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LI NO ÚLTIMO O Refere11cü1/ um 

artigo.nascgu1ldapágina.c<ierito 
num tom meio rndical. que cu 
achava ter sido reduzido a peque

nasmanifestaçõesoumcsmodesa

parecido depois da queda do muro 

de Berlim ... 
Se me permitem gostaria de 

ver esse meu ariigo.quescgueem 

anexo. publicado no mesmo lugar. 
para que haja um pouco de dis

tribuição das opiniões no JJOSSO 
querido O Refenmcü1/. 

Cassiano Bessa 

Major refomwdo 

Procurando 
entender 
a política de Bush 

0 MUNOO ACTUAL. deJXJÍs da 
derrocadadocornunismo.es1ii-sea 

transfommrcm umlugarcada\cz 

mais complicado e mesmo peri
goso. A popul~ão mundial. que 

eradeaproximadamenteumbilhão 

no ano 1800 e que é mualmcmc. 
somente 200 anos depois.de mais 

de6j bi!hõesdcalmas, nâopára 
de crescer. com o irresponsável 

aumento de 90 milhões de novas 

pessoas por ano 
Nos países pobres. cxa!i1-

menteosqueniiotêmco11diçõesdc 
semuhiplicar.ocrescime11toanual 

da população chega às fan!á•ticas 

taxasdos5%,priocipalmcntenas 

nações islâmicas, onde o aumento 

descontrolado populacional é enco
rajado pelo clero fundamentalista e 

pelosdi1adorcsdamcsmalinha. 

Comoconseqüênciade5sasu

perpopulação. há um desemprego 
crônico. as fomes e a subnutrição 

se espalham, cresce a desenifi

caçàodasterrasarávcis.aurncnrno 
desmarnmcmo criminoso das pou

cas florestas restantes.as agressões 
à Naturezasctmna!izam.dcvasta

doras doenças novas aparecem. 

de Abril 

gucrrnscivisfr.itricidasserepetem. 

aviolência.asdrogas.acom.1pção 

e a criminalidade prosperam. a 

poluiçãodaságuasdocesedos 
maresépatentc.asmatériasprima~ 

sctomamcadu\'czmaisraras. 

Para complicar ainda mais. 

alguns poucos países do mundo 
conseguimm atingir um dc~en

volvimcmo civilizacional e tecno

lógico invejável par.ia maioria dos 

outros povos. O problema é que. 

paraquetcxlasaspessoasexistcntes 
nesta pobre Terra pudessem dcs

frutardc um nível dc lida razOOvel. 

teríamosdedispordosrecursosdc 

maisdoisoutrêsplanctasTerra ... 

Porque todos esses 65 bilhões 
descreshumanosbuscamnatuml

mente melhorar de vida. pos>uir 

uma geladeira.um televisor. um bom 
carro, um computador. um DVD. 

uma boa casa. educação de nível 

para os filhos. assistência médica 

dequalidadc.podcrviajarnasférias. 
comida fana na mesa. segumnça 

dosbcnsedasfamílias.Liberdade. 

Democracia. e todos os iníimeros 
ingrcdientesda"boavida" possível 

no século XXI. 
Neste comcuo explosivo. 

muita geme. principalmente os 

residuais "intclcctuaisdeesquer

da".continuaamciocinarnovelho 

sisternadabipolaridadedeforças. 

do tempo da Guerra Fria. com o 
enfrentamento do Capitalismo De

mocrático dum lado e o Comunis

mo Ditatorial do outro, agora 

transformada na teoria do Sul con

tra o None e outras explicações 

desatualizadas. 
Pseudo-rcprescntantcsdcpaí

scs famintos e miseráveis fazem 

manifestações e apoiam votações 
ideológicas nos 6rgãos interna

cionais, wmo a ONU, que demon
stram a relatividade e a necessi

dade de refomm das estruturas 
mundiais 

Algumasdasestruturasclcri

cais,astutase preocupadascom a 

Est espaço é especialmente dedlc do 
aos ores. A e rtas devem conter 
r ram nte a ld nt - ção e morada 
do Hu autor. o Referenc re"ierv se 
o direito de omitir ldent caçao se 
oara ta1 fo solicitado e de po razões 
.:le esp ço, editar <ou nao) corres· 
pondêncla recebida na integr o 
parcialmente 

sua sobrevi\ência. procuram se 
apro\'citar dessa situação de pcníi

ria da maioriados povos, in>uílan

do no~ pobres o ódio aos ricos. pro

pondo-lhe subliminannente atingir 
a riqueza eobern-cstarmravésda 

simples disnibuiçiio franciscana 
dos bens existentes.ou seja.acabar 

com a pobre.ta tornando todos 

pobres. 
O ideário do anti-imperialismo 

renasce corno fácil e equivocada 

ju~tificativa das mUJ.elas. mentali

dade~ rctrógrndas e incompetências 

dos próprios povos atrasados.que. 
em \'eZ de se desenvolverem pelo 

tratmlhotenaz.inteligeme.cficicntc 

eprodutivo.sclamentamdaexplo

r.tÇiio das suas riquezas pelos es
trangeiros. VejarnO'\ os exemplos 

felizes dedesenvolvirnemonipido 

do Japfo. da Coréia do Sul. de Tai

wan. Malásia, e outras ttonomias 

ditasdos "tigrc>asiáticos". 

