiasmo da 
população nas comemorações dos 30 anos. as 
solic11açõcs à A25A para panicipaçãoou apoio 
a actos comcmoralivos atingiram um número 

há muito não verilicado: escolas. autarquias. 
associaçõesoo organizaçõesdi,ersassolicita
ram a nossa participaç3ol'colaboração. 

Enll'C cedência de materiais para exposi
ções e participação em debates, os pedidos sa
tisfeims pela sede da A25A ultrapassaram os 
trezentos. Se JUniam1os os das Delegações. 
atingiremos os quat~ntos, o que comenha
mos. parece imposs!\cl. face aos escassos mei
os humanru. e materiais de que dispomos. 

Como vem sendo habitual, as solici taçõ
es vindas do esti"Jngeiro tarn~m não faltaram 

Para além da ida de um mili tar de Abril a 
Toronto, Canadá, convidado pelo Núcleo Sal
gueiro Maia (de que se dá noticia noutra ~gi
na de O Heferencial), hã a des1acar as comc
momções fei1as cm Paris, onde a A25A se fez 
representar por Vasco Lourenço. nas come mo-

raçõcsorganizadaspelaFederaçãodasAssoci
ações de Ponugueses em França e pela Cap
magellan. com uma sess3o no Salão Nobre da 
Mairie de Paris que acolheu um grande núme
ro de Ponugueses que o encheram por com
ple10. Jornada grandiosa. que foi completada 
por ouuas duas jornadas em dias anteriores. 
iam~m na zona de Paris. com a participação 
de Ví1or Ah·cs (organizada pela embaixada de 
Ponugal em Paris) e de Otelo Saraiva de Car
nlho (Organizada por uma associação de emi
gran1es). Ainda que em dias diferentes, os Por
tugueses pans1enses conseguiram ter consigo 
a direcção do Mo1·iml'nto dos Cl1pitiJes ... 

Pelo seu significado. realce-se tam~m as 
comemorações realizadas no Brasil para onde 
a A25A cedeu material de exposiçOO. non"1Ca
damen1e em Belo Horizonte e Brasília. 

Porfim.dcs1aque-seas\·driasacçõesco
memorativas (exposiçiks e debates) organiza
das pelos nossos vizinhos espanhóis. Assu
mindo a enonne e decisiva influência que o 25 
de Abril teve no processo de trnnsiçào pam a 
democracia no seu pais. apro\eitaram os 30 
anos do 25 de Abril para um estudo mais pro
fundo sobre o nosso processo de libcnaçào e 

democrati1..nçào. 
E, se do an1ecedente se vinham já organi-

7..andocursos de Verão nas universidades. se em 
2003 a Universidade de Saragoça já promo\·e
ra uma intensa jornada sobreo25 de Abril, em 
200-tasiniciativasforam\árias. 

Corunha. Vigo. Madrid e Badajoz foram 
cidades que deram guarida á organi1..nção de 
deOO!õ sobre o 25 de Abril. com a panicipa
ção dos militares de Abril Vasco Lourenço e 
Aprigio Ramalho (de que damos notícia em sc
porado). 

A TVE organizou um programa e~pecial 
com a passagem do filme Capitães de Abril. de 
Maria de Medeiros e uma mesa redonda onde 
panicipou Vasco Lourenço. 

(Por fa lar em comunicação social. real
cem-se os inúmeros pedidos de entrevístrui de 
televisões. n\dios e jornais de vários países. de 
que se de~taca - pela ei:;tensiio do tratamento 
dado-o Canal de História e a BBC Rádio.) 

Ainda noqueserefcreaEspanha,decor
reu em Mérida.ji no inicio de Julho, um cur
so de Verão sobre o 25 de Abril, com a panici
pação de vários militares de Abril. • 
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Festa em Genebra 
FILIPA CHINA RRO 

TR INTA ANOS se pas=desdeo golpe de 
estado militar que delTllbou uma ditadura de 48 
anos em Portugal. O que ficou, hoje, dessa 
revolução sem sangue no chão'? Desse JXIVO 

que desceu à rua para acompanhar o MFA 
(Movimento das R>rças Armacbs)? Num perlodo 
de dificuldades económicas e sociais, tanto na 
Suíça corno em Portugal? 

As festividade~ que ocorreram na Casa 
das Associaçõei;, em Genebra demonstraram 
que ficou alguma coisa, mesmo que seja só o 
espírito. Es~espíritode fé e de revohaqueem
purTll a malta a gritar um ' não" unânime e alto. 
que empurra para continuar a acreditar num 
mundo melhor. 

Aliás, a grande proporção de juvemude 
presente no público e dos participantes nas 
actividades sublinharam a preocupação das 
segundaseterceirasgeraçõesdem'ioesquecer 
a história que também é delas ede fazer 
revi\er o e~pírito do 25 de Abril. 

Finalmente, pudemos constatar a grande 
emoção presente no público durante as cantigas 
dascrianças.cantigasdeliberdudeparaasgcra
ções futuras. A mesma força invadiu o grupo 

organizador durante o conceno do Tino Flores. O representante da A25A com os organizadores das comemorações em Genebra 

Álvaro Fernandes no Café Literário Pessoa, em Genebra 

sobretudo na última canção quando todos se 
reagruparam no palco para cantar em coro 
a famosa Grlimlo/a Vi/li Morentl no palco. 

Dq:oisdemesesde~ogrupodeteauo 

fez chorar mais do que um qurutdo interpretou 
a versão de José Mário Branco da peça A Mãe. 

Assimfoifeitaaprovaduranteestesdois 
dias que a revolução não é um tema do p:ma
do com um estatuto de relíquia his1órica que só 
é boa para ser lida nos livros. O tenente-.coronel 
Álvaro Fernandes aceitou o convite do comité 
organizador das festividades e pelo teor da con
ferência que proferiu, pela leitura da mensagem 
da Associação 25 de Abril e da mensagem 
gravada de Otelo Saraiva de Carvalho ficou 
demonstrado que a revolução do 25 de Abril 
e o seu espírito são. na hora da mundialização 
e da crise do capitalis1no. mais do que nunca, 
de actualidadc. Os trabalhadores presentes não 
ficaram insensíveis: o documentário apresen
tado, Memórias da Re1•0/ução. mostrava uma 
mulherdizendoquesabiaquealgurnacoisase 
ia passar mas não sabia quando. Hoje, os traba
lhadores têm o mesmo sentimento: redução de 
emprego, seguros sociais desmanteladoo, crise 
de alojamentos ... Isso tudo não poderá conti
nuar de maneira indefinida, mas até quando? 

Foientãochciosdc'iOnhos,deesperança 
e de força que os panicipantes nas festivida
des do 1rigésimo aniversário da Revolução do 
25 de Abril poderão entrar em casa, pedindo 
de maneira unânime que seja repetido todos 
os anos ... • 
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Encontro em Toronto 
DF.LGAOO FONSECA~---

FESTEJAR ABRIL é sempre em toda a pane 
fazerafcsta,cncontraramigos.comungar 
sonhos de humanidade e esperança, construir 
futuros melhores. 

Mas festejar Abril em Toronto com os 
Portugueses que aí vi\'em e trabalham foi mais 
que isso. Foi reencontrar a gente que fez ílorir 
a minha Revolução de Abril. Foi redescobrir os 
Portugueses de m3os calejacl3s, saber de expe
riência feita. honestidade sem limites, sonho 
quanto baste e capacid:ide para tudo construir. 
mesmo no deseno das elites nacionais. 

Para representar a Associação 2S de Abril 
e o seu presidente, respondi ao já tradicional e 
invulgar convite dos cidadãos que em Toronto 
criaram e fazem crescer a Associação Cultural 
25 de Abril - Núcleo Capitão Salgueiro Maia 
e fui a Toronto panicipar na festa da Revolu

ção e comemorar 30 anos de Democracia. 
~quase inacreditável, nestes dias de ne

voeiro cívico que OO\amente estamos a vi\er. 
encontrar em terras tão distanies. gente nossa. 
que sem olhar a esforços. disponibiliza 1empo. 
dinheiro e vida para continuar a comemorar o 
25 de Abril e levar a Toronto um "capitão de 

Abril". proporcionando-lhe viagens. estadia e 
oito dias de inolvidável convívio com a conumi
dade portuguesa do Canadá. 

Este ano foram mais longe e convidaram 
também a directora do Centro de Documentação 
25 de Abril. Dr." Natércia Coimbra. que le\'OU 
a Toronto o testemunho da actividade daquele 
Centro de Documentação e dele fez a divulgação 
juntodasorganizaçõespottuguesasedealgumas 
instituições canadianas. como por exemplo no 
Parlamento Provincial do Ontário. 

Flca por aqui a mmha e nossa homenagem 
a tantos que se mobilizaram para que isso con
tinue a ser posshel. Mas é de justiça que aqui 
deixe os nomes dos ac1uais dirigentes da Asso
ciação Cultural 25 de Abril. a começar pelo seu 
eficaz presidente,. Carlos Morgadi nho. os 
directores Si lvino Nazaré. Adelina Pereira e 
Armando Ramos. Manuel Martins, Rogério 
Vieira. Nancy Ponte. Manuel Torrão e António 
Cardoso. os membros da Mesa da Assembleia 
Geral. Carlos Oliveira. Luís Morgadmho e Paulo 
Ahes e do Conselho Fiscal, José Ferreira, 
DinisDinise HenriqueSantos. 

Flca lambém a amizade e a admiraçOO por 
tantosoutrosPortuguescsesuasempresa.iqucoos 
apoiarame~ncssesdi$emToronlO. 

Sob"ewdo não inso deixar de referir a mara\ilho
sa qualidade humana e de cidxlania do caríssimo 
amigo Mário de Almeida Lebre. ilustre represen
tante do núcleo fundador da Associação Cultural 
25 de Abril e a extraOrdin:íria simpatia e militftn
cia da Joaquina Mir.mda. a indispensável Tína. 

Feita ajustiça possí,el, passemos a algu
mas notas desta nossa ida a Toronto, e que 
importa dar a conhecer: quer eu quer a Dra. 
Natércia Coimbra ti\emos a oportunidade de 
fazerintel"\·ençõcscívicasemváriasocasiões, 

nomeadamente junto dos órgãos de comunicação 
social editados pela comunidade Portuguesa de 
Toronto. Que são mui tos, não só jornais. mas 
também rádios e televisões. o que demonstra a 
\ italidade da comunidade ponuguesa e 1am
bém a excelência da democracia canadiana que 
toma isso possf~·el para toda a enonne plurali

dade cultural dos seus habitantes. 
Pena é que os políticos em Portugal se 

aproveitem tão mal destas circunstflncias ao 
levar para tão longe a pequenez da poH1ica 

Delgado Fonseca, Mário Lebre e Carlos Morgadinho 

caseira. e em \ezde ajudarern adarforçae 
coesão à nossa comunidade. persistem em a 
manter di\'idida. desinfomiada. alimcn1ando. 
muitasvezes.aspequenasquerelaslocais.Isso 
foi mui to evidente durante as comemorações 
deste 30" ani,·ersário do 25 de Abril. Às vezes 
pela intervenção dos comendlldores locais de 

sempre. outras \ezes pelos políticos de serviço 
e em muitos casos por intef'\·ençào directa de 
personalidades nacionais, tentando 11 todo o 
custo manter o seu campo dei torai isolado de 
outra informaçllo e até contactos de ,,.izinh:mça. 
É assim que. sendo a comunidade portuguesa 
urna das mais nurncrosasda Província do Ontá
rio. e reconhecidamente das que tem a melhor 
imagem pelo mérito das suas gentes. acaba por 
ser das que tem menos capacidade de inter
\enção cfvica e política na vida local, com as 
consequentes desrnmagens em termos de apoios 
por parte das instituições canadianas 

O único cidadão de origem Ponuguesa de

putado ao Parlamento Provincial do Ontário. 
eleito mais pelos seus méritos pessoais e de 
despoitis1a ·foi mara1onis1a no SjX)rting, com 
várias' nórias na mar.nona de Toronto-do que 
pelo apoio que lhe poderiam u:rdadoosele1tores 
lusos.mamfestavaoseupesarpa"osPortugueses. 
ao contrário de muitas outras comunidades, não 
votarem e por isso não terem qualquer peso 
político no governo provincial e municipal , 
apesar de serem cerca de 450 mil. 

Para mostrar a maléfica influência teniada 
por alguns políticos ponugue.scs sobre compo
nentes da nossa comunidade no Canadá leia-se. 
a título de exemplo. a Crónica à dü1{J11cia -
como cl'lebrtir o 25 de Abril. do presidente 
Regional da Madeira, Sr. Alberto João Jardim, 
publicada em ~ésperas do 25 de Abril na i;ec

ção "Miscelânea" do jornal O Mdinio do dia 
22 de Abril de 2004. Sua Ex.º.depoisde anun
ciar a inauguração de mais um dos seus famosos 
túneis. que es1ão a lransfonnara "Pérola do 
Atlâmico" num autêmico queijo Gruy~re. pa.~sa 
a debitar pérola~ como estas que se recortam: 
Mas m1ose mistw~ou confiimlll este ucto, com 
folcloriJnW hip6cri1<1 deoutrascomemoroçõn 
Comemorar o 25 de Abril. sim. Mas nunca mis
turados com aqueles que p1isemm em cmuo o 
Democracia. { ... )incluso com um mimero de 
presos políticos em Maio de 1975. q1uue 1·ime 
1•e.::ess11periorl1Abrilde 1974( ... ) 

Ou ainda: Nui1ca comemorar o 25 de 
Abril com os hipócritas e inCOffl/H'll'11tes que fi
.::eram este reg1medc1 Ili Re1Nblim à re1't'lia do 
1xxler sobenmo dos Portug~ses ( ... ) Rtcusll
mo-nos a celebr11r o 25 dt Abr1L misturados 
com esses que sub1·ertem a Democr11âa Rt
prese11Wtil'<1 ( ... ).para terminar tentando rnm
bém dhidir os 1•errlodeiros e bem-Jomwdos 
Militares de Abril dos outros que o nllo ser.lo. 

Esta peça. publicada naquele jornal de re
ferência da comunidade portuguesa de Toronto 
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Aspt.>cto da reunião de Toronto que juntou membros da comunidade portuguesa amantes do 25 de Abril 

nào é única. Há outros autores de mimos se
melhantes e cores diferentes. Mas é exemplar 
do 1ipo de mten·enção frac1urante e da fonna 
caciqueira como ainda hoje se lenta manipul:lr, 
desinformar e condicionar os Portugueses, 

mesmo quando estão Ião longe da pátria que os 
viu nascer - e que continuam a amar. mais do 
queosqueporcáandarnafazerpolíticacaseira. 
Julgam poder continuar a ter rebanhos de obc
diemes servidores para cozinhar chapeladas 
eleitorais. 

Enganam-se, porque os Portugueses de 
hoje já nllo somos os ignorantes a que os 
senhores doutros tempos nos tinham reduzido. 
A prova eviden1c foi a forma emotiva e 
'ibrante com que se vi,·eram estas comemora
ções, e a grande simpatia com que fomos rece
bidos por todos cm Toronto e mesmo por 
muita gente do Canadá e de outras comunida
des. Gente para quem o 25 de Abril significa 
Cidadania, Liberdade, Cultura. respeito pelos 
outrosepelasuahistória. 

Em visita organizada pelo presidente da 
Associação ao Parlamento Provincial de Ontário 
fomos recebidos pelo deputado Sr. Peter 
Fon'>CC:l, que nos possibilitou um bre\e con
tac1ocom o "Chainnan" e com \'ários minisuos 

pro\'inciais. tendo tido oponunid:ide de explicar 
à ministra da Cultura a razão da nossa estadi:i 
em Toronto e de lhe solicit:ir apoio para as 
organizações culturais dos Ponugueses resi
dentes no Ontário. 

Durante a sessão parlamentar a que assis
timos podemos observar a forma prática de 
como se pode ensinar política aos JO\'ens e 
interessá-los no gO\'e rno da po/iJ, Todas as 
semanas.emdiadeplcnário,osalunoscleuma 
qualquer escola secundária silo conidados a 
vestir o unifonne dos funcionários do Parla
mento e a desempenharem as funções de apoio 
aos deputados. enquanto decorre a sessão ele 
debates. É caso para deixar a ideia aos nossos 
deputados e às Assembleias Municipais. 

Para tenninar estas notas. deixo a emoção 
pálriaquenoscausouavisitaquenosfoi~

cionada à ' Galeria dos Pioneiros Portugueses" 
onde os seus criadores e conser.·adores o jornalis
ta. José Mário Coelho. e a senhora Bemardete 
Gou\·eia. vêem juntando memória~. ObJCCtos, 
documentos. que as famílias dos pioneiros lhes 
enviam. São documentos de grande valor his
tórico e museológico, testemunhas da vida dos 
Ponugueses que nos anos cinquenta iniciaram 
a emigração para o Canadá. 

E deixo esta nota porque a visita me 
sugere uma proposta a dirigir ao. Mmistro da 
Cultura de Portugal. Que seja criado o Museu 
da Diáspora Portuguesa, porque documentos 
em "Galerias' semelhantes a esta. não faltam 
em todas as comunidades portuguesas espa
lhadas pelo Mundo. Falta só que em Portugal 
secrieainfra-estrotura profissional que man
tendo os núcleos onde foram criados. os ~ude. 
os integre nu m museu nacional. e dê de les 
<.xmhecirncnto a Ponugal e ao mundo. Os Portu
gueses que trabalham no es1rangeiro precisam 
de ter referencias destas para se valorizar 
perante outras culturas. O espólio museoló
gico da diáspora Lusa é um enorme \alor 
cultural e por isso valor económico. Há que 
apro\eitá-lo enquanto é tempo. 

Não falei aqui dos di\ersos eventos em 
que participamos comemorando Abril. Nem 
sequer da vibrante ses~e jantar comemorati\'O 
do 30.º aniversário do 25 de Abril que decor
reu no prestigioso Sport Club Lusitânia. onde 
além dos discursos, se cantou com entusiasmo 
as canções de Abril e se terminou cantando 
Grâfl(/o/(J, Vilt1 morenfl, terra dflfratemültule. 

Ficam algumas fotografias para comple· 
tarasnotasquefaltaram. • 
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o 25 de Abril nas escolas 
POROCASIÀOdoaniverWlodo25deAbril, 
a A25A recebeu inúmero$ pedidos para se 
fozcr representar junto de estabelecimentos 
deensino,de~ejardins de infãncia at~ uni
\ersidades. 

Resoheu a Redacção de O Rt/uencill/ 
acompanhar uma dessas deslocaçõc~. bem 
como procurar compreender a forma como era 
\·is10 o 25 de Abril nas escolas e como eram 
organi:tadas as comemorações do seu ani\cr
sário. 