Énestccomplexoeexplosivo 

contexto mundial que podemos 
entender o medo dos amcriwnos e 

dosocidcntaisoofuturoda lluma

nid:idc.principalmcntecomapro

lifcração das amms atômicas e 

biol6gicasnasrniiosde gover
nantes anti-democráticos. agrcs

sivos.revanchismsedemagogos. 

Foi quase com lágrimas nos 

olhos que recebemos a notícia da 

corajosa e patriótica v01ação do 

porn do Iraque. que mesmo com a 

ameap dos tresloucados tcrroris

ta~ e fundmnentalistas. foi às umas 

demonstrando que. como todos 
os habitantes sensatos do mundo. 

os muçulmanos também desejam 

ardentementeoProgrcsso.aDerno

craciaea Liberdadc. 
Nilo nos foi difícil comparar 

esse feliz acontecimento no Iraque 

com as primeiras eleições li\·res 
cm Ponugal. depois do patri6tico 

le\"antedo25deAbrilde 1974.que 

com lutas e grande esforço de 
muitos, também colaboramos para 

que acontecesse a almejada Liber-

dadee Democracia no país. 

Uma boa ajuda para o enten

dimento da atual cornple~idade 

geo-políticamundial é o excelente 

livrodcSamuclHuntington. "Ocho

qucdasCi\'ílizuções".Elenosrnos

tmavoltadasurdalutarnultipolar 

da~ civilizações. que aliás histori
camente sempre aconteceu. e que 

nos leva a ocenar a nossa vi~o 

desfocada do~ perigos que amea

çam o futuro da Humanidade. 

Por isso podemos entender 
porque Bush levamou a bandeira 

da luta contra os anti-Dcmocmcia. 

contrndefensorcsda\iolênciaedo 

Terror. afirmando que o Ocidente 

se deveria unir e banir de vez com 
toda~cssasditaduras "iluminadas• . 

dosaiatolásexplorndorc~ da crendi

ce popular. implantando um mundo 

democr.i1ico.livrcepróspero.aju
dando a trazer para o conví\'io 

mundialpovosqucscdcbatemsob 

medievais ideologias alienantes e 
perigosas para a Pai. 

R(S!Xl6ta de NwMl Teotónio Pereirn 

A comparação das recentes 
eleições no lruquccom as primei

ras eleições depois do 25 de Abril 

é insultuosa parn o MFA e para 

todos os Ponugueses que lutaram 

eses.acrificaramparaqueessas 

eleiçõesfossemlivres.lsto.porque 
o 25 de Abril não foi imposto ã 
bomtm por tropas invasor.is e~tr.m

geiras e causando a mone de 

milhares de civis inocentes: foi 

feito por nós. Ponugueses. E mais 

niiocomemo.aniioseristo: de\·e
mostrabalharp:iraque.em \·ezdo 

tal "choque de civilizações". seja 

feitauma "aliançadecivilizações", 

corno o propôs agora Zapatero. 
primeiro-ministro espanhol. no 

respcitopeloquedebomtêmtcxlas 

as pátrias. religiões e culturas - e 
sobretudo também pelos direitos 

humanos. Não é com mais ódio 

quesccomtmteoódio. • 
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editorial 

25 DE ABRIL e o regime democrático que dele saiu estão a completar 31 anos de vida, aniversário 
que a A25A comemora, como \Cm fazendo desde que existe. porque nela se JUntam e convivem a 
maioiµ dos militares quc: oontribufrnm para que naquele dia de 1974 a ditadura fosse derrubada. uma 
boa pane das portuguesas e portugueses que luwam e se sacrificaram para que o levantamento dos 
militai::s se tomasse uma exiglncia e mesmo muitos que. mais jovens. chegaram depois mas sabem 
que a esta dar.a de\ em uma dignidade de cidadãos que os seus pais não ti,eram nas suas ju,·entudcs. 

O sistema democnltico tem registado avanços e recuos, tem alimc111ado esperanças e frusirações, mas 
tem mantido as potencialidades para que permaneçam vivas algumas das suas maiores conquis1as, as 
liberdades cívicas, os direitos fundamentais de cidadania. tudo o que torna possível a corrccção dos 
desvios por dentro, a inversão de tendências que denunciam desgastes e perversões da própria 

democracia. 
A A25A não toma, por pnndpio e por dever estatutário. posição cm relação à conjuntura política 

interna de cada momento, mas não pôde alhear-se do desencanto generalizado que alastrava entre os 
ponuguescs nos finais do ano ~e do qual o 1 Congresso da Democracia Ponuguesa. que cm 
boa hora a associação incluiu nai. comcmonr.çõcs do 30.º Ani\erúrio. se ícz amplamente eco. E. na 
mesma linha de compottamcnto, também somos sensíveis à evidente descompressão que actualmcn1c 
se \Crifica. Não reivindicamos, evidentemente, louros que não nos cabem e não temos pretensões de 
a\·ocar para o Congresso da Democracia qualquer contributo, directo ou mdirccto. para as medidas 
que levaram à im·crsão da situação. Mas reconforta-nos constatar que naquelas jornadas na Gulbenkian 
a situação cm Portugal - e não só cm Portugal - foi discutida com elevação. com dignidade. com 
competência, com confiança nas potencialidades da própria democracia para corrigir o rumo. 

O 1 Congresso da Democracia Portuguesa rc\·elou-sc de enorme oportunidade. denunciou 
fragilidades e salientou virtualidades do regime. E demonstrou que aA2SA. associação cívica que não 
alimenta quaisquer ambições de poder, tem um espaço próprio. uans\crsal e msubsti1uívcl na sociedade 
portuguesa. Por isso não se estranhará que O Rtftrtnciol, mais uma \·ez, lhe dedique um espaço 
significati\·o, num trabalho da in1ciat1va do nosso editor,J~ António Santos, que tem a marca da sua 
competência profissional 

Mas se a associação se congratula com o sucesso da sua afirmação para o exterioc.já de~e ser 
menos optimista quando olha para dentro. ~com alguma mágoa que se constata um crescente dffice 
de participação de muitos dos seus associados, não apenas nas frequentes iniciativas promovidas na 
suasede,comomesmooocumprimentodassuasobrigaçõescstatutáriassemoqueaA25Adificilmentc 
sobrc\i\ent Isto mesmo foi posto em destaque, com realismo, na óltima Assembleia Geral de 19 de 

Março, donde saíram os novos corpos gerentes. Neste número do boletim tam~m damos rele\'o ao 
que se passou na nossa reunião magna, mostramo-nos solidários com os apelos da Direcção.saudamos 
os seus no,·os membros e fazemos votos para que consigam encontrar formas criativas de ultntpassar 
os nossos problemas internos. Mas atenção.~ principalmente de nós próprios. associados. que 
dependemos. Se cada um de nós não contribuir com a sua pane, para a consolidação e. porque não, 
ampliação do espaço e papel que conquistámos, podemos desbaratar o útil trabalho de alguns. 

,....,.,.., 
Fmlondohnnbl(edllOr) 
Am1mChur1Ponol 

A"urCP>lódHldaS1h1, 
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se organizássemos hoje outro congresso, 
provavelmente algumas entidades que passaram ao 

lado já estariam presentes e ter-se-iam apercebido de 
que o congresso que a A2SA organizou 

não foi um congresso partidário 

Oportunidade para refie 
o 1 Congresso 
da Democracia 
Portuguesa ocorreu, 
em Lisboa, por um 
impulso luminoso 
da Direcção da 
Associação 25 de Abril. 
Das comunicações 
apresentadas se fará 
eco, provavelmente 
já no próximo 
25 de Abril, na Internet 
no sítio da A25A. 
o Referencial juntou 
dois dos responsáveis 
que estiveram 
na origem da magna 
reunião: José Romano 
e Vasco Lourenço. 
Eis a síntese 
do diálogo em que 
também interveio 
o nosso director, 
Pezarat Correia. 

Objectivos foram alcançados 
Que ba/a1rra fa:em do primeiro Congrt'sso da 

Democracia ponuguesa? 

José Romano - Recordaria, em primeiro 
lugar, a grande motivação que nos levou a 
participar no Congresso. e que passava pela 
identificação de um conjunto de questões que 
hojecondicionamasaúdedademocracia.Oque 
n6stentávamoseraidemificarquaisasternolo
giasdosis1emadcmocráticoequeideiascircu
Iam em relação à sua defesa. Nesse sentido. o 
Congresso veio a manifestar-se como uma expe
riência interessante e como um suporte original. 
onde os diferentes actorcs tiveram a possibili
dade.durante dois dias. de cruz.arem argumentos. 
Foi.ncssescntido,umrazoávelsucesso.apenas 
na medida em que essa mesma oponunidade 
não costuma assist ir aos actores. Foi algo que. 
desde logo. pela natureza própria desta carac
terística . criouumadificuldade. lstoporque os 
académicos costumam ter dificuldades para 
conseguirem identificar uma linha de rumo. 
Creio que foi uma experiência interessante. Do 
ponto de vista de quem organiza, foi um 
Congresso positivo. um bom "tiro de panida" 
para aAssociação25deAbri l. Para o país. foi 
um Congresso estrutural. a 11 m primeiro nível. 
e.a11mseg11ndonívelconj11ntura1.Verificámos, 
a este nível (seg11ndo). q11e a situação a q11eo 
país tinha chegado em Novembro criara um 
descontentamento razoavelmente alargado no 
conjunto destes actores (políticos, económicos 
e sociais). A maior parte das pessoas q11e 
estiveramn0Congressoeq11esepron11nciarnm 
na praça pública a propósito deste mesmo con
texto. aproveitaram o clima q11e estava criado 
em tomo do Congresso. a propósito da aprova
ção do Orçamento de Estado, para identificar 
umconjuntodesituaçõesq11enãoestavambem 
na sociedade portuguesa. Eu diria que. nesse 
sentido.0Congressoacabo11poroonstituir.jun-
1amen!e com outras intl!rvenções noutros sec
tores. uma opon11nidade para se poder fazer 
11marefledopolítica,quecriouumacircuns-

tãnciadeentendimentoaoníveldodescontenta
mentogeral que existe cm re lação às soluções 
do país. E logo a seguir. o Presidente da Repúbli
ca acabou por ooncluirque a solução parlamentar 
que existia j:í não correspondia ao sentido do 
pais. 