Acornpanh:imos o nosso consócio Pc1.arm 
Correia na sua deslocação à Escola Secundária 
lbn M11cana, cm Alcabideche, onde constatá
mos que um grupo de alunas do 8.0 ano. com o 
empenhamento da directora da tunna onde se 
encontram inserida.seda presideniedoConsclho 
Executivo, propôs levar a cabo um trabalho 
sobre os 30 anos do 25 de Abril. Para tanto, 
começaram por contactara A25A sohcilllndo a 
cedência de diH!:ISOS malefiais. que malS adiante 
\'cremos como foram utilizados, a po»ibilldadc 
deefectuaremvãriasentrevistasamilirnrcsde 

Abril e a presença de um militar de Abril na 
escolaquelhesajudasseacomprecncleraquela 
dataeasuaimport.ância. 

A sessão realizou-se no dia 6 de Maio, 
numa sala decorada com os materiais cedidos 
pela Associação. e contou com a presença de 
cerca de uma centena de alunos. da prcsiclente 
cio Conselho Executivo cda dill'CtOra da tunna a 
que pertencem as alunas promotoras. A Escola, 
revelando sentido da digmdade da comemoração. 
fe.t questão de convidar o presidente da Junta 
de Freguesia. o qual. por sua vez. fez questão 
de estar presente 

Alunos da E.scola Secundária lbn ~lucana ouviram falar sobre o 25 de Abril 

Pezarat Correia começou pró fazer uma 
exposição bre,·e sobre o que foi o 25 de Abril, 
bem como o tipo de sociedade cm que Poriu
gal até ali tinha vivido, e por apelar aos jovens. 
futuros dirigentes do nosso pars para que se 
empenhem no aprofundamento constante da 
democracia, deixando espaço para os alunos o 

questionarem sobreasdú\'idasque os assaltam. 
Não deixam de ser curiosas algumas das per
guntas colocadas: 'quem sabia da conspira
ção?', 'foi rncomodado pela PIDE durante a 
fase da preparação do 25 de Abril?'. ' por 
natureza os militares são obedientes. qual a 
razão para a desobediência?', ' disse-nos que 

em 25 de Abril esta'n em Angola, como se 

materializou então a sua panicipação no 25 de 
Abril?', "qual foi a real participação da Mari
nha e da Força Aérea no 25 de Abril?'. "qual 
arelaçiloquecxisteentreo25deAbril eo 11 
de Março'!". 

Esta -.essão. na qual foi en,olvida uma 

parte importante da Escola. foi o culminar do 
trabalho daquela.~ aluna.~. que füernm questão 
de oferecer um exemplar à A25A que se 
encontra depositado na BibliOleca da sede. e 
que foi presente a um concurso le\ado a efeito 
pela Junta de Freguesia deAlcabidcchc. De as~i
nalar que as alunas entrevistaram os militares 
de Abril no decorrer do jantar em San1iago do 

Cacém. • 

As orga nizadoras da reunião com o di rector de .:O Reíerencial,.. Pezarat Correia 
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30 ANOS DO 25 DE ABRIL 

Da guerra à paz, 
da paz à guerra 
MOl\'TEIKO \'ALE;<rr.'TE 

AS COMEMORAÇÕES dos lrima anos da 
Re\·oluçilo de 25 de Abril de 1974 têm \'indo a 
demon~trar que e~ta data fundamental da nO!>
sa hi<;tória contemporânea encerra. ainda. uma 
grande força mobili.i:adora para a maioria d~ 
portugueses. Tal acontece por dizer re~peito a 
um acontecimento prfü:imo e íntimo que con

tém em si mesmo uma outra história que é ade 
todos nós. a daqueles que vi\ eram e resistiram 
durante a ditadura. a daqueles que lhe puseram 
tem10 e a 00.. filhos de Abril que hoje dcsfru-

tamdahberdadeenlâorcs1aurada. 
Enganado~ pela "mentira congenirnl da 

\Crsão colonialisia" do Estado Novo. a maio
ria der.. portugue.çes ocreditoo jogar na aventura 
da guerr:i africana "a fomia mesma do seu dcs· 
tino". "E num só dia o Mo,•imento das Forças 

Annadas inH:rteu essa "imagem imperial por
tuguesa", fazendo dessa inven.ão "o símbolo 
me'imo do a1us1amen10 realista de Portugal 
a si mesmo". pondo ternio ao regime e à sua 
guerra. bem como às perspecthas ilusórias e 
neocolonialis1as de alguns. con\ encidos que 
"um P0rtug:il democrtitico era concili:hel com 

uma descolonização com permanência branca 
consis1entcemÁfrica'. 

Nos excertos citados. Eduardo Lourenço 
sintcti7.a. na fonna eloquente que lhe é peculiar. 
a problcm~tica da libertação comum do po\O 
português e do!> po,·os africanos das n-colõ. 

nias. hOJC reunidos numa mesma Comunid3de 
Lusófona, baseada nos principios de rc~ito 
mútuo. não ingerência. cooperação e recipro
cidade de \antagens. Esta realidade só foi 
possf\el porque o Mo\ imento das Força) 
Am1adas assumiu. de ÍOf'Tlla inequí\'oca. que 
a caus:i da guerra era o colonialismo e que para 

lhe pôr fim era necessário pôr termo ao regime 
que a alimentava e que. ao mesmo tempo. nela 
<;e apo1a\a 

Ma~. pa~\ados trinta anos wbrc o 25 de 
Abril. a-. ~ll:l.'> comemorações ficam eno;ombra· 
das pelo en,ol\'imento de Ponugal numa no,·a 
guerra de agrt\'>ào, de idêntica natureza colo
nialisia • um neocolonialismo o.em colónia~ 
mas que \e apoia nos mesmos métodos e 
ob~ti\OS de e:ii:ploraçào capit.ali\t.a - de\ta \Cl 

contra o povo iraquiano. ao seniço de uma 
esmnégia imperiali,ta dos EUA e do ~u mde· 
fectívcluliadobritânico,\isandooapropriaçào 

do\ 'ª''º' recur\oS petrolíferos do pai\ e o 
in,estimento na reconstrução do que :lJudaram. 
e ajudam. a destruir. 

.e o dos •falcões• 
portugueses é, no essencl 
multo semelhante ao de 
~alazar, de Marcelo Caetan< 
e dos ultras do Estado Novo 
elatlvamente à guerra 
olonlal, embora agora 
:JOlados numa legltlmlda 

politlca formalmente 
democrática. Esgrimindo 

rgumentos falsos, 
::lesenvolvendo um discurso 
1opullsta e demagógico 
~ explorando a ausência 
cívica dos portugueses, 
procuram encontrar 
na aventura da guerra 
o apoio político Interno 
que nao têm realmente 
ou que têm vindo a perde 
por erradas polítlcas, 
repetindo os erros 
da RepUbllca e do Estado 
Novo e. tal como entao, 
manipulando 
os sentimentos 
do Povo português 
e o seu fraco espírito 
de partlclpaçao 
democrática. 

O discurso dos ,.falcões" portugueses é, 
no essencial. muito 'iCmelhante ao de Salazar, 
de Marcelo Caciano e dor, ultra\ do fatado 
NO\'O relativamente à guerra colonial. embora 
agora apoiado~ numa legitimidade polí1ica 
formalmente democratica. fagrimindo argu

mentos falsos. desen\oh·endo um di'>Cu"° 
populi<.ta e demag~ico e e:tplorando a ausên
ciací, icados portu!lue<,C\, procuram encomrarna 

ª'·emura da guerra o apoio político intemoque 
não têm realmente ou que têm vindo a perder 
por erradas políticas. repeunOOffiCmhda Repú
hlica e do Estado No\O e. tal comoentào. mani
pulando os sentiment~do Po\O português e o 
o;eu fraco e~pírito de participação democrática. 

Em oome da descoberta de annas de eles· 
truiçào em massa apoiam quem levou. e le\·a, 
a efeito a maciça destruição de um põ\'O e de 
um dos mais antigos e ricos patrimónios da 
Humanidade: em nome do combate ao terro
rismo internacional apoiam quem fomentou no 
pai.sado e estimula no presente a globalização 
do terror: em nome da reposição dos direitos 
fundamentais dos iraquianos apoiam qtlem 
pratica a \io\ação \istemática dos seus mais 
elementares direitos humanos: enfim. em nome 
da paz apoiam quem iniciou a guerra e quem a 
alimenta e. em nome de interesses ideológicos 
e económicos que sobrepõem ao i nteres~ 

nacional e aos direitos dos povos. colaboram 
num desastre de consequências imprevisíveis 
para a comunidade internacional. E tudo i~to, 
como no passado colonial. com base na men
tira. ou na enganadora perspec1iva de que a paz 
num Iraque democrático e soberano é conci· 
liá\'el com a pem1anência das forças estran
geiras que o invachram e destruíram. 

A poz no Iraque pa~sa pelo reconheci
mento de que a pnnc:ipal causa da actual situação 
reside no imperialismo agressivo norte-ameri· 
cano. orientado. sobretudo. peta~ ambições de 
George Bu~h e pelos in1eresses dos sectores 
industrial. económico e militar que o apoiam 
Só com a devoluçãod.'.l sober.mia plena. política 

e militar. ao povo iraquiaoo. com a mudança de 
hderanço política e estratégica e com a saída 
das forças da coligação invasora do Iraque. 
estar-lo criadas as condições para que a pa7. 
,·olteaserposshel 

Dirão :ilguns. tal como oo passado colo
nial. que os iraquianos não estão preparado~ 
para exercerem sozinhos a wherania total. Ora. 
se há lições a retirar do 25 de Abril. elas são. 
inequi\'ocameme.asdequesóumapazpela 
posith·a é uma paz autêntica, que a liberdade 

não se recebe nem ~e oferece. antes secon· 
quista e que a <;Oberania não é conciliãvel com 

qualquer tipo de dorninação 
Ba.\ta de manipulação do po\O ponuguê\ 

em nome de Ideológica<, projecções do presente 
Ponugal preci\o de apmtar definiti\amentc 
numa OO\a e\tratégia de aju~t.arnento reali!>ta à 
<oua nova realidade, pondo teffilO aos equf\o
cos congenital\ do passado. de que não era. 
propriamente, um Pab europeu. como afinna\'a 
Sal:uar. 

Hoje. a Lu;,ofonia é a fonna de dar <,entido 
à hemnça hi\tórica ele cinco séculos de encon· 
tros e desencontro\. Mas a Europa é o futuro 
dessepas~. • 
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Viagem ao centro da Eu 

Viena 

CLA RINO<\ \'EIGA PIRFS 

EIS-NOS DE REGRESSO da segunda viagem 
organiwda pela A25A. A primeira. no ano pas
\300, foi a Cuba; esta le\'C11.1-nos às cidade~ do 
Centro e Leste da Europa. com a M~istência da 
ACP-Viagens. 

Visitámos, assim. em onze dias. Viena 
com os seus palácios e suas grandes a\·enidas; 
Budape\te. com o seu lindíssimo parlamento à 
beira do Danubio: uma pequena cidade da 
Hungria, Szentendre (St. André): a cidade de 
Bans.ka Bristika. na Eslo\ àquia. 

Já na Polónia. visi1imos Cracóvia. pmri
mónio da Humanidade: os campos de concen
traçaodeAuschwitz e Birl.enau; o Mosteiro de 
fasn:i Gorà. onde se enconrra a Virgem Negra; 
depois Varsóvia. cidade mártir da 11 Guerra 
Mundial, magnificamente reconstruída, com 
imensos parques e grandes avenidas. e depois 
a cidade de Wroclaw. 

Por fim. Praga. onde os d1~ foram poucos. 
e Karlovy Vary. a mais famosa estância termal 
da República Oieca. 

Foi uma viagem cheia de bom humor, 
com 36 participantes. Como não me sentia à 
vontade para relatar a viagem. pedi aos pani
cipantes que comentassem cm poucas linhas os 
seus senwnentos. emoções. enfim. o que pen
savam da mesma. 

São pois, esses testemunhos que passamos 
a transcrever. Alguns. longos demais, nilo 
puderam ser publicados na íntegra. 

Obrigada a todas(os) que nos ajudaram 
a fazer desta viagem. onze dias de comh·io, 
camaradagem e cultura. sem esquecer o exce
lente guia. Nuno Machado, que nos acompa· 
nhou desde Lisboa. 

Até breve! Espero-vos para a próxima: 
o Brasil. Dêem ~ugestõcs! • 

Foi muiro hom re1•ere criar 1101·os tmugos. Foi 
11111i10 bom co11/U'cer noms ternu tifo bo11iflts, 
com tn1em1111hos tão emoci<mtmtes. Foi muito 
bom conjimrar a qut1lidade dos sen·iços pru-

Praga 

wdos /Nfa A25A Foi exuleme acompanhar 
àdistâllci(I ___ " 1·116riatloSLB. C011ti11110o ser 
numa bom comar com pr/Jximas 1·iai;:em. 

Ro;.a Maria Sih·a Alves 

Foi uma riagem bem orgtmi:ad(I, com 14111 
grnpo agrndárel. sofidtlrio, t1!egre e discipli
nt1do. Os tempos em ctula /tx:t1I, o programa. 
o tempo lfrre. fomm equilibrados. Os loct1is 
são muiw bom1os e, do ponto de l'ista tun's
tico, sotisfo:em os /Ulrticipa11tes. Ficamos 
ambos m11ito sntisfeitos. O guit1 permanente e 
o condutor ti1·eram um bom desempenho 
profissional. 

Isabel Ereio e António Simões Abreu 

Em prim~im lugar, q11ero feliciwra A25A {H'lt1 
excele11/e orgm1i:t1çdo deste pttsseio. Depois. 
quero salienwr o e/el'{u/o espírito de ami:ade 
e canuurulagem que de imediato em'Olreu todo 
o grupo. Quamo aos f)(ifses e cidades l'isira
das, s6 posso dr:.er: \hleu a fHM! 

JoséF.Mon1c:iro 

Fiquei horrori:ado com o campo tle concen
trnçdo de Auschwit~ A 55 tm. estam o maior 
santudrio religioso da Polónio. Os Deuses 
dom1ít11n e11quan10 se m(llm·om e q11eimamm 
seres hwnanos, ou eles sdo apemu entidades 
imagi11árias, criotlas pelos mandantes pllra 
subjugtut>m e explororem os mamlados. 
Em refação ao Grupo. considero-o de cinco 
estrelas. 

Annando Refochinho Mourão. 

Pela primeira re.: l'iaJei em grupo. com o meu 
marido. e a/lm tio enriquec11nen10 humt1no, 
1an10 rrn positi1'0 como na 11egatim. peço-1'0s 
que co11tim1em. pois mult1 I fH'rfeito e con1vs
co pode-se aprender. 

Eugénio e: Américo Brito 

Vimos aquilo que m1o imagináwunos 1·er em 
tão pouco tempo. Selllúnos muitos emoções. 
começando fH/a Ó/'t'ra de Viem1 e t1cabando 

Buda peste 

no golo da Súmia. Foi magnífica. Gos/timM 
{H'la camaru.i;:em. /Nftt organi.::a('ào. {H'lo t1co
lhime1110. Obrigadt1 à AZSA. obrigtlda tws 
rrs1>0nsá\'eis pt'la l'it1gem. obrigml" a todM 
7he sllm1· m11s1 go on. 

Olímpia Mourão 

Mal 1•i 11 'O Referencial que" A25A ia organi:ar 
esta l'iagem. imediatamente me irucre1·i. wntt 
l'f':: que tt orgtmi.::arão era woo garwuitl de l.fi-
10 seguro. Não me enganei.' Os coo11><mheiros 
de 1·it1.i;:emforam todos, mas t1bsolutame111e to
dos, clum componheirismo que eu )lf J14lgm·t1 
niioe:cistir. 

Josué Romão 

l'it1gem bot1. co1111>a11/iia muito a_çradtfrtl. 
U111 t1/m1ço para todos. 

AdelaideCatarino 

EXCURSÃO 
AO BRASIL 

Depois do sucesso das viagens 
a Cuba e ao Norte e Centro 

da Eu ropa estamos a planear 
a organizaç.lo de uma próxima 

viagem ao Brasi l. 

RIO DE JANEIRO 
CATARATAS DO IGUAÇU 

BELO HORIZONTE 
!OURO PRETO E TIRADENTESI 

BRASÍLIA 
MANAUS (passeio no Amazonas) 

S. SALVADOR DA SAIA 

27 Nov. a 12 Dez. 2004 
Inscrições até 20 de Set. 2004 

Proximamente estarão disponíveis 
programa e preçário 
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ropa 

Varsól'iU 

Foi uma 1-iugem inesquecfref. por tudo o que 
1·i tk belo e grandioso,peloqiieoprrndi tJcl u1101-

.sa liçiio de coragem t 1roballw poro mwsur 
tltu cin:as. Pelo calor humnno que senti em 
cada 11m de 1'Ós.1Nm como pela forma simpá
nctt como me acolheram. Parabins à orgtmi
.:açtlo pek1 m1mícia e ejiciilrcia com q1re a me.w1<1 
foi efal>0rada. 7lulo bateu certo, mdo n1<wa 
peifeiw, e (Jf/ o que ncio es1m·o no 1"Vgromt1 
correu bem e te1·t a sun graça. As paltirrtu 
nunca Sl1o suficiemn pora exprrssar o que St'tl· 

ti mos. Fica po1s aqui tqNnas o df'sejo de \'OS 

OCOlllf){lll/wr em 1·iagens faturas. Ati brrre.1 

Maria Madalena Cha'es 

Entrt t1ido, que no gera/foi e:ccelenre, rralço a 
.ulecçi1o tle c1dtuln e/ou locais, INm como a 
proprüt seq11ilrcia tia l'iagem. Todos os países 
l'isiwdoJ têm 1wtá1•eis lições u dar 110 wctmte 
"ordt11"me1110 do território. ret1bilitm;1io 
11rbaru1, rtsptilO pelo amigo, pt/a tu1Wrt;;c1 e 
ptfa s1ws gentes. Como I gritallle o r:011tras1e 
com a "patobrm·ismo• rtiname em Ponu.~al, 
s11giro que este progrmtu1 de 1·iagem passe D 
ser 1·1sita de estudo obrigatória ptJra os nossos 
prrsidente de câmaro e 1·eff'adorrs responsd· 
1·eis ptlos pe/011ros de urbamsmo e ambieme. 
Tafre: Bru.ufos apro1•e um cofi1ta11ciamento 
comunitário vora esse efeito, especialmeme se 

Auschwitz 

que a huma11idade consegue cometer e que 
Mda aprrnde, em que as rítimas de omem se 
1romfonnam nos algo:es de hoje encarnados 
no criminoso Shoron. 