Vasco Lourenço - Concordo com o que 
disse o José Romano. mas gostaria de frisar. 
aqui, alguns aspectos. Niío foi absolutamente 
pacífico e fácil à Associação 25 de Abril mon
tar o Congresso como o quis montar. Jnd usiva
mente. algumas entidades. pessoas. personali
dadesquenóscontaclámose queconsiderávamos 
importantes para o Congresso. defendiam um 
outro tipo de congresso. Mais com urna visão 
conjuntural do que propriamente com uma 
visão de longo pmzo. Mas eu direi mesmo que 
ainda bem que nós mantivemos a nossa posi
ção. porque achámos e continuamos a achar 
que a Associação 25 de Abril niío deve tomar 
posições conjuntumís. cm tennos de tomar par
tido por este ou por aquele. Deve. sim. ter urna 
posição autónoma e independente cm termos 
dos valores de Abril e da democracia ponuguesa. 
Nós dizíamos. então, que o objectivo conjun
tural pode sempre ser alcançado. desde que as 
pessoas que se deslocam ao Congresso. par
tic ipem. exponham os seus pontos de vista 
eintervcnham.Nósnãoqueremoscstaraintcr· 
vir focalizando uma situação panicular. no
meadamente aquela que se estava a viver 
especificamente cm Portugal. naquele momen
to. O que é facto é que. na minha opinião, 
os dois objectivos foram alcançados. Quer 
aqueles que defendiam. corno nós gostaríamos. 
que o Congresso deveria ter urna perspectiva 
mais de futuro e de intervenção global.quer 
aquelcsquedcfendiarnquefaceaodescalabro. 
a situução sem qualificação possível que se 
estava a viver na alturn em Ponugal. e que 
estava a degradar. e de que maneira. a demo
cracia ponuguesa. era necessário intervir para 
lhe pôr cobro. E nesse aspecto acho que. de 
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Chegou a colocar-se a hipótese de não deixar entrar 
a televisão para fazer a cobertura , mas privilegiámos 
o direito à informação 

xão sobre Portugal 

facto, muiias pessoas aproveitaram o Congres- to, não havendo nada premediiado em tennos 
so para in tervir. de ma11eira que o resul- de conj11ntura, acabou por desempenhar um 
rndo acabou por .>er aquele que foi. Nós não papel fundamental na clarificação da situação 
temos dúvidas em afinnar que o Congresso. que se viveu desde Novembro até hoje em 
programado a uma grande distância e, ponan- Portugal. 

Congresso não foi partidário 
E em relação ao objectfro mais global... dela no elefante' , oornodizíamosquando !iremos 

a primeira grande reunião do Movimento dos 
Vasco Loun nço - Isso agora depende. Capitães. mas não pas~ daí. Se conseguir-

Nós pensamos que conseguimos atingir o ob- mos continuar a discussão. dar conhecimento e 
jectivo de pôr muila gente dos mais dil•ersos difundir as várias posições que foram assumi· 
quadrantes a discutir, em situações que não são das no Congresso. como é nossa intenção, e de-
normais em Portugal. Conseguimos, de facto, pois, não propriamente com novos Congressos 
provocar algumas discussões de fundo. algumas (pensamos que um Congresso desta natureza 
análises de fundo que foram feitas no Congresso não se faz todos os anos), mas com actividades 
sobre os problemas exis1entes na sociedade deste cariz, ainda que menos abrangentes ou 
portuguesa e alguns remédios que é necessário com menos importância do que esta teve. talvez 
tomar. A acção do Congresso foi dar uma ' pica- assim possa ser possível continuar a discussão 

que se fez no Congresso e aprofundar muitas 
das ideias que aqui foram e,;pressas. VanlOS tratar 
ademocraciaqueestádoente,ecujoprimciro 
''choque de terapia" foi feito pelo Presidente da 
República e pelas eleições. Emrelaçãoàorga
niz.ação do Congresso, gostaria de dizer que 
algumas das coisas que nós Associação 25 de 
Abril aprendemos e acabam por parecer 
contraditórias. Em primeiro lugar, conse
guimos uma abrangêocia enom1e em tennos de 
participação, e ar. como Associação 25 de 
Abril, ficámos extraordinariamente orgulhosos, 
porque pensamos que demonstrámos, no ter
reno. que somos uma organização capaz de 
congregar um conjunto de personalidades. um 
conjunto de entidades diversas. cm tOOos os 
ramos.que dificilmente outra associação, enti
dade independente como nós somos, consegue 
juntar. No entanto. e por outro lado, pensamos 
que isso deveria ter correspondido a um maior 
apoiopor partedemuitasentidades.quedeixa
ram passar o Congresso ao lado e não apoia
ram. Apesar de não querer part icularizar isso, 
não posso conceber que aquela que julgo ser a 
maior empresa portuguesa - a Galp - tivesse 
passado ao lado do Congresso. pese embora 
tennos adoptado uma posição au tónoma e inde
pendente, não conjuntural. Tentámos que a 
Galp nos apoiasse e não nos apoiou, à seme
lhança de outras entidades. Por isso, mais valor 
têm as entidades que nos apoiaram. Não posso 
deixardedestocaropapel fundamentaldescm
penhado pelo José Romano ao nível da organi
zação do Congresso. Acho que o Congresso 
nos ajudou a consolidar a nossa posição de 
Associação em tennos de autonomia e de inde
pendência. Quase que me atrevia a dizer. a 
fazer uma afinnação que se nós organizásse
mos hoje um outro Congresso, provavelmente 
algumas entidades que passaram ao lado do 
Congresso já estariam presentes e ter-se-iam 
apercebido de que o Congresso que a 
Associação 25 de Abril organizou não foi um 
acontecimento partidário. 
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A Associação e o congresso demonstraram que 
conseguiram funcionar como um espaço para resolver 

os problemas existentes em Portugal 

Oportunidade para refie 

Pcnenço à Associação. mas não foi um partici- interna em Portugal. Cada vez mais as pessoas nais às quais, de uma maneira geral. a opinião 
pante activo na organização do Congresso. Tive iam criando a convicção de que a JXllftica esta- pública est:i perfeitamen1e alheia. Este défice 
a minha participação enquanto comunicador e va a ser (muito) feita ao nf\'el dos pequenos democrático deve-se. em minha opinião, e de 
moderador. A minha observação seni, por isso. núcleos de poder. do qual a grande maioria da uma fonna sin11!1ica.1 factorcs intemoseexter-
colocada a dois oh-eis. Um primeiro nf\el diz população se estava. progre5Sivamcn1e. a alhear nos. Quando o Congresso acontece. acontece 
respeito à oponunidade do aparecimento do e a desinteressar. Haúa uma ausência de inte- numa altura em que está a clec<>n'cr a partici-
Congrcsso na conjuntura portuguesa do ano rcsse por parte das camadas jO\·ens e o sistema pação portuguesa no Iraque contra, por exem-
passado e tam~m do ano anterior. que foi democrático estava a funcionar com base nas pio. a opmião pública generalizada, e com a 
quando seco~ a pensar no próprio Con· estruturas panidárias. A mtegração de Por1ugal sensaç!io de que a argumentação do poder para 
grcsso. e no plano da própria Associação 2.5 de em espaços mais alargados, num espaço políti- que Ponugal apoiasse o Iraque era fuodamenta-
Abril. Relativamente à importância do Con- coem construção, a Europa. faz com que haja da em demagogias. mentiras e falsas provas. 
gresso para a sociedade em geral. este resulta menos participação i>ública. Por outro lado. no ln1emnmente, o Governo cm funções era um 
da insatisfação generaliwda existente para campointemacional.istocoincidccomosurgi- Governo arbitrariamente colocado, que nào 
com o ~fice democrático, ou seja, para com o mentode uma hipcrpo1ência a dominar o mundo aparece como expressão nmural do funciona-
foncionamcnto da democracia Havia uma sen- e com o Go,·emo português a tomar posições mento das rnstituições dcmocráticas. O Con-
saçlo de uma degradação ao nível da polltK:a de adc!.ão a de1enmnadas posições intemacio- gresso acaba por ser aproveitado para dar res-
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Nós, enquanto Associaçào 25 de Abril , t emos muitas 
dificuldade para conseguir que saiam notícias sobre 
a nossa Associação na comunicação social 

xão sobre Portugal 
postas a isto tudo e para abordar os proble
mas da política interna e externa. A Associação 
25 de Abril tinha raz.ão quando pensou que 
era oportuno equacionar as patologias demo
cráticas. 

Josi Romano - Em Novembro do ano 
passado.dá-se o caso, respeitante à coligação 
de vontades contra a fracção minoritária de 
direita que estava no poder (PSD), de ter havi
do uma conjugação de esforços entre todas as 
oposições a essa fracção minoritária de direita. 
E entre essa conjugação de esforços cnco11-
travam-se algumas pessoas que faziam parte 
do próprio eleitorado do PSD e que mostraram 
que estavam numa lógica alternativa àquela 
que era a dominada e protagonizada pelo 
próprio Dr. Santana Lopes. Tudo isto está rela
cionado com o facto de o Congresso do PSD ter 
começado no dia em que o oosso Congresso 
acabou. bem como com o artigo entretanto pub
licado na semana seguinte pelo professor 
Cavaco Silva. sobre a importância da digni
ficação do e:i;ercício da actividade política. 
SegundooprofcssorCavacoSilva.oe:i;ercício 
da actividade política em Portugal é. hoje em 
dia. pouco convidativo. 

Pezara t Cor reia -Nãovaleapenaestar
mos a camuflar, a ocultar que a Associação 25 
deAbriltcmumapalavraadizernestaconjun
tura. não apenas através dos seus membros 
activos corno também como pólo aglutinador 
daspessoasque estãodispostasareflcctirsobre 
o sistema democrático. A Associação e o Con
gresso demonstraram que conseguiram funcio
nar como um espaço para resolver os problemas 
existentes em Portugal. 

Vasco tourenço - Conseguimos reunir 
um conjunto de individualidades prestigiadas 
que tiveram um papel interventivo no Congres
so, e que lhe deram uma maior visibilidade. 
Estávamos convencidos de que a comunicação 
social iria dar um outro tratamento ao Congres
so e tivemos o cuidado de informar. devida
mente, os órgãos de comunicação social. Mas. 

congresso influenciou 
decisão do Presidente 

Os senhores consideram que o Congresso poderá ter tido alguma influência na decisão 
do Presidenu da Repiíblica em dissofrer o Parlamento ... 

Jost Romano - Não vou especular sobre a at itude do Presidente da República em 
ter decidido nomear Santana Lopes. A grande maioria dos sectores da classe polít ica 
portuguesa expressaram um certo descontentamento em relação à situação polít ica que 
se estava a viver. 