Julieta Ferreira 

Tris ra:.ões pam uma l'illgem mtirm•ilhosa: 11m 
i1i11erdrio de sonho t bem programado; 11111 
guia simpático e eficieme; um gn1poft1b11loso. 
/lfru como ruio há bela sem seruio, dois peque
nos reptJroJ: em V.eru1 não ter ido oo Plllácio 
de Schoenbrun. mesmo q11e em detnmento da 
ida à Torrr. por exemplo: niio se ter til/o opor
wmdade de passar mais tempo tm Cracth'ia. 
De qswlquer maneiro, não rtstam d111'idas: 'de 
comer e chorar por mais'. 

Licfnia e Victor Rebordão 

SU'fJff'enditlos pelll 1x1si1im - Hongrfo. Es/o-
1•áquia, Po/6nia e Repúblico Checa. Coe:ci.s
tirtcia pocffeca do neoddssiro. tio nmasce1tti.smo. 
do gótico, do bonoco, tlt1 ane deco t ane no1'll. 

Um urbanismo pla11eado e estutlado d11ra111e 
tlS décadas dD OCUfXJÇDO comunista. Enonne 
mntagem no equilíbrio arquill'ctónico e na 
inten·enção urbanísticti das cidades e das 
altleias. safras do ptso da ,,u1ssifictiçiío cons· 
tr11c1fra das cidades europeias. Nfrelamemo 
mociço das classes sociais. no cid(J(fania, na 

hom·er um 1oq11e 110 comissário \lirorúro, se11- nh1ctiçtio. na smíde (st'm listas de espera pt1ra 
do i11co/l/ro\"erso que eSSll será Hma l/Cftlo de CO/ISU/tas e cinirgitu} e /l(J eC0/10/llia. dt'SfOCll· 
ftm11aç/Jo muito mais 1í1il do que tantas outros ram o centro geogrdfico tia Unit1o Europeio 
que se 1lm rttili:tJtlo em Ponugal. /JOrll leste e o centro de gra1·itlt1de eco11ómico 

GuilhemlC Fcrttira ainda mais por11 Leste. A Alt'nwnha con-
seguirá, assim. sem nenhuma guerro, ser 

V.ena desilmliu-me pt'la auslncia do ronwn· o grande denomirrador comtim da \'efha 
/Ismo que IDlllO espera1·a. Romantismo que Europo. 
reencontrei em Budapeste e Proga. E.sw 1íl1i- Palmira e João Moutinho 
ma citltule excedeu todas as mlrrhas U(H'Cfll· 

til-as, 11elt1 .nw belew 11101wmen1al e pela Diu cin:e11to, c/1111·oso, 1wsado. fm t1qurlt em 
presen·t1ç1Ja do tmtigo e da srw corr/urb(J(/(I que l'isitámas Ausclnl'il: e 8irke11au, espoço 
lris1órit1. Em 1«1rs61'1°ll, admirt'i o 1ralx1/htJ de assombrtulo 110r mllis de um miflrllo de assas. 
um pm·o na reconsiruçiío dt1 sul/ citfode .filwlos. No museu tlafábrict1 tia mane.fomos 
destn.Mt1 peft1 barbdrie nll:i. lmprrssionei-me encontrando os ptJnes em q1ie os na:is decom-

Birkenau 

sapatos. a roupa. os brinq11edos das criançlJ.f. 
os 6c11/os ... Do processo. 1•imos os corrrdol'l's . 
os duches de Zydon B, os crrmatórios. o muro 
doJ fu:ilamentos. Dos corpos só rimos algu· 
mos cin:os. Mas o memórill es1á lá, filas e 
fi/us de intenrados ol/wm-nos das s11os moltlii· 
ras. com rwmt'S t' profissões. Os militares 
israeliws q11e nos acompanham estào per111r
bodos, como nós m1 mais qut' nós (quem 
sabe?). Alguémfotogrofou os nwnos de Sobra, 
Sho1tila, ll'nin, f]DrtlD mt'mória do Palestifl(I' 
Mas agora, com ioda a urgência. é preciso 
parar as mones e derrulxir o muro.1 

M:iximina e AleJ.andre Romeiras 

Segurameme um tios maiores desofios profas· 
siom1is da m111ht1 l"ido! Só 1111 l'éspera soube 
que llCOlll{XlllluirUJ (1 A25A. St'r ohjt'ctimmente 
sério e isenw. 1111111 grupo de lt'ntl€ncias 
1t1o 1·árias, mio é fácil.' Explicaras realidatles, 
passt1tllls e /Htsel/les. 1111 nol"a Europa, sem 
cair tm pflJIJOga11tlt1 baraw. exige tacto. Nilo 
sei se const'goi' Acredito q1iefi1i "otloplodo" 
pelaA15A. 
A todos umfone abraço. 

Nuno Machado (Guia acompanhante) 

e comol"i·mt tm Auschttit: com os horrorts 1msera111 wosinferiorts":ornbelo. asmt1/as. os Grupo e guias em Ka rlovy·Vary 
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Eu voltei a Moçambique 
ANTEKO ANfBAL RIBEIRO DA SILVA 

CUMPR I TRês COMISSÕES de ..erviçocomo 
militar na ex-colónia (não há que ter medo do 
termo) de Moçambique. entre os úllimos anos 
dad&"adade sessenta e pnmeil'O!idadécadade 
setenta do skulo passado. 

Passei lá inúmeros momentos maus, mas 
ligam-me tambfm a essa terra inúmeros afcctos. 

A minha primeira estadia foi no poo.to de al
fere>. para •estagiar' como adjunto de coman
dantede companhia em wnadc guerra. Claro que 
eu e todos os meus camaradas de curso, que mar
charam nas mesmas circunstancias, fomos tudo 
meno~ adjuntos, tendo de facto \ido "pau~ para 
toda a obra'. Era sómente o preltkho do que nos 
\'iriaac-;peraroofuturo. 

Mas.não~ isto que \Cm agora ao caso 
Na minha segunda ida a Moçambique, em 

plena guerra. foi-me entrt:guc o comando de uma 
companhia{cerca de 160 homen~J. que foi colo-
cada e permaneceu vinte e um me!>C~ em Mueda. 
no enti'lo distrito de Cabo Delgado. terra essa por 
demaisoonhecidadequempassouporesta~lides. 

Es~a companhia foi muito sacrificada, ten
do inúmeras baixas. facilmentecootabili1.áveis as 
evidentes. mas com mazelas. por.entura bem pro
fundas, em muiios dos que regressaram 

Aminhaterceiraiocursãoporaquelasterras 
Jádecorrcuemplenoprocc5S0desolidificaçãoda 
Paz.decorn:ntedosacordosde~a,apóso25 

de Abril de 1974. 
M:b. foi com outro ânimo que me decoocu 

esta última estadia. Desenganem-se no en1an10 
aquele'>queporventurapossampensarqueneste 
período só vivi alegrias e que os escolhos foram 
fáceis de ultrapassar. Dequalquerfonna,oesta
do de ~pírito era completamente diferente. che
gando ao fim com a sensação de ter ajudado a 
construir algo. 

Após esta introdução. que comiderci ncttS

Wia para o que se segue. \OU avançar um pouco 
noiempo. 

Durante os anos que desde então decorreram 
mc..cmpregrandeintcresseemacompanharo 
que >e ia pa'>SMdo nesse novo país, fazeOOo votos 
para que tudo quan10 de lá viesse fos.~m boos nolí
cia~. de felicidade e prosperidade para aquele povo. 

Anualmcn1c.ex-mililaresintegrantc\da 
Companhia que comandei na minha segunda 
comi\são. nos vamos reunindo à \·olta de um 
repa.~to, rebu<,e:ando no baú da nos~a memória 
t."Olecti\a. le\ando muitos de nó'i O'> filho\ e at~ 
netO'>.mtere,sanJo..nospelO'>problc~a..:tuai~ 

da ~ida de 1:ada um e manife-,tando a ~..a wli
dariedadc caldeada entre dificuldade'> e perigo\ 
deoutrora.Tudoissonoslevatambématcraque
le longínquo pa(, no nosso pensamento. Para 
quem por lá nào pai.sou talvez isto n!lo '-tja mui
to fácil de eniender. mas não hJ credli~ pohticos 
ou rehgiows que dc>truam e~ta \ôntadc de eMar
nlO\ JUntm 

Há poucos meses amls, um desses meus 
ex-companheiros, com quem vou mantendo um 
relacionamentorelauvamentepróximo.telefQo. 
nou-me dando conta que iria passar num dos 
canaisdanossatelcvislloumareportagemsobre 
uma ida de u-combaicntes portugueses a 
Moçambique. tendo ai~ já os contactos do orga
nizador da~iagem 

Tomei a de,· ida n<Ma da informação e 'ia 
referida reportagem 

A minha mulher, que Já 1ne linha inúmeras 
vezesouvido~bafarquegostariadcrevcrMo

çambique,entendeuaminhagrandevontadede 
paniciparnaquelaexperiênóa. Não foi preciso 
mais nada parnquee''Wl ideia não me abando
nasse a cabeça. 

Colhi as necessoiria~ informações sobre a 
idoneG!dedapesMJ1111Jec.ganil.aV3~\'iagcrl.\. 
tentei cm conjunto com o meu ex-camarada con
,·encer mais alguns oompanheiros 110SSOS a paru
lhar a mesma experiência e \ ~ de tomar a decisão. 

Asortee~tava lançada. 

CI por fim a Mued 
Ohoe nas aguardava uma 
grande recepção, em que 
estariam praticamente 
pre<entes todos os habitantes 

a povoa1;4io. com o respectlvo 
~ministrador ~ frente. 

acompanhado pelos dlrtgen 
nlals representativos 
da Frellmo da localidade. 
Meteu danças tradicionais 
•egulndo~se um almoço cc 
:1s autoridades referidas 
e discursos de ambas as partes. 
No flnal oferecemos 
lembranças para colmatar 
algumas das !numeras 
carências daquela gente, 
especialmente material escolar 

Entretanto. ano apó$ ano, em algumas das 
escolas oode fui <;01icitado a falar !>Obre o 25 de 
Abril. cm reprt~ntaç3o da nossa Associação. 
\"ári~ alUl'IO'I me dirigiam perguntas de~te géne
ro: &a11dou nll KUem1 e w.Wacrrdit(llYJ nela, por 
que a fe::..' C amo i que t1ptlS ter Cflmbatido contra 
alguém, crmsegue N>mparTilhM o Pa: C'Oll'I ele.' 
Porqueingressm11ramrrrira111iliwr. so~mlo 
que em aquela g11erro qrie o t'Iptrarn' 

Tantasperguntascmquca~respostasscrão 

provavelmentef.kci~deperceberentrenós,ofi

ciais do me\mo oficio e com percursos de vida 
comuns. ma' que não \erão da mesma forma 
cntendi\'eis pelm JO\'elb paro quem falamos 

U lhes ia respondendo com toda a ~inceri
dade e na medida do possível, mas cu próprio me 
interrogava por vezes porque~ que. \endo de 
repente tudo com tanta clareza. me denei enre
dar anos a fio numa nentum, a guerra colomal. 
sem sentido nenhum e condenada ao fracasso. 

Quando fui con1ando a alguns do\ meu\ 
amigm e também a camaradas militares a deci
s3o de fazerc\la \·iagem. com frequéocia lá, 111ha 
a pergunta: Tendo 1u lá passado momemos uio 
ma11S,f'<lrquequeres/áro/t11r? 

Ou entlo afirmações do tipo: Pro1·m·el111e1rte 
ten.fnectsJitlo1/edefo:ero1rw•co/l/rse' 

Depois de pensar por momentos, a un~ e 
outrm dei a 1oeguinte respos1a. Tah·e1 me nlO\am 
!rê~ razõe\: em primeiro lugar a curiosidt1de de 
saber como t\"Oluiu aquela urra; em 'iCgundo 
lu~ar. tal,czchoror tm loco is 01Ult 110n-ermm1 o 
dereria ter feito t o minhn cond1Çfio de chefe 
em do o impediu; por último, confirmar a ideia 
que tenho 1/r ron1frer Wm com o meu pasmdo. 

Eis-me assim de repente com os meu\ de~
conhecido~ companheiros de viagem. com 
excepção do meu e~-camarada Abílio, único que 
cu conhecia. 

Nãofoifácilgerirduranteduas<semanasas 
relações com os outros elementos do grupo. que 
partiramcomrnoti\"açõesdi,ersascalguru.mesmo 
a CO!btlho médico. O cio que companilh:h·amo<. 
craodetodo:.termo!>porlápassado. 

Vi coisa.\ de que gostei e outras que me de1xa
mm tnste 

Detõtei Maputo (antiga Lourenço Marquei.) 
e a Ilha de Moçambique. A imundície e a degra
dação do património edificado e das rua~ não têm 
nadaavercomaimagemqueeuguardavade 
outrora daquelas duas belas localidades. 

A ~impatia das pessoas. essa \im csti bem 
presente,masttambémeviden1casuacarfncia 
dos bens mais elementares. Nãoquetenhavi\to 
o rosto da fome 

Pm:onioNiassa.quenãol:Oltheci.a. Fizemos 
base em Lichinga (antiga Vila Cabral ) e demos 
uma sal!ada a Me1angula. onde uma empresa sul
-africana termina as obras de recuperaçilodo 
aeroporto. O lago Niassa ~ lindo. 

Em Nampula. onde permanecemos dois 
dia~. demos conta de um movimento intcnw. um 
comfrcioquc parece ter alguma vitalidade e 
alguma marginalidade de rua. 

Pemba Cantiga Porto Arntlia) . me<im<> para 
quem Já conhttia a sua cnonne beleza. como era 
o meu ca~o. foi uma agradhel surprc\a. pelo 
in,c;timento 1urfstico que se nota c~1ar a \er 
realizado. Ti\emos ocasião de o compro' ar no 
belí•~1mo complexo onde ficamos in$taladci<, 

Finalmente. eis-me a caminho de Mueda. 
pas~ando por Macomia, Chai. Antadora, Oa><oc, 
Dinca e Sagal. o~ aldeamentos ao longo da 
c~trada.Já alcatroada, 00 muito mai\ frequente\ 
qucemtemposidos,extensoscmai;limpoo;quc 
as cidade\ 
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O n:tncontro em l\.lueda permitiu uma troca de memórias com ex-chefes mililares da Frelimo 

Aspcssoasnota-sequetêm fahadequasc 
tudo, mas não revelam sinais de subnutrição e de 
uma maneira geral apresentam-se rat.oa1elmcme 
,·estidasccalçadas. 

Ascriani;asdirigem-setodasparaaescola, 
com os seus livros e cadernos debaixo do braço. 
Esses j01ens falam todos ponugués. 

Onde paramos tomam-oos de assalto, ora 
querendo vender-nos algo (mandioca. milho. 
frangos.bananas.e1e.).ouen1ãopcdindo-nosdc 
tudo um pouco. SOO simpáticos e curiosos. 

EmDraca.localidadeemquccsti1-enammha 
pnme1ra com1ssão. procurei localizar um •mai
nato" (criado) da antiga me~ de oficiais. de seu 
nome Camõe~. mas fui informado do seu faleci
mento no ano passado num acidente de viação. 
Tive oponunidade de abraçar um seu inn!lo, a 
quemlhcdci1eiumalembrançaecomoqual 
tirei uma foiografia. De seguida fugi ligeiro de 
um homem que apresentava sinais de perturba
ções mentais e que me perseguiu com Ili' amea
çador, cmpunha:ndo uma caiana. gritando para cu 
lhe entregar. ao que me foi dado perceber, a 
ndquma fOlogr.ifica. Mas rudo acabou em bem. 
Do antigoquancl só restam as rulnas da messe de 
oficiais. 

A famigerada curva da morte, a pequena 
distflncia doSagal,j:i n!ioexiste pur.i e sirnples
men1e, devido ao traçado da aciual estrada. 

Oicgámos por fim a Muetla onde nos aguar
dava uma grande recepção.em qucestariam pr.iti
camentc Jft:Senles 1odo!i os habitantes da povooç-lo. 

com o respccth·o adminislnldor à frenle, acom
panhado pelos dirigentes mais repre!>tntati\'OS da 
Frelimodalocalidade.Meteudançastradicionais, 
seguindo-se um almoço com as autoridades refe
ridas e discursos de ambas as partes. No final ofe
recemos lembranças para colmatar algumas das 
inúmerascarênciasdaquelagentc.especialrnente 
material escolar. 

Oactu.alho!el/restaurantefuncionanasins
talaçõesdaantigamessedeoficiaisdobatalhão. 
Muito poucas das antigas instalações militares 
estãohoJeOCupadasegrande parte das ainda 
exis1en1escstãoemroínas. 

Uma agradável excepç3odiz respeito a urrui 
pane dos antigos alojamentos dos oficiais do 
bmalhão,cujosquanosestàointegradosnacsco
Jasecundária local, comosalasdeaulaou para 
fins administrativos. O ensino nessa escola 
prolonga-se até ao 1ranodc escolaridade. 

Conversei com vários jovens professores 
que denotam uma enorme \·01uade de aumenlar 
os seusconhecimen1os e de lerem projeclos mais 
ambicio6os para~ suas \ld.15. Perteium l geraçio 
que pode modificar para melhor o futuro daquele 
país. Paraalguru.delesjáremctialgumaspubli
caçõestécnicas,queJulgolhesfarlofalta.Espem 
que lhes tenham chegado às mllos. 

live oponunidade decumprinicntarc trocar 
memórias com ex-chefes militares da Frelimo. 
algunsdosquaisesti\eramemlocaisdecom
bate muito próximos das minhas tropas, no 
tempo da guerra. Essa experiência que para 

mimnllofoiinátita.,jiqucatinha\•ividonaminha 
última comi'\Silo, foi no enianto gratificante. 

Visitei o local de captação de águas para 
aquela localidade. onde outrora tinha cm penna
nência um pequenocfcct1\·o da minha companhia 
a montar a segurança. Está tudo no mesmo sítio. 
mas mais degradado. Necessita com urgência de 
novas bombas para puxarem a água. Grande par· 
tedasinscriçõesqucdeixámosnaquclasparcdes 
desapareceram com o tempo. mas sobrevivem 
ainda algumas. As placas feitas cm cimento, com 
o nome de muitos de nós. ainda lá continuam. 

Vi refugiados da Tanz.ãnia e da Somália que. 
embora ti\·essem opiado pelo acolhimento num 
país pobre, vivem em Paz. Es1e i um aspecw que, 
parti um t11rista ocasional, parece el'ideme em 
todo o território 1'islwdo. 

Embcr.i canS.:ldo. mal domiido e sujo. dehei 
Mueda com um sentimento de apaziguamento 
A~m disso, fiquei com a sensação de que aquelas 
pessoasgostamdenós.portugucses. 

Depois foi o regresso a Maputo. porcqrada 
e via Nan1pula. onde apanhámos o avi3o 

Esses últimos dias passados na capital, não 
alteraram em nada a opmiãojá fonnulada. permi
tindo-me só fazer um pouoode praia cconJCrmais 
uma bela mari'ICad:i e a bom preço. 

Comoconcluslio,possoafinnar-voscorntoda 
aveemênciaqucsat1sfizaminhacuriosid3deevi
sitei tudo aquilo que venl:ideiramente queria visitar, 
choreicmlocaisondenão11nh:ic00radoantesecon
firmeiquc\i\Onluitobcmcomomeupas~. • 
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As convenções de cenebra 
JOSt JÚLIO COSTA-PEREIRA 

A RECENTE ANUtNCIA do governo dos 
Estados Unidos a que o Comité Internacional 
da Cruz Vennelha visite o ex-ditador Saddam 
!lussein, detido por aquele país com o estatuto 
de prisioneiro de guem. demonstra. efccti
vamente. que os esforços desenvol\idos pelo 
CICR, dada a persistência e o bom senso 
impnmidos, obtheram resultados posill\'OS. 

Espera-se. ixmanto. que o go,emo dm 
Estados Unidos. não obstante o provincianismo 
parolo do senhor. Rumsfeld - que classifica as 
Convenções de Genebra como 'aquelas coisas' 
- clarifique também. e devidamente. a situação 
dos detidos em Guan1anamo, estes em situação 
ainda pouco transparente e fora das regras e~i
gf\·eis a países signatários das Convenções de 

Genebra. 
E para que ninguém caia em classifica

ções depreciativas como as do aludido político 
none-americano. achamos oponuno d1ssenar 
um pouco sobre as Com·ençõcs de Genebra. 
dado que. infelizmente. ainda~ \erificam afir· 
mações descabidas. fruto de uma ignorância 
inaccit:helemcertasentidades. 

A finalidade das Convenções de Gene· 
bra é a de aliviar o sofrimento de toda> as 
vCtimas de conflitos armado> que tenham 
caído em poder do inimigo. sejam feridos, 

doentes. ou náufragos, prisioneiros de guerra Como resultado imediato. foi ass inada 
ou civis. uma Convenção para Melhoramento das 

Até meados do século XIX. os acordos Condições dos Militares Feridos dos Exércitos 
para protocção das vrt imas de guerra concen- em Campanha. 
travam-se somente em cnfrenrnr situações A panir desse momento. ajudar-se-iam e 
detenninadas e só obrigavam as panes contra- atender-se-iam os soldados feridos, sem ter em 
tantcs em condições de estrita reciprocidade. conta o lado ou facção a que pertencessem. 

Aapariçãododueito humanitário.conjunta- Haveria assim que respeitar condigna.mente os 
menteromacriaçãoOOMovimentodaCruzVcr- equipamentos, pessoal e estabelecimentos 
melha. modificou a situação. A partir de então, médicos, os quais se destinguiriam mediante 
os Estados de\'eriam ajustar-se a um tratado um emblema distinth·o: uma cruz vennelha 
uni\ersal. aplicá\el em todas as circunstâncias. sobre fundo branco. 

Foi mesmo llenry Dun:int, o fundador do ~a primeira Convenção de Genebra, 
Movimento da Cruz VemlClha, que Cllpressou fimiada em 1864, que dá origem ao Direito 
o desejo de que as nações do mundo recti - Internacional Humanitário. 
ficassem fonnalmente, mediante uma Con- Em 1899, e no decorrer da Ili Començilo 
,·enção. um prindpio em virtude do qual se de Haia, a protecção que tinha sido concedida 
concedesse importância às acções de .">OCOITO a ambull'lncias e hospitais, estendeu-se a 
em situações bl!licas. Era o princípio que barcos - salva-údas. navios-. hospitais e a 
emana,·a da tradição humanitária estabelecida todo o rcspecfo·o pessoal. 
anterionnente, aquando da fundação da Cruz Tentando adaptar melhor o Moúmento e 
Vennelha em 1863. as Con\ençõcs à \'Í\ência dos«:. XX cfüo-se 

Em 1864. Henry Dunantequatrocidadãos no decorrer deste diversos ajustamen 1 0~. 

genebrinos criaram o Comité Internacional de~ignadamente: 1906 - Desenvolvimento e 
para ajudados Feridos. que mais tarde passou revisão da Convenção de Genebra de 1864; 
a designar-se Comité Internacional da Cruz 1907-Adaptaçãotl guerra marítima dos Prin· 
Vennelha. Naquele mesmo ano lograram con· dpios da Convenção de Genebra de 1906: 
\'encer o go\'erno ~uíço para que celebrasse 1929- Nova Con\'enção. comportando rc\·isão 
uma conferência internacional. em que estive- e 
ram representados dou Estados. desen,·o]v1mcnto da Coo\'enção de 1906. \er-



sando a protecção de doentes e feridos das 
forças em campanha; Reconhecimento oficial 
do emblema do Crescente Vennelho; Adopção 
da Començãode Genebra relativa à prolecção 
depnsioncm:>:.de guerra; 19-l9 · Reformulação 
de todas~ ante~ Començões de Genebra. 

~grandes conflitos armado'>. designada
mente aGrandeGuerrn (1914-IS)e a Segunda 
Guerra Mundial ( 1939-iS), atendendo às suas 
caracterfsticas. \ 1eram demonstrar que as Con
\'Cnções uistentcscareciam de di\el"SO!. aJUsta
mentos em relação ao novo tipo de conflitos. 

Assim foram e~tabelecidas e encontram
-se em vigor. até hOJC. as segumtcsCon\'en
ções: 1- Protecçilo de Feridos e Doentes das 
Forças Annadas em Campanha - de!.de 12 de 
Agosto de 1949; li - Protecçao de Feridos. 
Doentes e Náufragos das Forças Annadas no 
Mar desde 12 de Agosto de 1949; Ili· Protec
ção dos Prisioneiros de Guerr.1 - desde 12 de 
Agosto de 1949; IV -Protecção das Popula
ções Civis em Tempo de Guerra desde 12 de 
Agosto de 1949. 

O mundo, na sua mexor.ivel marcha. não 
se compadece com ideias e situações estáticas. 
portanto. também os conflitos humanos tomam 
quotidianamente formas diferenciadas. 

Os movimentos de libertação, as correntes 
políticas e religiosas. outrora quedando-se em 

acções ideológicas, 00,e. não raro. utilizam uma 
\'iolênciaquctomaforosdeautênticasguerras. 

Atento a tais situações. o Movimento da 
Cruz Vennelha prom01eu em Genebra. entre 
os anos de 1974 a 1977, uma Conferência 
Diplomática sobre a reafirmação e dcsen\'oh·i

mento do direito internacional hum:mitário 
aplicável aos conflitos armados. 

Assim,emresultadodestaconferência, 
es tabeleceram-se dois Protocolos Adicionais 
àsCom·ençõesdeGenebra. 

No Protocolo [, relativo a conflitos inter
nacionais, figuram várias disposições sobre a 
protecção da populaçllo civil contra os perigos 
de ataques indiscriminados, sobre lutas de 
libertação e guerra de guerrilha, comporta
men10 dos combatentes. etc, etc. 

O Protocolo li é uma \ersão simplificada 
do Protocolo 1. sendo aplicihel a ma1érias 
específicas de conflitos armados sem car.iclCr 
internacional. 

Nestes protocolos são introduzidas várias 
disposições oosentido de reforçar a missão hu
manitária das sociedades nacionais da Cruz 
Vennelha e da sua Federação em favor das vi
timas de conflitos am1ados. estabelecendo-se 
importantes ~dcacçãoparaquc as Ot"gani
zações nacionais e intemacionais da Cruz Ver
melha possam levar a cabo, com eficácia. as 
suas octividadcsdesocorro. 

Em linhas gerais é o que temos. 
Depende de cada nação. de cada gover

nante. de cada cidadão cumprir ou não com as 
generosas nonnas estabelecidas pelo Direito 
Internacional Humanitário. 

Poderemos voltar a este assunto com 
maior especificidade. se os leitores assim o 
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ccJus in bello, 
jus ad bellumn 
MASUEL OTERO 

FAZER A GUERRA sempre foi uma acti\·idadc 

humana de todos os tempos. mas a passagem 
progressi'a (ainda e nunca terminada) do ho
mem natural ao homem civilil.ado. levou-o a 
codificar a guerra. 

Poderias ir buscar exemplos dessa codi
ficação em tempos imemoriais e em civiliza
ções das mais próximas às 111ais longCnquas. 
Mas fiquemos na nossa civiliLllÇào latina que 
definiu o direito de fazer a guerra (jus tu/ 
bellum) e a maneira legal de a praticar (jus i11 
belio). Foi baseado nestes prindpios que o di
reito internacional se inspirou paracrearas 
Començões de Genebra actualmente em vigor. 

Os militares sabem que a guerra sem 
códigos morais engendra um sadismo onde o 
homem se transforma num ser perigoso para os 
seus próprios companheiros de lula. O ardor 
dos combates. o medo e o ódio provocado na 
luta pelo inimigo, se não é temperado pela 
disciplina imposta pelos os oficiais, leva os 
vencedores às maiores atrocidades. Daí a 
necessidade de regras próprias aos exfrcitos e 
as Con,'ençõcs In ternacionais que \ào codifi
car essas regras. 

Quem melhor que os militares sabe que se 
hoje s!ío os \'encedores amanha podem ser os 
vencidos? É a regr.t de reciprocidade no traia
mento dos prisioneiros de guerra e na protec
ção das populações civis que pennite a criação 
duma ética da guerra é o jus in bello. 

Hitler para evitar o código de honra dos 
militaresalemães,us.avaasdivisõesnazisea 
polícia polrtica (a Gestapo) para cometer os cri
mes de guerra. 

O que se J>35SOU na guerra do Iraque onde 
o jus in bel/o não foi respeitado é mais que 
preocupante. pois não é um facto isolado. mas 
muito prova,·elmente uma fonna de fazer a 

guerra onde o 'enccdor decide estar acima da 
lei.poisacreditaqueéil\\enci,el. 

Os EUA têm o maior exército do mundo, 
são a unica super potência actual e assim 
pensam dominar o mundo. Os dirigentes 
esquecem-se que todos os impérios nascem, 
\Wem e morrem. 

O governo de Washington não quer ouvir 
falar de instituições supranacionais que tenham 
prioridade sobre as instituições dos EUA. Veja
-se as pressões feitas junto de vários países para 
que os militare~ americanos sejam isentos das 
possíveis condenações pelo Tribunal Interna
cional. mas ao mesmo tempo e:i1igem que os 
militares dos Balc:ls sejam julgados (o que é 
perfei1amente justificado) pelo o Tribunal 
Internacional de Haia. 

O ministro da Jus1iça de Bush quer criar 
uma OO\a categoria de prisioneiros. que deno
mina combatentes inimigos ilegais para evitar 
que C!õ<;a.S JlCSM:l3S seJ3m abrangidas pelas actuais 
començOõ internacionais. 

A administração Bush criou mesmo uma 
zona de não direito. Guantanamo, onde os pri
sioneiros podem ser torturados. guardados em 
segredo. sem nenhum recurso jurídico. sem a 
possibilidade de serem defendidos por advo
gados da sua escolha. Os principos fundamen
tais dos Direitos do Homem são inexistentes e 
isto por alguém. que em nome desses mesmos 
Direitos do l lomem. quer impôr os seus dikta
tes ao resto do mundo. 

Um facto político que não devemos 
esquecer é os EUA desde Reagan decidiram 
pri\'Ullzartodaumasériedelnstituiçõesefun
çõcs do Estado. como por exemplo as prisões 

e mesmo uma pane do exérci10. pois em certos 
casos, e cada ,·ez mais frequen1cmentc. certas 

unidades são constituídas de pessoal recrutado 
e pago por empresas privadas. Amigamente a 
este tipo de pessoal chama-se mercenários. 

É evidente que este tipo de pessoal 
escapa a hierarquia militar. Eles trabalham para 
os militares sem estarem integrados na disci
plina militar. 

Tudo o que acima está exposto nos leva a 

crer que a administração Bush. é totalmente 
responsável pelos actos de tortura conhecidos 
no lrnque e de outros que provavelmente se 
iriío descobrir no Afeganist:lo e cm Guantana
rno. Fala-se hoje mesmo de centros secretos de 
internamento sob a tutela do Pentágono. 

Muitos homens polfticose intelectuais que 
defenderam a guerra do Iraque, podcrJo dizer 
que não têm nenhuma responsabilidade destas 
derivas. no não respei1odojus in bello. Os polí
ticos portugueses que enviaram OOmens para a 
guerrn do Iraque. 1omararn as medidas neces
sárias para que as nossas tropas respeitem as 
convenções internacionais? 

O outro aspccto é o jus ad bellum. o 
porquê da guerra. Será justa esta guerra do 
Iraque? 

Vejamos os argumentos com que se justi
ficou esta guerra: Primeiro, era a detenção 
de armas de destruição massiva pelos os 
iraquianos. armas essas que outros Estados 
possuem, a começar pelos USA. Pensamos que 
hOJeestásuficientementcclaro, que o Iraque 
não as poss11Ea: segundo. que o Estado iraquia-
no protegia e manipula\'a forças terrroristas, 
ora foi devido ta gtJCmi que devia impedir o ter
rorismo. que este se desen\'olveu no território 
iraquiano. Aliás, um inquérito do Congresso 
Americano (constituído de cinco democratas ~ 
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A original é melhor 
do que a imitação 
MÁRIO TOMÉ 

FOI PEDRO ROLO DUARTE no ONA de 
30 de Abril que me chamou a atenção para o 
ensaio do senhor Vasco Pulido Valente saído 
no DN de 25 de Abril. "Imitar a revolução". 
E o seu contido deslumbramento com a obra 
levou-me à leitura que, confesso, tinha dis
pensado. A obra é, clamorosamente, daqueles 
casosernquc"comaverdnderneenganas". 
ao estilo pedrada no charco. esquecendo-+se 
ele que também faz parle do charco. 

Então tudo não teria passado de ... "Imi
tar a revolução". 

Na ' imi1ação. 'os "capuiies" nem sequer 
tinham um plano. sequer uma ideia para o 
país! Uns capitães que. sem saber ao que 
iam, lixaram o fascismo que, sendo odiado, 

comparado com a rebaldaria que se seguiu, 
dava alguma coerência ao uni,erso. 

Eis a marca de água do pen,amento poll
tico do senhor Pulido Valente: a democracia 
alicerçada na ordem das elites (quamo mai.<. 
estúpidas melhor para o senhor Pulido 
Valente tripudiar alegre e impotentemente 
por sobre as suas alarvice~ e mesmo o seus 
crimes) contra a desordem protocormmista 
das massas ignaras. 

Na "imitação" os "normalmente pouco 
educados capitães" nada mais fizeram que 
um pronunciamento. que o ' povo' soczmen
te aproveitou. Ele escre\e com aspas porque, 
para si. o povo ou~ sede de pequenos inte
reS!>Ci> atrasados e dóceis ou não passa de tur
bamulta. instrumento de estranhos e sempre 
conden.heis intuitos ou caprichos. 

ccJUS in bello, 
jus ad bellumn 

.... e cinco republicanos) revela que não havia 
nenhum acordo ou ligação entre Bin Lllden 
e Saddam Jlus!>Cin. Mai s grave ainda, Bush 
estava ao corrente disso e mentiu ao povo 
e ao Congresso americano. Em terceiro. 
reforçar a credibilidade da ONU. Foi preci
samente o contrário, poi\ esta guerra não foi 
aprovada por nenhuma declaração, mas sim 
pelos EUA e alguns outros países CUJOS 
dirigente\ \ÍÍO \imple~ ~eguidistas do mais 
fone. sem terem em conta da opinião públi
ca dos ~eu\ paí~es. O ca~o espanhol é um 
exemplo diS\O. Quarto, ir libertar o povo 
iraquiano. A realidade~ completamente 
outra. basta ,·er a re\i\tência des\e pü\O às 
tropas de ocupa\·ão. Mai\ de cem mil monos 
ci\i\ em meno\ dum ano depois que Bush 
declarou a\ operaçõe\ miluare~ terminadas 
Quinto. acabar com a ditadura de Saddam 
Hu\..ein. Foi o único ObJeCtirn con,eguido 
Porquê acabar com esta ditadura e manter e 
proteger outra\ que 'ilo tan10 ou mais bru
iajr,? E CUJO> povo\ não pedem >enão isso 
Sexto, levar o respeito da democracia e da li
benfade ao Iraque. Curio•a maneira de de· 
fender valore., que e>tâo a ..er negado., ib po
pulaçõe• ondeº' querem introduzir. 

Seou<,0dafof\aépor,e1.e.,legitimo{j11J 
(ll/ }H;'/111111) não é ocawde•ta guerra do Iraque 

e os políticos e os intelectuais que a defende
ram são responsheis desta guerra que trouxe 
maisproblemasqueaquelesqueelc>pen\arn 
resolver. 

Alguns por arrogância (a maioria). 
outros por parrníce. outros ainda por interesse. 
vàocontinuarafirmarqueestagucrraerane
cessária e JUSta. Que as armas de deMruiçllo 
massiva existiam mas que não as encontraram 
ou as esconderão noutro pafs. Tahez uma 
raz.ãoparajustificar(nO\'ojuJllllbt//111n)uma 
nova guerra noutros países 

Que a 01\.'U nàoapru\'Ou a guerra ma!. terá 
que apruvar.queseotcrrorismo não existia no 
Iraque ia existir. 

Mais gra,·e ainda que algun\ dele\ 
antes de acusar Saddam Hu\..ein de todo-. m 
males (e com riu.ào) frequentaram-no e até !.C 

aproveitaram 'iClll nenhum e\cnlpulo da sua 
hospitalidade e generosidade 

Q., dirigente\ polític~. sejam eles ameri
canos ou seus alia~. de\ iam ..er dem11id0!. e 
responsabilizados por e•tes facto• de guerra 
inútil. 

Será nas uma.\ que iqo .e fará, o exemplo 
c~panhol é prometedor. A moral foi par..:ial
rnente salva. Outros dirigente\ devem ser 
afastados, pois eles são perigoso' para a 
democraciaeapu 

E então o povo com aspas muito aplau
diu a tropa. tanto mais quanto úu que JXl(lia 
estar certo da impunidade - a tropa era 
mesmo tropa macaca, não matava nem 
nada. 

Mas foi daí que nasceu a revolução e 
não a sua imitação. O !>enhor Pulido Valente. 
historiador de profissão. sabe deceno que os 
movimentos revolucionários surgem exac
tamente quando a capacidade de punir desa
parece do lado dos detentores do poder e os 
que vilo ao poder se investem de uma força 
que dissuade e torna inútil a viol!ncia 
manifesia. Mas a "revolução' do senhor 
Pulido Valen1e mandava que a disputa do 
poderterminas!>C logo ali. os militares desde 
logo puses!>Cm ordem nas massas insupor
táveis no seu primarismo. e obedecessem 

Ao~ intelectuais que defendem as guerras 
injustas, •oascríticasdeoutros intelectuais 
lúcido> e/ou íntegros puderam estabelecer o 
equilíbrio. 