Vasco tourenço - O resultado do Congresso acaba por influenciar a decisão 
do Presidente da República. De algum modo ajudou a concentrar um conjunto de 
opiniões que acabaram por influenciar o Presidente da República. Sent iu o Presidente 
da República que o Congresso podia ser importante . mas quis separar-se do Congresso 

no próprio dia do Congresso. ainda havia tele- de comunicação social. em diferentes áreas. 
visões a estender fios... A adesão foi razoável na comunicação social 

José Roma no - Mais uma vez. a comuni
cação social não acreditou . previamente. no 
Congresso. Só começou a interessar-se pelo 
Congresso quando começaram a aparecer 
determinadas figuras. O próprio Congresso. 
pela sua dinâmica. acabou por se impor à co
municação social. 

Vasco Lourenço - Nós. enquanto Asso
ciação 25 de Abril. temos mui tas dificuldade 
paraconseguirquesaiamnotfciassobreanossa 
Associação na comunicação social. Também 
convidámos os diferentes partidos polít icos 
para virem aqui à nossa sede. Só o PP é que não 
veio cá. O PSD estava no poder e veio cá o seu 
secretário-geral. que se fez acompanhar por 
uma dirigente da Juventude Social-Democrata. 
Acho que a realidade da comunicação social de 
hoje é muito complexa. Seria ingénuo pensar
mos que a comunicação social iria aderir ao 
Congresso de forma espontânea. Começámos a 
preparar o Congresso com mais de um ano de 
antecedência e convidámos alguns órgãos 

escrita. A TSF teve um componamento e:i;em
plar connosco. Já a televisão não entrou no 
Congresso no momento em que deveria ter 
entrado. Presumiram que teríamos um papel de 
dependência estratégica. de sub-autoridade 
para com eles. e nós não fizemos isso. Dos qua
tro operadores de te levisão ponugueses contac
tados, nenhum respondeu. Até que a 24 horas 
do início do Congresso. uma senhora da SIC 
perguntou-nos como seria possível montar o 
carro de uteriores. Tentámos criar condições 
paraquefossepossívelàs1elevisõcsfazeruma 
boa cobertura do Congresso. A Visão, a Antena 1 
e a Rádio Renascença deram uma cobertura 
elegante ao evento do ponto de vista editorial. 

José Romano - Chegou a colocar-se a 
hipótese de não dei~ar entrar a te levisão para 
fazer a cobertura. mas privllegiámos o direito à 
infomiação. As televisões estão habi tuadas a 
que os líderes dos partidos falem à hora dos 
telejornais para faze r os directos. Os senhores 
das televisões têm que se aperceber que não 
sabem em absoluto disto tudo. • 
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A revolta militar de Abril de 1931 
ÁLVA RO MAIA REBELO 

APRESENTAM.SE A SEGUIR alguns dados 
sobre os importantes movimentos revoltosos 
oconidos e Abril de 1931. na sequência do que 
terá sido a mais vas1a conspiração militar 
(embora envolvendo também civis) acontecida 
no início da Ditadura, pois previa o desen
cadeamento simultâneo de sublevações não só 
JJO Continente mas também na Madeira. Açores 
de Guiné, sendo os movimen1os nestes locais 
periféricosasseguradospormilitaresalidcpor
tados.entãoemgrandenúmero. 

A eclosão foi marcada para o dia 5 daque
le mês e ano, tendo sido recebida a respectiva 
comunicação em Angra do Herofsmo por meio 
de um telegrama cifrado. remetido para um 
comerciante local. 

Es&a data foi i;umprida com êxito em 
Angra e Ponta Delgada, mas entretanto o levan
tamento tinha sido já levado a efeito na vés
pera. na ilha da Madeira. tambem com êxito, 
mas com o resultado desastroso de ter provoca
do a imcdiataentradadeprevençãodas unida
des militares do Continente. impedindo assim a 
participação dos elementos ali implicados e 
comprometendo logo à partida. irremediavel
mente. uma possível vitória da conspiração. 

Aseguir.ocorreuobloqueiodasilhaspela 
MarinhadeGuerraearendiçãosucessivados 
revoltosos. passadas umas semanas. 

Foiesteoefeitofunestodaqucledesncer
todedacas.que importa salientar. 

Dos participantes nos acontecimentos 
recordam-se as referências seguintes: 
- Eduardo Henrique Maia Rebelo. capitão
tenente da Armada. considerado o chefe do 
nw,·imento nos Açores ou, pelo menos. na ilha 
Terceira. Nascido em 1894, foi aluno do Colé
gio Militar e fez com distinção os três anos da 
Escola Naval. Democrata e republicano. cedo 
adquiriu pre5tígio político. por lerem sido ele 
e outro aspirante. Prestes Salgueiro, quem, à 
frente duma força de Marinha, prendeu e desti
tuiu em 14 de Maio de 1915 o general Pimenta 
de Castro. primeiro ditador após o 5 de Outubro. 
A seguir nos combates da \." Guerra Mundial, 
no rio Rovuma. com base no cruzador "Ada
mastor". tendo recebido. entre outras condeco
rações. a Torre Espada e duas Cruzes de Guerra 
de l ."Classe. Prestou depois serviço em Timor 
durante seis anos. acumulando os cargos de 
chefe dos Serviços de Marinha e comandante 
do vapor de cabotagem "Díli ". Em relação a 
estas funções. em 1924 foi louvado pelo seu 
"muitozeloecompetêocia' epela"muitaaten
ção que sempre dedicou aos intere5ses da Colo
nia ' e, em 1926. foi agraciado com o grau de 
Oficial da Ordem Militar de Avis. Regressado a 
Lisboa. cm 1927. foi pouco depois preso pela 
Polícia de Informação. tendo estado detido em 
diversas prisões e deportado em Ponta Delgada 