Porquê certos intelectuai s defenderam 
esta guerra do Iraque? Por falia de infonnação 
correcta? Pensamos que nào. pois a infonnação 
exir.tiaeo~ intelectuais têm acesso a ela. Por 
incapacidade de reflexão? Então não '>ào mte
lectuais. Não se apresentem como tal. pois nei;sc 

cai;o estão a usurpar uma função que não têm. 
Por interesse económico~ Entào nes!.C caso não 
<;ão isentos mas sim dependentes. assalariados 
de quem lhes paga. Por razões ideológicas'l 
Tahez. mas ner.sc caso argumentaram mal ou 
\ào defen'>O~ duma ideologia pengzy,;a. 

Isso faz-nos lembrarcenos intelectuai\ 
brilhantes que apoiaram ideologias tota
li1árias oos anos trinta do século XX com as 
terrh·ei\ consequências que nó> hoJC conhecc
mo\. Em todo o caso ele.<. agiram de maneira 
leviana 

Não e~queçamos que o pü\'O iraquiano 
paga um tributo enorme e injusto. Que 
\C foi criar um problema maior do que aquele 
que exir, ti a. E todos nós teremo\ de pagar 
os de\'aneios destes guerreiros de pantu
fa\, de~tes defensores dos mercadore\ de 

arma ... • 



àelitereciclada.adaala l1beral.adaevolu
çllo.aquemaistardequccedoolevariaascr 
um irrcspons:ivcl secrct:irio de Estado da 
Cultura. noconsuladocavaquis1a. 

O senhor Pulido Valente acha pouco ter 
acabado com a guerra colonial. com o fas
cismo e assegurar um ano depois a realização 
de eleições livres. Para si, os executores do 
golpe. cujas caracterrsticas. independente
mente das vontades próprias, contin ham a 
marca da irrupção da participação popular 
revolucionária. deviam ter-se aquartelado. 
como os do 28 de Maio. 

A guerra eslava perdida e os militares o 
que queriam era sair dali, é verdade. Mas as 
revoluções são isso mesmo. E níio é preciso 
namorar com Lenine para saber isso. Basta 
ler José Maria Lat ino Coe lho na sua obra 
ímpar História PoUticti e Mililllr. Imprensa 
Nacional.1874. 

Não h:i dúvida de que foi isso que 
desencadeou o movimento que levaria ao 
golpe. O obJectivo primeiro era acabar com 
a guerra. O regime era o obst:iculo a ultra
passar. e incontom:ivel. pois era o monstro 
que dela se alimentava. 

E agora é que silo elas: para derrubar 
o regime foi preciso desarticu lar o seu 
pilar fundamental, as FA'~. Por isso o 25 de 
Abril nunca seria e não foi um "pronun
ci:imento' - ele começa com um golpe con
tra as FA's. A hierarquia foi desarticulada 
e mesmo os exccuiantes do golpe ficaram 
incapazes de a reconsti tuir. E de repente. 
empurrados para um arreganho de cidada
nia. largaram as mulc1as e começaram a 
andar por si próprios. acedendo à \ertigem 
da participação e acção política. integran
do- se com as forças inorgânicas que de 
dentro e de fora surgiram. soldados com voz 
e poder colectivo. os oficiais a terem que ser 
cúmplices, ceder, apoiar ou afrontar a massa 
do povo, possessa "dos seu\ instintos mais 
\is. das mais desregradas. sórdidas e desen
contradas paixões humanas num exercfcio 
tumultuário do aviltamcn10" ou coisa no 
género, como se chegou a chamar à fantáS· 
tica libertaçíioda energia popular reprimida. 
o que só de se lembrar irrita visçeralmente 
a refinada elegância e sabedoria do senhor 
Pul1do Valente. 

Portan10. se isto é imitação. não sei o 
que seria o original. O ~nhor Pulido Valente 
quer reduzir o PREC à~ tropelias da extrema
-esquerda. um nome que é sempre unrn 
ameaçaparaaquelesquenelasãoinclufdos. 
não o contrário. às presunções. hesitações e 
acçõe\ in1empes1ivas ou desajustadas do 
dr. Cunhal, e à presumida capacidade rege
neradora do dr. Soares 

O senhor Pulido Valente lamenta o afas
tamcnto das ' e!ites prccedentcs'. Mas, salvo 
raras excepções. a elite que precedeu o 25 de 
Abril só foi elite porque tinha a PIDE. a 
GNR. a Legião e as FA\ a defendê-la. A outra 
elite. a democrática. não era 'precedente". 
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estava interveniente. conunuou a sua luta e 
agarrou comovida e entu~iaticameme o sim
plório programa do MFA, como base de 
partida para a ruptura, para a assunçãoála
cre da divisíio democrática da sociedade 
Esta outra elite. que ele finge ignorar. 
entendeu o programa do MFA como o mais 
avançado que a oposição democrática 
produziu desde sempre. Foi agarrado. estu· 
dado e complementado, reivindicado 
por todo o povo e peta elite democrática, 
pelos homens da ciência e da cultura. 

Sobre a descolonização. o senhor Pulido 
Valente toca no cerne. na sua fonna displi· 
cente e petulante. mas toca. Percebeu que a 
derrota colonial não dava espaço para mais, 
o que é um avanço em relação à quase tota
lidade dos comentadores e estudiosos. civis 
e militares. Mas não percebe que o exérc i10 
não se rendeu. O movimento dos capitães 
impediu que isso acontecesse, ao constatar 

os grandes avanços, 
que obrigaram multo 
boa gente a correr mais 
tio que as pernas, 
elevem-se ao povo lgnaro 

ue percebeu ter chegado 
o tempo em que podia 
e devia agir em tumulto 

àquelas organizações 
e esquerda que, 

.e uma ou outra fOrma, 
1ào perderam, antes 

reforçaram, os laços 
com ele. 

resto foi o qu1 foi. 

que a guerra estava perdida e que o futuro 
tinha de desenhar-se com os que do outro 
lado combatiam pela liberdade. E decidiu 
(foi obrigado. objectivamente) combater 
com eles. de braço d:ido. A alternativa crn: 
obedecer do lado do crime e da estupidez. ou 
revoltar-se para o lado da liberdade. Foi esta 
segunda a opção. A que o exército. enquan10 
tal.é alheio. 

ln i/lo temport o socialismo era o que 
estava a dar. Porque, deWe Marx e Lenine, 
se ha\ia transforrnndo na referência parn 
todas as lutas do século XX. de classe. 
de autodeterminação e de independência, 
anti-coloniais. Como o senhor Pulido 
Valente dne saber. a re\olução france\a. 
e a sua disseminaçllo pela Europa. deu 
saída a "todo o poder à burguesia' e à 
rapacidade do capitalismo nas metrópole~ 
e nas colónias. 

Ao tempo de Abril. a democracia política 
exigia a democra11nção da propriedade. 
fundiária e capitali\ta, o ataque radical 
ao fascismo e ao ultracolonialismo podre. 

sfmbolo do •esplendor de Portugal'. O que 
se avançou no desmantclmento dos poderes 
fácticos e tentaculares, das policias e orga
nizações criminosas e punitivas. deveu-se à 
dinâmica social e potrtica com o socialismo 
por referência, contando com o apoio de 
muitos capitães de Abril e a benévola 
neutralidade de muitos outros: contando 
principahncnte com a integração do movi
mento dos soldados. Hou ve que pôr a 
miio do Estado na economia como garantia 
mínima da equidade posshel. Aliás a Euro
pa civilizada Já realizara a sua reforma 
agr:iria capitalista há muito. Em Ponugal. 
nos anos de brasa, ela só podia apontar para 
o cooperativo e colectivo nas zonas de lau
fúndio. A lutn por justiça nos salários. 
escola e saúde para todos, contou com um 
Estado relativamente complacente, por falta 
de poder represSL\O. face à luta dos traba
lhadores. Tal pennuiu que. durante o PREC. 
houvesse uma melhoria assinalável das con
dições de vida ao contr:irio da disparatada 
versiio, disparnt:idaeideologicamente apri
sionada. do senhor Pulido Valente, entu
siasmado a zurLir a coisa: .,tirando a miséria 
e o atraso a que lc,ou a economia (que por
tanto es1aria viçosa com o Champallimaud 
a mamar no 1rabalho scmi-escra,·o nas coló
nias e com a guerra colonial que ]e, a\•a quase 
40 por cento do orçamento! a "revolução" 
não tocou no país)O. 

É inegável que o poder terrorisrn foi 
apeado. A subcl:issc que o detinha foi derro
tada. A grande burguesia mante\e-se bem e 
até recuperou mas foi obrigada a lavar a fro
nha. Já níio foi mau para uma revolução na 
Europa desenvolvida, com os vários socia
lismos todos na gaveta, que não morrendo de 
amores pelo fascismo já o cultivara com pun
dunor. formal e informalmente. apoiara o 
Franco (mesmo que pela passiva) na guerra 
civi l contra a democracia e mantinha Salazar 
e Caetano garbosamente na NATO. E com o 
mundo socialista em crise irre\'ersível, mes
mo que ainda sotuma, o grosso das forças de 
esquerda já. e aindn!,com falta do entendi
mento necessário para intenirem adequada
mente no que de OO\'O estava a ser gerado, a 
história pela primeira ,ezcolocou os militares 
na primeira linha da luta pela liberdade, e 
com êxito. 

Mas os grandes a\'anços, que obrignram 
muito boa gente a correr mais do que as per· 
nas. devem-se ao povo ignaro que percebeu 
ter chegado o tempo em que podia e devia 
agir cm tumulto e àquelas organirnções 
de esquerda que. de uma ou outra forma, 
não perderam, antes reforçaram. os laço'> 
com ele. 

O resto foi o que foi. 
Vasco Pulido Valente finge de erudito 

decadente. não percebeu nada de nada. tem 
rah·a a quem se entregou com aud:icia 
a transformar o pafs e ganha umas leca~ a 
jogar na espuma dos dias. • 
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VPV e o 25 de Abril (Ili) 
CA RLOS ESPERA NÇA 

NÃO FORA JOSÉ SARAMAGO. o Nobel do 
~!.O contentamento e o nosw mais brilhante 
romancis1a do século XX. e passariam desper
cebidas as dialribesde que foi al\O, sobretudo 
de quem não leu o Ensaio wbrr o luâcle:.. 

Não fora o propósito ideológico de es\a
ziar de conteúdo o acto fundador da democra
cia ponuguesa e a tentativ·a canhcstra de rees
crc\er a His1ória. e a aférese do .,R,. passaria 
!t.CmreparonatcntativadedescaracterizaraRe

voluçi\odeAbril. 

Não fora Abril o mês e 25 o dia e o ensaio 
de Vasco Pulido Valente, publicado no Diário 
de Notícias. não mereceria reparo. Em 28 de 
Setembro ou 2.5 de No\embro não passaria de 
uma opinião bem escrita e mal furn:bmentada. 
injusta e irónica. desunada a incensar Mário 
Soares pelo ~to que lhe cabe e pelo bónus 
que lhe auibui. Mas. por ser a data que era e a 
injustiça que foi, senti-me íC\Olmdo com as 

seis pãginas de difamação da data maior do 
século XX e dos seus mai'> lfdilll(M, heróis. 

Refutaromis.<.õese uwenb.b cxigtriaoesp:i

çodo ensaio. Ma.'i não é de um te11:to de História 

que se trata. é um libelo acusatório aos proiago
nistas de Abril. uma vingança para com os que 
fizeram o que outros não tiveram coragem e se 
ressentiram de não terem sido eles a fazer o que 
de\·iam. O 1exto de VPV não foi escrito com o 
cérebro.foicomoffgado.destilabihNãofazHis
lória. pro,·oca náusea. É injus10 e falso. O pre
cooceito ideológico é oódoa quedeillOU cair no 
i::orodasuapu;;aen..'Dh.1bennna.~aclesenmda. 

Há. ali~. uma arrogância intelec1ual m~upor· 
t.:i\"Clnodcspreroaque,·ccaosrnilitarcS.ÉJXX"i~ 
que não promove a discussão. causa vómitos. 
É um aJUSte de contas que não o honra. • 

Dificuldades em Pretória 
MARIA P01"S 

A PRIMEIRA VEZquepresencieiosaviõesa 
voarem sobre Pretória foi em maio de 1961 
e lembro-me como está,·amos todas aluna.'> e 

freiras professoras tremendo de medo! 
Era a tomada de posse do holandês Hendrik 

Verwoerd como primeiro ministro do no\'o 
regimedoApartheidt 

33 anos depois foi tam!Xm com mui1a 
emoção - desta 'ez de alegria - que presenciei 
a tomada de posse de Nelson Mandela na 
África do Sul finalmente h\'re' 

E tanto em 1999 como no passado dia 
27 a mesma emoção ainda me envohe e as 
lágrimas rolam-me face a baixo! 

E mesmo real o fim do apartheid e a África 
do Sul comemora 10 anos de democracia' 

Não hou'e o banho de sangue previsto, 
não se resolveram todos os problemas ainda. 

nkl!. pelo menos ha esperança e p;u' 
Lembro-me de repente que em Portugal e 

em todas as suas representações diplomálicas 
elou agremiações na diaspora se comemora o 
ani~ersario dos 30 anos da nossa libertação 
d3qucla ditadura que me atirou para o exílio cm 
1966. me arrancou das minhas rafzc.<;, me fez 
cre<;eer no meio do mato africano, frequentar 
um internato num pais estranho. onde nem 
a língua de ensino eu dominava porque só 
haviam'.! liceus cm Moçambique e não na 
mmha cidade! 

O 2S de Abril nunca foi comemorado na 
África do Sul pelos diplomaim. portugueses e 
ameia menos pela comunidade' M~ cu pen~,·a 
c~tc ano seria diferente, porque "30 ano<. é algo 
di\tinto!" 

O MNE nunca te\'c uma polftica esclare

cedora nem construtiva para com o> tuga> 
locai>. O que esses queriam e contmuam a 
querer silo comendas e aparecer na RTPi t 

Por estranho que pareça ai no rect.ângulo. 
a~ almejadas comendas são di'itribuída\ no 

dia 10 de Junho e quase !.empre "compra
das" prniamente! (perguntem a Manuela 
Aguiar!) 

Ou seja paga-se para se ser nomeado 
como me dizia um \clho comendador a anos 

'""· Sefom1osa veras listasdC>l. noospassa-
dos. ,·críamos que quase todos foram colabo
radores do regime racista. vigaristas. acusados 
de exportar ilc~almente dhisas e plantas da 
África do Sul 

lsio me faz sentirrai,·a e impoiênciadc ser 
portugue:.a ... 

Por que razão não se comemorou aqui 
o 30.º ani"ersário do 25 de Abril? 

O cônsul geral em Joanesburgo Ricoca 
Freire assegurou-me que não achava apropria
do, sem querer explicar porquê. 

O norn embaiudor, Couto Barbosa. dis
se-me "não ter recebido in!.truções de Lisboa" 
para !ai. O Instituto Camões estava encerrado 
quando lá passei depois de ler ligado inúmeras 
,·ezes,enfim todos a 'io3Cud1rem o capote. 

MM, afinal. de quem o de que têm medo? 
Os membros da comumdadc ligados a associa
ções disseram-me que seria muito difícil. pois 
"nunca se comemorou cá es~a data!" porque 
"há muitas sensibilidades dos que fugiram de 
Moçambiquepamcát" 

Ora sendo esses mesmos os que não 
gostam que se lkes lembrem que aqui depois 
colaboraram e beneficiaram do regime do 
Aparthcid. e querem que se esqueça esse 
passado compronletedor, como é que depois de 

30 anos im!>lldos. ll!. comemorações do 2S de 
Abril pro\ocam amda irritações? 

Perdeu Ponugal e a comunidade uma 
oportunidade única de finalmente comemorar 
algo que daria do~ portugueo;cs uma imagem 
positiva. mostrando uma outra \ertente portu
guesa diferente da imagem de racistas. igno
rantes. colaboradore\ do antigo regime sul-afri-

Sob o lema "30 anos de democracia cm 
Portugal e 10 na África do Sul". a cmba1J1ada 
poderia 1er oferecido uma reccpção a todos os 
membros do go,·emo sul-africano, empresários 
e médios de comunicação locais, que teriam 
comparecido. 

(Na recepçOO do 10 de Junho. na embai
xada. não part icipa nunca nenhuma alta 
per;onalidadc sul-africana. Os especialistas em 
mnrkning sabem como é difícil livrar-se de 
uma imagem negativa.) 

O Instituto Camões abriu há anos num 
canto escuro de um edifício da umvcrsidadc de 
Joanesburgo. Esta quase sempre fechado. 
A d1rcctora - urna ponuguesa local sem e~pe
riência internacional - não consegue atrair 
estudantes. Não tinha mestrado quando foi 
nomeada, pelo que é impossível obter aqui um 
bacharelatoemlínguaeculturaponugucsa. 

O gowmo brasileiro quer financiar um 
dcpanamento de Português adequado. mas a 
embaixada portuguesa põe uma tal pre!.'>àoque 
a universidade nào se atreve. 

Como quer Portugal recuperar e atrair os 
luso deo;cendentes se eles todos sem eJ1cepçào 
se distanciam detudoquechcireaportuguês, 
por terem um sentimento negatha em relação 
a sua identidade? 

Ao contrário das outras comunidade~ que 
mantém vivas as suas línguas e cultur.is. como 
as comunidade."> indiana. alemã. grega. chmc~ 
ou francesa, que possuem escolas que estimu
lam os seus filhos adcsenvoher um sentimento 
positi\'O em relação ao pais de origem. a por· 
tugucsa não tem nenhuma escola digna desse 
nomeeasaulasde Português nem sequerfa1.em 
parte do currículo da escola sul africana que 
frequentam. pois as profe~soras locais nem 
habilitaçõe~ adequadas têm. e como tal o rni
ni.">tério sul-africano do ensino não as autoriza. 

()., JO,·cn.'>, lus.o-descendente... nunca ouvi
ram falar do '.!5 de Abril. pois nunca cá \e 
comcmorou 1 



Têm vergonha da sua língua. Têm vergo
nha, porque falar em público revelaria a sua 
condição de ponugueses e como tal inferiores 
aos bra11cos de língua materna inglesa ou 
nfrihmer. E por isso são empurrados para um 
guetoimisível! 

A cmbairnda podia ter apoiado o Institu
to Camões para organizar um encontro de 
escritores de língua ponuguesa como o mo
çambicano Mia Couto. o Nobel ponuguês José 
Saramago, e outros de Angola. Brasil. Cabo 
Verde. contribuindo para dar aos sul-africanos 
a noção de um outro Ponugal. culto e reco
nhecido internacionalmente. 

Uma e;i;posição de fotos da revolução. 
umaconferêncianumauni1'ersidadecompro-
1agonistas da revolução, como Mário Soares. 
algum dos capitães. deputados dos vários 
partidos. etc .. a fim de se informar e esclarecer 
tanto o sul-africano comum. que nos identifica 

como vendedores de honaliças e racistas. como 
a juventude luso-sul-africarm.que quer liber
tar-se desse rótulo. 

Esse tipo de comemorações teria a cober
tura máxima por parte da imprensa sul-africana 
de hoje. 

Um departamento de Ponuguês. com pro
fessores vindos de Ponugal. poderia organizar 
um programa de recolha de dados empíricos 
para possível publicação. em revistar membros 
da comunidade sobre as suas experiências do 
dia 25 de Abril de l 974. discutindo mais tarde 
o material recolhido com escritores, políticos e 
militares ponugueses que foram protagonistas 
da Revolução dos Cravos. ajudando a esclare
cer o papel da comunidade lusa na África do 
Sul no passado, nopresentce nofuturo,aim
ponância da língua Ponuguesa como língua 
oficial da União Africana. Seria assim possível 
dissipar as dúvidas dos jovens luso-descen
dentes e dar aos sul-africanos a ideia de um 
Ponugal diferente da imagem que conhecem 

Teria também sido lou\'ável que alguma 
Universidade ponuguesa mais actualizada da 
cena de globalização. ousasse vir aqui em 
Fevereiro passado apresentar-se aos jovens 
lusos, mostra-lhes como poderiam beneficiar 
dos programas Erasmus se estudassem em 
Ponugal, tirar-lhes o medo de não dominarem 
a língua dos pais. Não seria demais que uma 
universidade ponuguesa pensasse nos filhos 
de emigrantes, oferecendo cursos intensi\"OS 
delínguaparaes1cs,difercntesdosquesãodes
linadosaosestrangeiros. 

Porque há que ter em conta o facto que os 
lusodescendentesintere~dos.masqueresi

dem a 10 000 km de distância. 11ào podem 
deslocar-se a Ponugal em Fevereiro para se 
inscre\eremnumaescolasecundária,paraem 
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Julho se deslocarem de no\'o aí para a prorn 
de acesso. e caso ~jam aprovados. \'iajarem 
pela terceira vez a Ponugal no fim do Verão 
para se matricularem. 

A coordenadora para o ensino na embai
xada em Pre16ria não sabe ou não quer dar 
nenhuma destas informações! Ponanto com 
o MNE a manter a política actual em que 
a embaixada não só não tem um adido de 
imprensa e cuhural. como também nào tem 
alguém que se incumba de relações publicas. 
não vamos a lado nenhum. Gasta-se dinheiro 
com assessores sociais (um na embaixada 
outro no consulado) que se dedicam a assuntos 
que dizem respeito a uma minoria dentro da 
comunidade, sem os resolverem. mas que não 
desempenham nenhum papel ac1ivo para 
melhorar a imagem de Portugal. nem se 
relacionam com os meios de comunicação sul
-africanos. 

Com a benção da embaixada e do consu
lado já foi elaborado o programa das come
morações do 10 de Junho, com o hastear da 
bandeira ponuguesa mais a coroa de flores no 
monumento a Vasco da Gama. Gama, quem é? 
perguntava o neto de uma amiga. que comen
tou. depois de esclarecido: ' Vocês não têm 
heróismaisactuais?' 

Como me dizia a pouco a luso descen
dente mais forno~ neste pais .e ex.-membro do 
actual Governo, Maria da Conceição Ramos: 
' Eu não sou uma ponuguesa a viver na África 
do Sul. sou uma sul-africana de origem ponu
guesa.Tenho muita honra nisso. mas não tenho 
nada em comum com a maioria da comunida
de que vive presa no passado!" (traP'd i11 the 
pasr) 

Por ironia do destino quem aqui mantém 
e manterá a língua portuguesa viva são os 
jovens angolanos e moçambicanos, que 
não têm vergonha de a falar publicamente 
Em PonugaL esteja o PSD ou o PS no go\er
no. a política em relações às Comunidades 
lusas no estrangeiro não mudou nunca. deixa 
muito a desejar e não contribui nem para atrair 
os jovens luso descendentes nem para nlelho
rara imagem de Ponugal. .. Ponanto há que 
mudar algo no modo operativo do MNE em 
relação a África do Sul. É necess<irio que seja 
algo visfrel e de impacto positivo com quem 
eles se queiram identificar! 

O enviado especial a tomada de posse 
de Mbeki, o ex-ministro Manins da Cruz. \'eio 
cá fazer palestras sobre tudo, menos o 25 de 
Abril. .. Porquê? Acham que somos tontos 
que não merecemos algo com mais ní\"el, 
mais adequado às datas tão significativas 
para ambos os países como o 25 e o 27 de 
Abril? • 

Datas históricas 
JOSt CASTEl,0 BRANCO DE MOURA 

ACERCA DO ARTIGO publicado oo nosso Boleum 
n.º 74. com o titulo .. A Guerra em África. 
196111974 ... daautoriade Melo Parente. no seu 
númeroJ.Cronologiaedadosestal(sticos.cmquc 
sepropõclcbcm) rccordaracontecimentosnos 
Teatros de Operações. e porque os acon1ecimen1os 
n.3 Baixa do Cassanje não foram somente o reflexo 
daagitaçàopolílicanoterritóriodeAngola.pcnni-
10-me lernr ao conhecimento de V. faa .. como. aliás. 
j:lofizaalgumacomunicaçi'iosocial,para.seassim 
ocntcndcr.publicarosfac1os1·erídicosemquco~ig

rn1táriofoi (infelizmen1c. rnascornaconsciênciado 
de•·cr cumprido) protagonista: Depois da chegada a 
Angola.cmJunhode !960.aJ.' CCE,corn a missão 
dec~tabc:leccrascgurança oodistritodeMalanjc. 
com a pre•isão de possheis distúrbio~ a suem 
prolocadospclapróximamdependênciadoCongo 
ex-Belga,inicioupatrulhamentos,eaolongodescis 
rnesesfoi-sc:ipercebcndodomau-estardaspopula
çôcsnatil'asdaáreadaBaixadoCassa11jc(Quela
-Milandoiongo-XanMJleba·Camaxilo) pela violência 
dascondiçõesdc\idaimpostaspclaCotonangoos 
assalariadosnasplamaçõcsalgodociras.edequefoi 
dandoconhec1memo emrela16rioscircuns1anciadol. 
ao poder político 

Em JldcJai>eirode 1961.umpclotàocoman
dadopelo {naaltura)tenenteSilva Santos da).' 
CCE,ernMilando.viu-scrodcadodcnati1·os,anna
dos de catanas. com ameaças de confrontos. e so
mente graças ao bom senso e presença de espírito do 
rcfcridoOficialnãoscchegouaviasdcfacto. 

A29 de Janeiro de 1961. a3.' CCEt informa
da de que a população braoca de Cunda-Riabai.a ia 
scra1acada,cfezsairu111pcl01ão(a30deJancirode 
1961).que.dcpoísderemo1·crpelocaminho\'árias 
ár.·oresqueimpedrnmaaproximaçào,instalou-se. 
tendooscucomandante{alfcn:smilicianoCarvalhão) 
divididoopcloiàoemdoisgrupos,ficandoumsob 
oseucomando c outropelosignatário.nes.>aépoca 
2.• sargentomiliciano. Efoiaestcquc,aoraiardo 
dia.surgeumnumerosogrupodealgumascentcnas 
dcnati1·osarmadosdecatanas.comumfeiliceirona 
lestada coluna. 

Dadososprimeirostirosparaoar.deaviso,não 
scdcmovendodecontinuaramarcha.quandoa 
scgurançadasnossastropascorneçavaaperigar,o 
signatárioabriuumarajadadepistolametralhadora. 
e como o referido grupo contimiassc os seus desígnios. 
dcuordemaumseusoldadoparaabatcrofciticeiro. 
o que se verificou. 

Sóassimogrupo.sepôsemdcbandada.tendo
-secoostatadotercmdeixadonotcm:ooonzebaixas 
(monos e feridos). Os feridos declararam pertencer 
à UPA (União dos PQ,·os de Angola). 

E que fique bem claro que aqui não houve 
qualquermassacn:.Etalvezporissonãocoostena 
documen1açãooficialdaépoca,porterhavidono 
dc.senrolardaopcraçãobomsensonaa,aliaçãodos 
acomccimentos e hoje nlo ter intcn:s..'\e jornalístico 
ououtro.Nãodeixadcscrclucidativotcrsidocoo
sidcradodurantc maisdc20anosodia 15 de Março 
como o início da lum armada cm Angola. e agora. 
comoautordoartigoemcausa.scconsidercodia 
4dcFevcretro. 

Aosignaliriocumpre-lhc.enquantoviver.sem 
pruridosdeconscilncia.dcnunciarosatropelosque 
voluntária ou involuntariamente queiram mistificar 
a 'erdadedoiníciodaguerracolonial 

E encerrarei com umacilaÇão: Nilo há mais tN
rigoJo em História que imaginoros ocon1ecimen105 
difeTenlf'S do que acontece mm. • 
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Vasco Lourtnço presidiu à entrega de prémios dos P rofessores de História 

30 X Abril 
APRIGIO RAMALHO 

A ASSOCIAÇÃO de Professores de Hi~tória 
(APH), no ano lectivo de 2003/4, lançou um 
concurso denominado 30 X Abril. desunado a 
alunn<. ~ l .". 2." e 3.º ciclos do Eru.1no Básico 
e do Ensino Secundário. 

O obj«:ti'o era a rcaliz.açi\o de trabalho'> 
que, de aconlo com os conteúdo\ e~ compe
tência~ espedíicas da di!.tiplina de Hi~tória, 
nilo W evoquem o 25 de Abril de 1974. como 
"iC debrucem sobre as alterações veníicadas na 
sociedade portuguesa nos Ultimos 30 anzy.,. 

ln>Ctc\eram-se mais de duzento\ alunos 
de todo o país, que realiz.aram um conjunto de 
trabalhO'!o de assinalá\el interesse e qualidade 

Para proceder à cerimónia da entrega dos 
prtmios aos autores do\ trnbalhos melhor clas

sificados. a APH solicitou o apoio d:i A25A que 
ele imediato acedeu a tal pedido, pelo que em 
24 de Junho p<NaOO, com a pre<,ença do pre~i
dente da Dirccç:lo. de \ii.nos alunos concor
raucs. paiS e prof~~ realizou· se no Fórum 
25 de Abril a cerimónia de aprcscn1açào dos 
trobalhos premiado'> e a entrega dos rcspccli
vo<. ga)ardõe\ 

Destacamos a oportunidade e interesse 
deste evento. que troux.e à sede da A25A um 
elevado número dcJO\·cns c>.tudantes de vários 
ponlOS do país.. que aqui confraternizaram. num 
ambiente muito ulutar de de~ontracção mas 
rambém de fone cunho didác1ico. • 

Ofertas 
recebidas 
na Associação 
evocativas 
dos 30 anos 
de Abril 
Selecção Bibliográfica: 
F111uln Doo1111ental da Retfe M1miâ
p<1l tle Bibliotecas Públim tio Crmce
lho de Pt1lmela - 3 exemplares. ofena 
da Câmara Municipal de Palmela: 
BD'r de Abril: o 25 de Abril 30 a11m 
depoif, oferta, oferia da Câmara 
Municipal da Amadora: 
Dossier comemorativo dos 30 ano<. do 
25 e Abri 1 com trabalhos do!> aluno<, da 
fucola dos Leões de Santarém: 
Medalha comemorativa dos 30 anos 
do 25 de Abril, ofena da C.M. de Fel
guc1~: 

Medalha n.• 1 comemorativa dos 30 
anos do 25 de Abril de autoria de José 
Aurélio. oferta do autoc: 
T·shin comemorativa dos 30 anos do 
15 de Abril. oferta da CIV ITAS de 
A\eiro; Azulejo comemorati\o dos 30 
anosdo'.?5 de Abril. ofena da Junca de 
Freguesia de Colares: 
Placa comemor::itiva dos 30 anos do 
25 deAbnl, ofertado Grupo Sponivo 
Adicense; 
25 de Abril. 30 mws. 100 cartazes. 
oferta do associado Vasco Correia 
Lourenço. • 

Rectificacão 
Quem. desde já. agradecer a publicação 
da minha crónica '"Para O\ Capicàe., 
de Abril. N0<>-.o~ Amigo .. ·· na~ pagina\ 
d'O Refe"11dal Todaúa. o texto não 
e~tii <l\\inado. o que não foi '>01ici1ado 
Também <.e refere Li\boa como origem 
do documento, o que não e\t;i rorrC<.:to 
Agradeço. em3o. que a idcntiíicaçào do 
autor -.cja referida, bem como a locali· 
dade BrJga 
Comº' melhores cumpriment0<>, 

Vergího Rodriguc\ 
Braga 
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ccf lamingos Dourados,, 
PEDRO DE PEZARAT CORREIA 

15 DE JUNHO de 2004 Auditório da FNAC 
Colombo. Cartos Vaz Ferraz.. o nosso associado, 
camaradaecapilãodeAbrilCarlosMntosGomes. 
lança o seu último livro, Flammgos Dourados. 
Um magnífico romance, no linha a que nos 
\Cm habitllando com a sua já muito rica obra 
de ficção e ensaio histórico, desde o Nt'J c~go. 
unanunemcnte recordado na cerimónia como 
o melhor romance que se produziu cm Portugal 
M>bi'c a guerra colonial. O autor viu-se rodeado 
de amigos. na sua maioria companheiros da 
Associação 25 de Abril, que enchiam o audi· 
tório e lhe manifestavam o reconhecimento 
pelo seu destacado contributo profissional. 
cfvico, humano e cultural para o projec10 em 
que todos nos cmol\·emos. 

Depois de uma brc\e mtrodução ao livro 
pelo Dr. Alexandre Manuel. em nome da E.di· 
torial Notícias. Flamingos Dourados foi apre· 
senrndo e debatido por um painel moderado 
pelo joma.lis1a Adelino Gomes e que teve a parti
cipação do autor. do doutor Saldanha Sanches, 
do tenente-coronel Dr. Aniceto Afonso e do 
subscritor des1as modestas linhas. 

No essencial. foi posto cm destaque como 
oli\'ro,a1rnésdeumanarrativa muitovi\'ae 
bemconseguida.retrntaosanosquentesdare· 
volução de Abril e do ajuste de contas que se 
seguiu promovido pelos sectores mais trauli· 
teiros e reaccion:irios. sintetizando na figura de 
um capitão o combatente da guerra colonial. o 
participante no 25 de Abril. na descolonização. 
na reforma agrária. que depois de aclamado 
como libertador se \ê acusado de sevícias. da 
perda das colónias. da anarquia. da ocupação 
de terrJs, e é perseguido. preso por crime que 
não cometeu, saneado do exército e tomado 
marginal. Como foi salientado no debate. todos 
os militares de Abri l se re\·écm um pouco ~le 

muhifacetadocapitãoFranciscoManuel.viti
mado pelo que representa. pelo que fez. e pela 
ambição que lhe resta. que é tudo o que estru· 
tura a coluna dorsal da obra. 

Mas foi tarnbo!m salientado como o géne
ro titer.irio concilia o romance histórico, 
porque os pf"O(agonistas e outras personagens 
eosseusdramassãoinspiradosem Francisco 
Manuel de Melo, o militar e escritor do século 
XVII (de que afinal o próprio autor é síntese) 
e nouuas figuras históricas que vi\ eram essa 
época. com aquilo a que Jacques BarLumcha
ma romance não ficcional, porque inspirado 
em experiências vividas pelo próprio autor e 
empessoasreaisqueelee todos nósconhece
mos. E isto é óbvio quando retraia os conspi
radores dos subterrâneos da contra-revolução. 
dos meios obscuros dos bombistas e tenoristas 
do ELP e do MDLP ins1alados em Madrid. 
O livro, foi dito. é a condenação implac:hel 
des~s grupos e de todos os oponunistas n 
quem o 25 de Abril abriu as ponas às suas 
ambições de poder. 

Por último foi ainda destacada a severa e 
oportuna crítica a todo um sistema judicial que 
a\ alia os crimes de acordo com a 1mponância 
dos acusados. a uma JUStiça que apenas con
siste na vontade de quem tem o poder de con
denar, de tal forma que nem o procurador da 
república, afinal o principal narrador do ro
mance, acredita nela. 

A pujança criativa de Carlos Vaz Ferraz. 
apesar de ser um escntor Já JUStamente consa
grado, não pára de nos surpreender. • 

(F/amingos/Jourodos, 
&I. NOlícias, Lisboa, 2004, 382 páginas) 

Discurso directo 
•Na ficção podem dizer-se as verdades com 

mais liberdade e menos riscos• (p. 19) 

flamingos 
dourados 

~ 

.. Por cada revolução que começa u istem 
duas que acabam: aquevenceeaquenuncase 
chegaaconcretizano(p.40) 

• Tanto faz que uma acção se1a justa ou 
injusta. porque a justiça consiste apenas na 
\'Ofltadcdequemtemopoderdecondennno(p.52) 

•Apropriedade~acausadetodosospeca
dos e. como todos somos pecadores, o mais 
pobre dos homens possui o mesmo direito à 
terr.aquantoomaisrico•(p.182) 

«A ane de gm·enw, tal como a de roubar, é a 
de colocara vítimasem_ieitodesedefendcno(p. 184) 

«ÜerroquesereveloufatataoHumberto 
CralO foi querer acordar um povo que vive a 
dormir. ac redita que os milagres substituem 
Olrllbaiho• (p.205) 

•\/hemos numa sociedade assente na igno
mínia do pecado da cnmt• (p. 267) 

• Em Ponugal certos crimes se ª'·aliam de 
acordocomairnportânciadosacusados• (p.316) 

«ÜS homens invcm11r.1rn religiões para dar 
umfuturoàmone• (p.320) 

•Os poderosos são os que focçam a História 
a conformar-se com a sua ,·ocuadc• (p. 369) 

11fernando Valle um aristocrata da esquerda,, 
SE RÁ QUE ESCASSAS 400 páginas serão 
sufic1entcs~racootar104anosdevidapercne"' 
A 1mcrrogação não atemonzou Fernando Ma<bíl 

O Jümalisia ofcm:c:-TIOS agon o trabalho de quatro 
anos ao dar à c~tampa uma biografia de Fernando 

Valle 
Comuma(ll'\bacuidadaoautornãosclm11iaa 

contar h1~tórias da vida de Fernando Valle 
S1tua-ar.notempo.rel3c1ooa-ascomcircunstâncias 
•·:irias como quem desfaz um no•·clo e nos eondul 

porumclarofiodaHl'tólia 
Anugosdobiografado · um<kKdois únicossó

ciOí>dclionra''iHisdaA25A n3opouparamclo

giosa este 1111balhode Fcm:m.Jo Madaíl, com a chan
cela da Âncora Ednon de Bapmm Lopes. 