e Santa Cruz da Graciosa. onde estabeleceu 
contactos úteis para as posteriores ocorrências. 
Julgado em Conselho de Guerra. em 1930. 
como desertor (por não se ter apresentado em 
1927 quando soube que a Polícia de Informa
ção pretendia prendê-lo) foi absolvido por una
nimidade. mas pa.~sada uma semana voltou a 
ser preso e então deponado para Angra do 
Heroísmo. onde veio a desencadear a revolta de 
1931. Dois meses antes desta data, foi pro
movidoacapitão-tenentenareserva.Durantea 
revolta, foi a Ponta Delgada numa lancha para 
buscar um rebocador de alto marde nome ' Mi
lhafre" que foi armado com uma peça de arti
lharia. A seguir foi à ilha Graciosa. onde obteve 
a adesão da guarnição local. Depois. voltou no 
"Milhafre" aS.Miguelenoregressoencontrou 
a ilha Terceira já bloqueada. mas insistiu em 
manter o rumo para Angra e foi deixado passar. 
Depois da rendição. ficou preso em Angra no 
FortedeS. Joâo Baptista.atéaoseuembarque 
e de numerosos outros deponados. com os res
pectivos familiares. no navio "Pedro Gomes". 
com destino a Cabo Verde. Aí ficou em Vila 
Nova de Sintra. na ilha Brava, até 1937. ano em 
que foi finalmente solto, mas na condição de 
não regressar ao Continente. Por isso. emigrou 
paraDacar.ondeveioaperrnanecer.nuocamais 
tendo voltado ao seu país. Em 28 de Agosto de 
1939, na eminência da 2.' Guerra Mundial. 
ofereceu às autoridades fraocesasosseusprés· 
timos "como voluntário. para servir a República 
Francesaemcasodeguerrn', ofenaessadeque 
deu conhecimento ao consulado português em 
Dacar e que afinal não \'e io a ter efeito. Em 
1951,foi reintegradonareservacomocapitão
tenente. de que pouco beneficiou porque veio 
a falecer prematuramente em 1953.Em 1973.o 
Conselho da Revolução reintegrou-o, a título 
póstumo. no posto de capitão-de-mar-e-guerra. 
com o objectivo de facultar uma pensão à viúva. 
oqueestranhamentenãochegou a concretizar
-se até ao falecimento desta cm 1981. 
-Alexandre Vidal Pinheiro, portuense, tenente 
de Anilharia, nascido em 1903. Na revolta da 
ilha Terceira acompanhou Maia rebelo. desig
nadamente nas deslocações a S. Miguel. Após 
a rendição esteve com ele na prisão em Angra 
e na deportação na ilha Brava. donde foi liber
tado decorrido mais de um ano. Regressado ao 
Porto. retomou como democrnta novas act ivi
dades que lhe motivaram mais algumas prisões. 
Foi presidente do Sport Comércio e Salgueiros. 
cujo campo de jogos tem o seu nome e onde 
promoveu um grande comício de apoio à can
didatura do general Norton de Matos. É referi
do num livro da Editora Asa, comemorativo do 
80." aniversário daquele clube. Demitido após 
a revolta dos Açores. faleceu em 1950 e foi 
reintegrado postumamente cm 1975, como ca
pitão. por iniciativa do doutor Vasco da Gama 
Fernandes. 

- Ernesto de Almeida. tenente aviador. consi
derado tamMm dirigente do movimento na ilha 
Terceira. esteve a seguir preso com Maia 
Rebelo e Vidal Pinheiro numa mesma sala do 
FortedeS.João Baptista. 
-Aragão e Melo. oficial de Marinha, o militar 
mais graduado entre os deponados na ilha Ter
ceira. Nessa qualidade, ficou responsável pelo 
centro de comando dos revoltosos. em Agra. 
onde por sua exclusiva iniciativa veio a fazera 
rendição do movimento nesta ilha. 
- Francisco Silveira. 1.0 sargento da GNR, par
ticipou activamente na revolta da ilha Terceira. 
Nascido em 1891. foi depois do movimento 
demitido e deportado para Cabo Verde. ilha de 
Santiago. freguesia de Santa Catarina. Liber
tado em 1933, foi readmitido e refonnado anos 
depois e faleceu em 1971. 
- Eduardo Faria. civil tambem deportado. cari
caturista. acompanhou a seu pedido as viagens 
do "Milhafre ' como jornalista. 
-Alexandre Ramos, o médico mais prestigiado 
do seu tempo na ilha Terceira. foi um supone 
daconspiraçãoen1reoscivis. 
- Gabriel Teixeira, um dos oficiais revoltosos 
da Guiné. veio preso no ' Pedro Gomes" com 
destino a cabo Verde. 
- Hasse Ferreira, oficial revohos da Madeira. 
foioutropassageirodamesmaviagem. 
- Honório Costa. advogado guineense, pani
cipou na revolta da Guiné. 