Manuel Alegre. Mário Soorc~ e Almeida San-
1os aprco;c:n1aram o li'·ro c fularnm da experiEncia de 
~•da. da amizade e aJmm.çJo que os liga a Fem:m

do Vatlc. Uma "ida que. no dlZt'I" de Mário~~. 
~con\11tui um ensm.nnwto e um exemplo•. 

Comoqueajur.uflC3raobru.nabadanadacapa 

~umaciiaçàldcM1guclTagii!lObn:orn!dioo 

deCqa:"Anossarrrmõnaesúchciadenomesdcs.<;Q; 

bem-a\~quepldmmCUJTVir-scinlctramen

icnasanes,11a5~naslebb,ounasi~ma

nc1ra de exlSW". fo C&'iO do Dr. Fernando Vallc:. Matusa
léln scm id:ade, U:\"etcmpopara.'iCl"nomundoa imagem 
par.tdigmática do jo\"cm ilTc\'crcntc, do bom chefe de 

fümOia.doamigoleal.do~dc\uado.dopobtJOO 

benro.OOgm"tl'11altlecapa1"docidadOOcxcmplar." 
Homem de grande tlmpera.qucm sabe se tam

btm forjada em cxem~ do biografado. o biógrafo 
hm1tou-seadizcrquctudooquecsuHTbcmne)le 

li\roficaaden•r-<ie- aFcmandoValle,coquce~ti

'ermaldc'·eráa.\Sacar-<;e110au1orqucncstclinoé 
oqucmcnosmtercssa. 

Bastar.! ler Frnumdo Vullr Um Ans1ocw1t1 da 
Esquudii pata rapidamente 'iC perceber que cstiLIOO!. 
perante a \idade um HomcrnSupcriornarradapor 
umd1...:ípuloqucomcrccc. • 
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Restaurante tem nova gerência 
PONTO DE REUNIÃO e de (re)encontros múl
tiplos. o Rest:iurante da Sede re:ibriu agora sob a 
gerfnciadcllcnriqueLima. 

O •!>Cnhor Henrique,. nilo é propriamente 
um~icnesiaslidesdarestau~.Aolongo 

da sua vida profissional. muitos de li& cruzámo
-nos com ele em diferentes e\paços gastronó
micos. anlesdetcrcsladoconnosco.durantea 
pnmeirafascdahiS1óriadorcstaurantedaac1u.al 

se<led:iA:?5A. 
Aquelesquejáti\'Crrtmoportunidadedeu

perimentarossaboresdi~ponibihl.llllo!.porHen

rique Lima deram por bem empregue o investi
mento da degustação. 

A ementa fixa. em peixes, oferece: arroz de 

tamboril;bacalhauàchefe;bocalhauàlagareiro; 
peixe30r.alnatelha.:espetadadclulas:oocntra
da de cação; e cataplana de clieme. Nas carnes h.á 
picanhaàbrasileira.camedcporcoàalen1ejana. 

carnes e em peixes, dispondo ainda os comensais 
de pequenos pratinhos. 

Seokitortivera'IOT1edeir11-0diadaspata
niscasde bacalhau Cncrn sempre há) deixe Ilido 
deladoea\·enture-!.e. Vale a pena. 

Nosvinho!.o..senhorHenrique,. surpreende 
com marcas de pequenas quintas do Douro apre-

secretos de porco prelo. migas com eotrccos10. / 
escalopes de novilho com molho de alho, bife à 
trêspimentas,bifetropical.bifeà25dcAbril,e 
cataplana à Lagano com amêijoas. 

Alémdestassugesrõespennanentes.diaria
menteháváriassurpresascomootmsiguariasem 

Delegação do Alentejo 
Por lapso. no anterior mlmero de O Reftrrw:ial 

nliofoi incluídonoRelatóriodeAetividades da 
Direcção o capítulo referente à 00!..\a Delegação do 
AlenteJO. Pelo lapso involuntirio aprcsent.amos as 

nossasdesculpasaosrorpossociaisdaquelaDele+ 
gaç3o,bcmcomoa1odososconsóciosdasua4rea 
dejuri'idição. 

Relatório de actividadesdaOclegaçilodo 
Alcnte,oda Associação 25 de Abnl no ano de 2003 

a) Organização 
Fonmorganiiadôbaseleiçõr:spaneleiçãoda 

pnmc1ra direcção da Delegação. que subsutu1u a 
Cormssãolns1aladora.FQiele11.aaúnicahstacon-
COITCfltccomaseguinteconstitu1ção· 

Mesa da Assembleia-geral: presidente -
Carlos Almada Contrcil11S, vice-presidente - Hl!lder 
Costa. secrctirio -Aníbal Cordeiro. ~upleme - JOSI! 
Augusio Rosário Simões. Direcção: presidente -
Jo~ Fernandes, vice-presidente-RuiJunqueira 
Lopes, secretário - Anur Chalnho. tesoureiro -
Pedro Hona. vogais - Vítor Santos, Matos SelTI. 
Vitorino. Rosado Luz. Albano Pmcla. Suplentes 
Lurde!ieCani.kias. 

Dada a utcnsa ãrea operac)ooal da Delegação. 
di\'id1u-sc o Alentejo em seis rcgiõc~ ficando cada 
uma enU'eguc: a um membro da du"ttção, ~1btli
taOOo a.\sim um contac10 mais dircc10 com os a.'iSQ
ciado>eentidadesdesr.aszonas 

Dois núclem já estilo cm plena formaç!lo. um 
com algum mraso. o de Alcácer do Sal. e outro cm 
fase de condu~ão. o do oone do AlcntejO e1n Assu
mar. Dua.\ novas propostas apareceram para a CQ11.\

t1tu1ção dos núcleos do Redondo e de t\·ora. 

lniciou-seacampanh:idcsócioscolect1n>S 
especial autarquias - que conta presentemente com 
dezasseisadesõel. 

As>inou-st: com a Câmara Mumc1pal de Grln
dola um contrato de comoda!O, pcnnnmdo assim 
termosumanova~.atnbtlfdapelaautarquiaequc 

seráinauguradaem2004 
b)Realizaçõe~ 

Tertúlias do Fim do Mundo: rrahl.111lID-scduas 
tertúlias: 
- As primtlras tltiçilts lcg1s/a11ms ta campanha 
do •·010 tm branco. com a mter.enção de Duran 
Ck:mente; 
- As UCP 'Se a Rtforma Agrária moderada 
pelo presidente da Direcção da Delegação.José 
Fernandes. 

Comemoroo·r.e o 25 de Abril com um almoço 
emSi~comapresençadesessentasóciosdetodo 

o Alentejo; comemorou-se Oil tnnt.a anos da primeira 
reunião clandestina do MFA no Monte Sobral, a 9 
de Setembro com um convfno. antec:edido de uma 
largadadepára-quedi\lasnolocal ecra\'OSsobrea 
cidadedetvora.. 

Reuni3oda0irecçlloudumdoopresldenteda 

Mesa da As1.emblei1 com o Núcleo de Assumar. 
dando-st: ammque ao Núcleo do Norte do Ak:mc.ro. 

OpresidentcdaCãmaradeGrândotadeslocou
seàSedeNacionalafimdetratardediscutiro 
estudo de implantaçaoemGrJndolado ' Espaço 
Liberdade' . 

Promoveu-se cm Gr~ndola a apresentaçiio 
t&nica do ' Espa~·o Liberdade' estando presentes 
o arq. JOSI! Romano, o des1gl'l(1 Henrique Cayaue 

sentandoumosmuitoagradá\'eis.NoRestllurante 
da A25A a garrafeira já conheceu melhores di~. 
Seja como for a oferta disponh•el ~ agrad.hel 
sobretudo !>t U\ennos em conta o binómio quali
dade/preço. 

Nas sobremesas. os doces não desmerecem. 
ea fruta~dequalidade. Bomapetite1 • 

e o e~cntor Hélder Costa, rn1ciando-sc assim a 
pesquisa paraescolhadolocatdecorwrução.Cons
tlluiu·se uma equipa financeira, de modo a fazer 
oõtudo 1&n1codo proJCClo. coostJtufda pelo~ eco· 
nomistas Rui Junqueira Lopes, Rosado da Luz e 
SfrgioParreiradeCampos. Esta equipe que será 
alargadaaoutroScQwidados.elaborapresentemente 
umestudopriviosobreoassunto.Preparou-)Co 
pnxocolo entre a CM de Grândola e a A25A. a i.er 
assmadoporocasiãodainauguraçãodano,·ai.edc 
dadekgação 

c)Panic1pações 
Encontro com Pepetela no 'Lugardb Leuas' ; 

lnaugur.lÇão da fe1ni de Grândola; Inauguração da 
Feira do Mel; Colóquio sobre Geoestnitfgia e a 
Guem do Iraque com o general Pezarat Correia na 
SMRXi; reuniões debates com alunos em escolas 
de Assumar. Momargil. Marvão. Ferretra do Alen
teJO. Odennra. Sanua.go do Cactm. Beja e Ml!nola; 
sess.ão evocativa do 25 de Abril organizada pelo 
STAUdeAkkttdoSal. 

d)ProjectoF111uro 
Conunuaraaumentaronumerodcs6'ios 

ind1vidua1sccolcctn·os: 1ncen1ivaracnaçãode 
núclcos;Conunuar1desen\'Olveride1ase•concrc-
1iurpas!i0íi para a consuuçãodo Parque Ubcnbde: 
tcntarpuxarparaGrândolaume\cntomundial 
quepern111aumamaiorrcntabilidadeeimemacio
nalização. ao referido projecto com repercu~Mk~ 
no tecido social e economia do litoral ah~nteJano: 
rralizaroencomrodasAutarquiasdo25deAbril 
no final do ano: promn\-er novamente o encontro no 
MonteSobral • 
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Ofertas à A2SA 
No último trimes1re, A Direcção 
da Associação 25 de Abri l. rece
beu asseguimes ofertas: 

Livros: 
Lições de Hisrório Co111emporli-
11ea, oferta da CIVIS: 
Mldicos do M111u/o em Portugal 
- um olhar à nossa volta, o feita 
de Médicos do Mundo: 
O fJreto deitado que 1uio es1m·a. 
de José Lopes Alves. oferta do 
autor: 
Cavaleiros tio Maiombe, de 
Inácio Nogueira. oferta do auior; 
Origens da Vila d'Allumdrll. 
oferta da Junta de Freguesia de 
Alhandra; 

Conrnlsôes - ano Ili da o:G11er
'ª" ao Terrorismo, do general 
Loureiro dos Santos, oferta do 
autor; 
Pt1/arras escritas - combate de 
Meias - lura por ideais, do eng.º 
Manuel de Matos Fonseca. vol. 1 
e vol. li, oferta do associado juiz 
Guilhem1eFonseca: 
Beira Baixa, que futuro? refle
.ulo estratégica com enfoq1u 
rerritorial e empresarial. ofena 
do Governo Ciri/ do Dütrito de 
Cas1e/0Bra11co; 
Famasmas e Famasias Imperi
ais 110 Imaginário Por1ug11és 
Co11temporá11eo. de Margarida 
Calafate Ribeiro: 
Cartas de Marfo Lamtis, de 
Eugénio Monteiro Ferreira: 
O Soldado e o Capiuio os Crams 
e o Poriio, de Valdemar Cruz: 
O Tempo e o Espaço em q11e Vfri 
- li - Reroiuçiio e Con/ra-Rero
foçtio Na América Latina, de 

Miguel Urbano Rodrigues: 
Abril 30 Anos - Trima Poemas 
de José Fanha: 
0111rar-se ou a Longa fnrençâo 
de Mim. de Alexandre Casta
nheira: 
Vasco Gonçal\es no 30" Aniver
sário do 25 de Abril: 
José Afonso o que fa:fnllll -
Uma Memoria P/uml. de José 
Jorge Letria: 
A Revolução das Letras - O 25 
de Abril Er:plicado às Crianças, 
de VirgílioAlbeno Vieira: 
Reforma Agrárill dll Utopia 
A Rn1litkule. de Lino de Carva
lho: 
De PallJl1ra em Pu11ho -Alllolo
giti Política dn Resistência de 
Fernando Pessoa ao 25 de 
Abril, de José Fanha; 
O Rapaz da Bicic/ew A:.;11/. de 
Álvaro Magalhães: 
Uma Rel'ofoçiío na Re1·oluçiío 
Refonna Agrária 110 Sul de Por
lllg<1I. de António Muneira: 
ofertas da Editora Cam po de 
Letras: Bicéfalos. de Tomaz 
Vieira; 
Cetáceos dos Açores - Baleias, 
Golfinhos e Toninhas, de Nuno 
Farinha; 
Quintas, Jardins e Parques tia 
llha de Stio Miguel. de Isabe l 
Soares de Albergaria; 
O Turismo nos Açores - Esl!ldo 
Sobre a oferto de alojame1110 
Turísrico. de Ana Isabel Moniz: 
Em Prol da Desce11trali:t1çâo 
Ül'r'l' Atlmini.'itmçiio dos Açores. 
pe los Açorianos de Francisco 
D'Athayde M. de Faria e Maia; 
D. Si/\lllna · Hist6ria Contada 

nos Açores, de Natá lia de AI-
me ida: 
Livro Comemorativo do 1" De
cénio da Autonomia dos Açores 
1985-1995; 
O Falar Micaelense - Fonética 
e Uxico. de Maria Clara Rolão 
Bernardo: 
llha.'i tfe Azul e Vente, de António 
M. De Frias Manins: 
Me11i1w d'Água, de Eduardo 
Bettencoun Pinto: 
Os Trincos da Memória. de 
Emanuel Félix: 
Ilhas Se/vage11s. de Fát ima 
Madruga: 
Açores \!istos do Céu, de Filipe 
Jorge e António Valdemar: 
ofertas da Presidência do 
Governo Regional dos Açores: 
O Soldado e o Capitiio os Crm·os 
e o Powio. de Valdemar Cruz. 
ofena do autor; 
O meu testem1111ho - uma luta, 
11111 partido, dois países, de 
Aristides Pereira. oferta do 
autor: 
4 Países Libertados. oferta do 
associado Luís Diogo: 
Noçõe.f fimdwnemais de direito 
do trabalho. de José Cândido 
Rodrigues. ofena do autor; 
Manual de Geopolítica e 
Geostmtégica-Vol.11,de Pedro 
Pezarat Correia. ofena do autor: 
A Missão Portuguesa, de 
Fernando Lemos e Rui Moreira 
Leite; 
As swrdálias tio pescatlor, de F. 
Cristóvão Ricardo. ofert.a do autor: 
A Flor da Esperança. de Delmar 
Domingos de Carval ho. oferta 
do autor: 

Homem em F1111d0Az;1l Marinho. 
de João Freire oferta do autor: 

Revistas: 
Alenlejo. oferta da C<IBa do Alen
tejo: 

Vários: 
Medalha comemorativa dos 800 
anos do Foral de Alhandra -
oferta da Junta de Freguesia de 
Alhandra: 
Medalha ofena da Junta de Fre
guesia de Almancil: 
Medalha oferta da Associação 
Social e Cultural de Almancil: 
Broc huras O centenário da 
sociedade «A voz do Operário», 
de F. Pi teira Santos. Tradição 
centenária a par com o nosso 
tempo. oferta de Victor Agosti
nho: 
As sevícias dum relatório. ofer
ta de Vasco Correia Lourenço: 
CD «Vinte e cinco razões e es
perança» de Ilda Feteira . ofena 
da autora: 
Abre canas. ofena da Junta de 
Freguesia do Beato: 
Estojo com azulejos, oferta da 
Junta de Freguesia de Colares: 
3 Estatuetas, 1 medalha do 50.º 
Aniversário da Celebração Luso 
canadiana e 2 diplomas. ofena 
do Núcleo Salgueiro Maia. no 
Canadá: 
Cartazes e revistas. ofcna do as
sociado Fernando António Al
meida da Cruz: Prato em barro. 
oferta da Casa do Alentejo; 
DVD sobre o l .º de Ma io de 
l 974 em Faro, oferta de José 
Cruz Santos. • 

Regularização de Ouotas 
A Associação 25 de Abril está empe nhada e m prosseguir uma gestão rigorosa 

e e m c umprir o programa de acti v idades a que se propõe. 
Para que tudo isto seja possíve l, é necessário que os os associados 

com preendam os desígnios da Direcção e a te mpada me nte sati sfaçam 
o pagame nto das suas q uo tas. 
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convites feitos à A2SA 
No último tnmestre a Associa
ção 25 de Abri l e a sua direc
ção receberam os seguintes 
convites: 

Academia Lusófona - Inaugu
ração da exposição de pintura 
de Manuel Pina e Vera Occhiucci 
- 10-05-2004: 
Associação dos Deficientes 
das Forças Armadas - Sessão 
solene comemorativa do 30.º 
aniversário - 14 -05-2004; 
ADRO - Agência de Desen
volvimento Regional do Oeste 
- Debate/conferência •30anos. 
que sociedade?•. de Marcelo 
Rebelo de Sousa - 06-04-
·2004; 
APD-Associação Portuguesa 
de Deficientes - Tomada de 
posse dos Órgãos Sociais- 10-
-06-2004; 
Amnistia Internacional - Ses
s1io de Trabalho subordinada 
ao tema «Os Direitos Humanos 
e O!> Novo!> Desafios do Direi
to de Menores,. - 17-05-2004; 
Associação Académica de 
Coimbra - debate: 30 anos do 
25 de Abril - 27-04-2004; 
Associação Ginástica de Lisboa 
-Gala de Ginástica da Cidade 
de Lisboa - 04-06-2004: 
Associação Portuguesa de Edi
tores e Livreiros - Comemora
ção do dia Mundial do Livro-
23-04-2004: 
Câmara Municipal de Almada 
- Fes1ival de Almada 2004 e 
inauguração das exposições 
«Dramaturgias do Desenho -
20 anos do Festival de Almada» 
e «AnnandoAhes- Desenho» 
- 18-06-2004: 
Câmara Municipal da Amadora 
- Inauguração da expo~içào de 
Hélio Cunha- 22-05-2004: 
Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia e Círculo de Cul
tura Teatral - TEP- Estreia do 
e~pectáculo A Bruxinha que 
era boa de Maria Clara Macha
do · 06-05-2004; 
Câmara Municipal de Gr.'.indola 

Apre\entação do livro Uu·rw 

da Praia, de Francisco do Ó-
12-05-2004: 
Câmara Municipal de Lisboo
Sessão de Homenagem a 
Urbano Tavares Rodrigues -
13-04-2004: 
Câmara Municipal de Lisboa e 
os Médicos do Mundo - Inau
guração da exposição •Pintar 
por Timono - 20-05-2004: 
5° Festival Anual de Teatro 
Académico de Lisboa - 18130-
·05-2()().I; 
Ciimara Municipal de Loures -
Inauguração da expoisção de 
fo1ograria de Eduardo Gageiro 
•30 anos de esperança(s)• -
17-04-2004: 
Câmara Municipal de Monte
mor-o-Novo- Sessão de apre
sentação em Portugal do «Fo
rú m Cultural Mundial (São 
Paulo, Brasil, 27 de Junho a 
4 de Julho de 2004),. - 21-03-
-2004; 
Câmara Municipal de Oeiras
Comemoração do 9° aniversá
rio da Livraria-Galeria Vemey. 
- 20-05-2004; 
Recepção comemorativa do 
Dia do Município - 07-06-
·200I; 
Casa da América Latina -
Inauguração da expoisção co
lectivadejóias e cerâmicas das 
criadoras, Beairiz de Almeida 
e Patrícia Ta\·era e da ceramis
ta Amparo Gartner - 20-04-
-2004; 
Casa do Alentejo - Conferên
cias da Casa do Alentejo 2004 
- 12-03-2004; 
Casa Memorial Humberto 
Delgado- Efeméride .,J9 ano~ 
após o assassinato do general 
Humber10 Delgado-. 28-02-
-200-L 
Cinemateca Portuguesa e Mu!iCU 
do Cinema - Ante·e\treia do 
ritme De1u Histoires de Priwm. 
de Ginene Lavigne - 03-04-
·2004; 
Climepsi Editores - lançamen
to da obra Um psiq11it11ra 1w 

Rernluçiio, de Eduardo Luís 
Conesão - 22-04-2004: 

Clube do Sargento da Armada 
- 20° Aniversário da Delega
ção do Feijó - 05-05-2004: 
Confederação Ponuguesa das 
Colectividades de Cultura, Re
creio e Despclrlo - Sessão Co
memorativa do Dia Nacional 
das Colecth'idades e do 80.0 

Ani\·ersário da CPCCRD- 30-
-05-2004; 
Consulado de Ponugal em 
Belo HoriLOnte -Cerimónia de 
abertura das exposições de pin
tura «Destinos do fado• e 
«Evocação da memória ... de 
António Carmo e José Brito -
10-05-2004: 
Edições Afrontamento e a Li
vraria Mabooki-Lançamentodo 
livro Umo His1ória de Regressos, 
de Margarida Calafate Ribeiro 
- 25-05-2004: 
Editora Campo de Letras -
Lançamento do livro Maria 
E11glnia \tu-ela Gomes - camm 
l'entos e marés, de Maria 
ManuelaCruzeiro-12-12-2003; 
Apresentação do livro O Tem
po t' o espaço em q11e riri - II 
Tomo - Re\'Oluçiio e Co111m
-Rel'llluçcio na Amlrica li11i1w, 
de Miguel Urbano Rodrigues -
21-05-2()().1; 
Editora Edeline Multimédia -
apresentação do livro Recor
dwrdo José Rabaça - 1916· 
-1998, com prefácio de António 
Ramalho Eanes: 
Editorial Caminho - apresen
taçào dos livros Carlos Gil. 11m 

Fo1ógrafo na Re\•oluçcio e 
Vocaçiies/E1•ocações, de 
Orlando Costa - 05-04-2()().4: 
apre~ntação do livro É proibido 
pôr algemas nas paforras, de 
Paul Fau,·et e Marcelo Mo!.se 
-05-05-2004; 
Editorial Caminho e ao Teatro 
Nacional de S. Carlos -Apre
~entaçào de Vianna da Mona e 
Ferruccio Busoni corre<,pon
dência - 1989- 1921 19-05-
-2004: 
Editorial Caminho e a RDP
África - apresentação do livro 
Quanws Madrugada.s tem a 

Noite de Ondjaki - 21-05-
-2()().1; 
Editorial Noticias- lançamen
to do romance de Carlos Vale 
Ferraz, Flamingos Dourados -
13-06-2004: 
Fundação Jorge Alvares, Edi
torial Inquérito e os autores -
Apresentação do livro Macau 
entrt dois mundos. de Fernando 
Lima e Eduardo Cintra Torres 
- 02-04-2004; 
Fundação Mário Soares e Jun
ta de Extremadura - Apresen
tação do livro E/ oiro caso 
Humberto Delgado. Archhos 
policiais y de información -
12-05-200; 
Embaixada da República 
Democrática de Timor-Leste o 
Reitor da Universidade de Lis
boa e a Lidei - Edições Técni
cas - Conferência sobre .. A 
Construção da Nação Timo· 
rense- Desafios e Oportunida
des,. - 22-0-1-2004: 
Fundação Mário So:ires e a As
soei ação dos Arqueólogos Por -
tugueses - Um olhar para a me
mória - Novas fotografias do 
25 de Abril de 1974 de Mário 
Varela Gomes - 24-04-2004: 
Fundação Mário Soares e o rei
tor da Universidade Lusófona 
de Humanidades e tecnologias 
-Abertura da e:icpo~ição •His
tória da Língua Portugue~a• -
03-06-2004: 
Fundação Mário Soares- Con
ferência «Ü~ direitos Humanos 
no novo contexto Europeu e 
Mundial» - 18-03-2004: 
Colóquio «Angola na encruii
lhada do futuro» - 25126-05-
·200I; 
Galeria Bara1a - Inauguração 
da e:icposição de JO'>é Quaresma 
e Pedro Charneca - 08-05-

Galeria de Ane do Casino Es
toril - Inauguração tia\ exposi
ções de pintura «Ü que os ma
pa~ nos dizem,., de Alfredo 
Luz, e «Momento~ e Silên
cio~,. de Manuel Taraio 15-
-04-2()().1; 



Cerimónia de entrega de pré
mios do XV II Salão da Prima
vera - 08-05-2004. emrega de 
prémios do XXV Salão Inter
nacional de Pintura Naff - l 9-
-06-200l; 
Galeria 9arte - Inauguração da 
exposição «Pimura Recente)). 
de Filipe Patrício: 
Inauguração da e"tposição de 
pintura «Tempo di Tempio•. de 
Maria Antónia Santos- 29-04-
-2()().1; 
Inauguração da exposição de 
pintura «Radiografias (sendi
mentacioncslll ))). de Alfred X 
Balasch.-20-05-200-1; 
Galeria Maria Lucília Cruz -
Exposição de gravura de Paulo 
Fern3ndes - 22-04-2004; 
Hospital Júlio de Matos- Primei
ra edição do «Festival de Cunas
-Metragens do Hospital Júlio 
de Matos• 20/23-05-2004: 
Imprensa de Ciências Sociais -
Apresentação do livro O Esta
do de Ontem, de Luís Salgado 
de Matos- 14-05-2004: 
Instituto da De fesa Nac ional e 
as Edições Sílabo- Debate so
bre alguns dos principais pro
blemas da teoria da estratégia 
- 11 -05-2004; 
Sessão Comemora1iva do Cen
tenário do general Câmara Pina 
- 23-06-2()().1; 
Instituto de Defesa Nacional e 
as Edições Cosmos - lança
mento do livro As Guerras U
berais - 1mw reflexcio sobre a 
Hist6ria de Portugal, de José 
Manuel Freire Nogueira - 13-
-05-2004: 
Junta de Freguesia de Almada 
- Inauguração da expos ição 
«Ros tos de Abril•. de Júlio 
Carmo- 28-05-2004: 
Jun ta de Freg ues ia de Santa 
Catari na - Inauguração da ex
posição de pintura «Diálogos 
Pictóricos•. de Lena Gal - 06-
-03-2()().1; 
Inauguração da exposição de 
fotografia «Crescer com Dig
nidade•. de Ru i Palha- 15-04-
·200-1: 

Inauguração da exposição co
lectiva de pintura e Escultura 
« J.º Concurso de Artes plásti
cas• -06-05-200-t 
Sessão de abertura ao público 
do Centro lntercultura Cidade 
- Centro de Apoio à Comuni
dade - 02-05-2004: 
Inauguração da exposição de 
cerâmica «Jogos de lnfãncia,.. 
- Dia Mundial da Criança. de 
José Elireu - 27-05-2004: 
Le Monde Diplomatique -
Debate com Jgnacio Ramonet 
- 29-04-2004: 
Livraria Arquivo - Conversa 
com Álvaro Morna sob re o 
livro O Caminho da Libertlade 
- 29-04-2004: 
Livraria Lugar das Letras. 
Câmara Municipal de Grândola 
e ncora Editora -Apresentação 
do livro Salgueiro Maia - Fo-
10biograflt1 de A1116nio So1wi 
Duarte - 24-04-2004: 
Livraria Lugar das Letras -
Aprese ntação do li wo Auto
biografia Polttica li do profes
sor Amõal Cal'l/CO Silrn - 23-
-04-2()().1; 
Moinho de Pape l - Lançamen
to do livro Cartas 1ia Meso -
Recordando Be1110 de Jerns 
Camça e a «Biblioteca Cos
mos•. de Fernando Vieira de 
Sá - 04-06-200l; 
Museu Nacional da Imprensa -
Inauguração da exposição 
«.Resolusam• originais do car
tonista Sam - 05-04-2004 , 
Inauguração do VI PonoCanoon 
- 18-06-2()().1; 
Partido Comunista Português -
Seminário Internacional come
morativo dos 30Anosdo25 de 
Abri l - 24-04-2004: 
Publicações D. Quixote -
Apresentação do livro Ensaio 
Geral - Passado e Futuro do 
25 de Abril, de Francisco 
Louçã e Fernando Rosas- 25-
-Q.l-200l; 
Publicações Europa América -
Lançamento do livro Com·11f
ú'ies -Ano Ili da «Guerra ao 
Terrorismo», do general José 
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Alberto Loureiro dos Samos-
22-04-200-1: 
Reitor da Univen.idade de Lis
boa -Assinatura de protocolos 
de cooperação - 15-06-2004: 
V Festival Anual de Teatro 
Académico de Li sboa -
131 18130-05-2004: 
Rogério Pedro - Inauguração 
da exposição de forngrafia 
... Heróis da resistência• - 24-
Q.l-200l; 
Setúbal na Rede - 3.ª Edição 
do seminário «Ú Futuro que 
q ueremos para o Distrito de 
Setúbal• - 25-05-2004: 
Sindicato dos Professores da 
Zona Sul - Debate. musica e 
poesia- 21-04-2004; 
Sociedade Filarmónica União 
Artística Piedense - Conceno 
com a Banda Filannónica - 16-
-05-2004; 
Teatro Municipal de Almada -
estreia da peça «Amor Cru• de 
Susana Vida! - 5/617-05-2004: 
Assistir ao espectáculo «Ü Jo
gadon+, de Fiodor Dostoievsky 

BRIDGE 

- 19no121 -05 - 2004: 
Teatro da Cornucópia - Espec
tácu lo «.A Família Schroffens
tei n>>. de Heinrich von Kleist -
24/25-06-2004: 
Temas e Debates - lançamento 
do livro Crimes Solitários, de 
Ped ro G. Rosado - 11-05-
-2()().1; 
Lançamento do livro Cr611icas 
lntempl'Stil'as. de Manuel 
Maria carril ho- 19-04-2004: 
Lançamento do livro Ditilogo 
de Gerações, de Mário Soares 
e Sérgio Sousa Pinto - 3-05-
-2()().1; 
Terramar - Lançamento do li
vro A PJDEJDGS na Guerra 
Colon ial. 1961 - 1974, de 
Dalila Cabril3 Mateus- 25-05-
-2004: 
União dos S ind icatos de 
Setúbal - Trabal hos do 7.º 
Congresso - 25-06-2004; 
Vért ice - Sessão púb lica de 
apresentação dos «Balanços 
Literários de 2003» - l 8-05-

-200l. • 

Ili Troféu 2003/2004 
TEVE LUG AR. no dia 19 de Maio. a o ita va e última 
prova do Troféu que a Secção de Bridge levou a cabo. com 
o intuito de promover a modalidade, de di vulgar e ntre os 
associados e de proporci onar um convívio periódi co. 
ainda que com uma natural componente competi li va. 

A realização do troféu caracterizou-se por um evidente 
sucesso. tendo conseguido a adesão de 98 participantes, 
e nt re jogadores já consagrados e, o que é impo rtante. 
muitos neófitos na modalidade. 

Os prémios in slitu ídos fo ra m co nseguidos pelos 
seguintes jogadores: 

l .º António Palma Carlos e Manue l Neto 
2.º Vasco Lourenço e Luís Galvão 
Associados- Carlos Cabri nha e Carlos Fanha. 

Termin ado o Ili Tro fé u pre para-se j á o seg uinte 
(200-1/2005) do qual. no próximo boletim. daremos conta 
do calendário das provas. 
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vamos aprender Bridge! <63> 
LUÍS GALVÃO 

As manobras que analis.1mos até agora (CORTAR 
PERDENTES NA MÃO CURTA. APURAR 
UM NA IPE NO MORTO PARA BALDAR 
PERDENTES DA MÃO DE BASE. DUPLO 
CORTE, ELIMINAR NAIPES E PÔR EM 
MÃO, MORTO lNVERTIDO e REDUÇÃO 
DE TRUNFO) constituem as LINHAS DE 
JOGO mais representativas. podendo afinnar
-se. sem receiodeerrar, queasua aplicação 
resolveagrandemaioriadosproblemas.decar
teio em trunfo, que se c:olocam à mesa de jogo. 

A reduzida margem de mãos que fogem à 
tipologia que recomenda a utilização daquelas 
manobras. impõe o conhecimento de golpes 
técnicos e~pecificos que permitam a solução 
dos problemas concretos que se apresentam ao 
caneador. 

Será a apresentação e análise de algumas 
dessas técnicas de carteio. pelo menos das mais 
conhecidas e úteis, que constituirá o tema dos 
próximos artigos. 

1- 0carteio 
1.3 - O carteio em tnmfo 
1.3.7 - Golpes dfrersos 

1.3.7.1-Amllnobra 
deG11illemard 

Não raras vezes o jogador é confrontado 
com mãos que indiciam ter. o contrato marcado. 
sido demasiado ambicioso, não vislumbrando 
ocaneador, numa primeira análise. forma de 
fugir ao cabide. 

Já todos conhecem a "receita ' . incessan
temente recomendada. para a abordagem des
te tipo de situações. Nada de entrar em pânico 
nem de encarar nunca o cumprimento do con
trato com descrença. O carteador jamais se 
deve dar por vencido e. tal como o médico. sim 
procurar encontrar uma solução para a situação 
em apreço, mesmo que pareça desesperada. 
Não esquecer de que "enquanto há vida há es
perança' ! ... 

Consubstanciando o que acabámos de 
referir analisemos a mão: 

• V74 
• v62 
+ R73 
•AR94 

D 
•A83 
• ARDl05 
+ AD82 .... 

Leilão: 

W N 

,. 2 .. ,. ,. , ... .... ... •• 
4ST 5+ 
5ST •• •• 
•Vozes de controlo 

Saída: D°" 

Após a saída o carteador analisou a mão 
na sua totalidade e começou por eleger a sua 
como MÃO DE BASE e por contabilizar as 
perdentesernreferênciaàsuamão(S). 

-2 a • (Diferidas) 
:la + (Eventual) 
3Perdcntes 

É óbvio que uma das perdentes a • é 
fictícia. dado que pode ser baldada na extra
-ganhante a "' (Ae R nomorto)equeaperdente 
a + poderá não existir. caso este naipe esteja 
distribuído 3/3 nas mãos dos ADV. Mas o 
carteador sabe que tal distribuição apenas ocor
re em 36% das situações. pelo que. cartear 
o "chelem" seguindo uma LINHA DE 
JOGO com tão poucas hipóteses de sucesso. 
era uma solução que não lhe agradava parti
cularmente. 

Não desesperando nem entrando em 
pânico, procurou encontrar. na sua bagagem 
técnica, alguma outra solução que lhe permi
tisse aumentara probabilidade de êxito e foi 
S. Guitlemard quem veio em seu auxílio. 

Eis o raciocínio que esteve na base da 
solução encontrada: "Se preciso dos + 313 para 
ganhar o contrato. posso melhorar a probabili
dade de acerto se não destrunfar na totalidade 
e deixar um trunfo no mono para cottar a quarta 
carta de + , aumentando a hipótese da distri
buição 3/3 com a mais provável 4/2 (48%). 
desde que o ADV que possua o terceiro trunfo 
(• )detenha também quatro cartas de + . Se 
isso não acontecer e for outroADV (o que cem 
apena~doiscortesde + )adetcroterceirotrunfo. 
o contrato nunca poderá ser ganho, pelo que 
nada tenho a perder." 

É claro e óbvio que na base do raciocínio 
que pennitiu encontrar esta variante da LINHA 
DE JOGO escava o pressuposto da distribuição 
312 das cartas de trunfo, que correspondia 
a uma probabilidade de ocorrência de 68%. 

Eis a mão completa, referente ao proble
ma em apreço: 

• V74 
• V62 
+ R73 
"'AR94 

• Rl052 0 "096 
: ~9 W E :~~54 
°" DVI032 S "'875 

• A83 
• ARDI05 
+ AD82 .... 

Pela análise das distribuições poderão 
consta!ar como a UNHA DE JOGO encontrada 
se traduziu num rotundo sucesso do carteio e 
como, mais uma vez, a técnica da ACUMU· 
LAÇÃO DE HIPÓTESES se mostrou duma 
utilidade evidente, sem que a sua aplicação 
tivesse acrescentado qualquer factorderisco 
à linha de jogo escolhida. 

Ocaneio processou-se da seguinte forma: 
AD • foi feita com o R"' do morto. 

Seguiram-se apenas duas voltas de trunfo. dei
xando o V• nomono.02 + foi coberto pelo 
R + e o A"' batido onde foi baldada urna das 
perdentes a • . Foram jogadas mais duas vol
tas de + (oAeaD)ebatidooquano + que 
foi conado pelo V • do morto. Depois apenas 
restou retirar o último trunfo na posse de Ee re
clamar o cumprimentos do "Chclem". graças à 
utilização duma jogada técnica conhecida 
como MANOBRA DE GUILLEMARD. 

A aplicação dessa manobra consiste no facto 
da acção de destrunfo ser apenas efectuada par· 
cialmente. deixando o caneador um trunfo no 
mono que será utilizado para cortar urna even
tual perdente dum naipe secundário da mão. 

A MANOBRA DE GUILLEMARD 
resulta da aplicação dirccta do conceito da 
ACUMULAÇÃO DE HIPÓTESES e deve 
merecera vossa atenção para que. em situa
ções semelhantes à da mão apresentada. possa 
servir de adequado caminho para o cumpri
mento do contrato. 

Até ao próximo número! 

Errata 
No antepenúltimo parágrafo do último 
artigo (62) "desapareceu' uma linha de 
texto o que, decerto, terá causado alguma 
perplexidade aos leitores. Do lapso apre
sentamos as nossas desculpa.~ e aqui vimos 
repor a versão conigida: 
' Bateu o R•. o A"' ea Dofo e cortou 
a quarta carta de "' com o 8 • .chegando à 
JXISiçãoseguinte:" 
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