Globalmente é de salientar que. naquela 
fase inicial do fasc ismo. os presos e deportados 
políticos nunca foram julgados polilicamcntc e. 
confonne temos referido. no caso presente só 
foram demitidos por ocasião da revolta. 

Em complemento. porcon.~ulta a exemplares 
da época do jornal O Século. na Hemeroteca da 
Câmara Municipal de Lisboa.colheram-se os 
seguintes dados: 
Ilhada Madeira-ArevohaeclOOiu cm4 de Abril 
e findou em 2de Maio na presença de forças 
inglesas, após dois dias de bombardeamentos. 
desembarqueecombatcsdequeresuharamtrês 
mortosequinzeferidosencreosrevoliososcum 
mortoetrêsferidosnasforçasgovcmamentais. 
Ilha Terceira - o movimento foi lançado em 
5 de Abril. tendo o comandante Maia Rebelo 
foi uma proclamação à população. A rewlta 
tenninou em 18 do mesmo mês. sem combates. 
apósumultima1oeumdesembarquenaPraia 
da Vitória. 
Ilhas Graciosa e S. Jorge-Apenasem 18 de 
Abril foi publicado que tinha havido ali movi
mentos. para referir que tinham então tenninado. 
Guiné - Movimento decorrido desde 17 de 
Abrila6deMaio. 

Nos bloqueios às ilhas, as forças gover
nameJJtais usani.m como bases Porto Santo e 
Horta. 

Além dos mil itares. houve numerosos 
civispresosedemitidos. • 
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Aspedo da assistência na apresentação do livro de Gertrudes da Silva que decorreu na Biblioteca D. Miguel da Silva, em Viseu 

1A Pátria ou a Vida' 
NO PASSAOO DIA 15 de Janeiro. realizou-se 
em Viseu. na Biblioteca Municipal D. Miguel da 
Silva o lançamenlo do mais recente livro do 
coronel Gertrudes da Silva, • A Pátria ou A Vida" 

NumasoalhciratardedeSiíbadoeperante 
umasalacompletamentecheia.constiluiu-seurna 
mesa de honra com a presença do general 
Pezarat Correia com o orador principal e apre
senrndor do livro, o Dr. José Moreira. vereador 
da Cultura da Câmara Municipal de Viseu 
e anfitrião do evento, o editor Jorge Fragoso 
e o autor coronel Gertrudes da Silva. 

Ao dar início à sessão. o Dr. José Moreira 
congratulou-se com o facto de se realizar na
quele local de eleição mais 11m acontecimento 

cultural com a presença de tantos amigos da Gertrudes da Silva quando autografava o seu livro "A Pátria ou a Vida" 
leitura e da ane. A Biblioteca D. Miguel da 
Silva tem visto aumentar consideravelmente o 
seu númerodeleitoresefrequentadores emui
tos deles acorrem mais assiduamente àquelas 
belas instalações depois de paniciparem em 
acontecimentos daquele tipo, lançamentos de 
livros e outros evenios culturais. Por fim. deu 
os parabéns ao autor e à editora. Ao primeiro 
pormaisaquelclivroeàeditoraporapostarem 
Viseu nadivulgaçàodosseus valores culturais 
eanísticos. 

Pezarat Correia, com a sua natural elo
quência, a que já nos habituou. apresentou a 
obra e o seu autor. de quem é amigo de longa 
data e com quem partilhou "andanças• africa
nas e comissões de serviço durante a Guerra 
Colonial. 

Sendo este o tema do livro. foi. por isso. 
com grande conhecimento que explicou a toda 
a assistência. bem atenta.os diversos desen
volvimentos e o evolui r de toda a trama. a um 
tempo ficcional e histórica que o livro tão cati
vantemente apresenta e expõe. 

Valorizouofactodehaverváriaspersona
gensdistintasnoromancee.maisdoque isso. 

o desenrolar dos acoruecimentos ser descrito. 
também diferentemente por essas múltiplas vo
zes que, sucessivamente, tomam a condução da 
narrativa na primeira pessoa. Assim são apre
sentadas vlírias perspectivas de uma mesma 
realidade. o que enriquece enormemente o ca
rácter romanesco e vivencial da obra. 

Durasrealidadessãoalidescritas,nãoraro 
com um dramatismo e uma ansiedade que fazem 
o leitor "meter-se ' dentro da história e, com os 
procagonistas,sofrerasmesmaspenaseagruras 
deumaguerraquantasvezespostaemcausa,e 
muitas outras reílectida. Tendo em vista. até. a 
me11sagem que o título aprese11ta - •A Pátria ou 
A Vlda'-,emqueestábempaten1eque "dali 
parece vir como que a voz de um ladrão que. de 
arma na mão. nos exige •a bolsa ou a vida' , que 
de algum modo era essa a real condição em 
campanha. depois da escolha. sempre dramáti
ca. num outro dilema, cm sua mais grave for
mutação - a ' Pátria ou a deserção" -. como 
rezaotextodaco11tracapadolivro. 

No final da sessão. o autor - Gertrudes da 
Silva - agradeceu a presença de tantos amigos 

e assinou.sensibilizado. todos os livros que lhe 
foram apresentados para autografar. 

Ficou ainda ' no ar' a ideia de que este 
livro- "A Pátria ou A Vida" -,fazpartedeuma 
trilogia. cuja primeira obra foi a anteriormente 
editada - ' Deus, Pátria ou ... A Vida ' - e que 
ambas aguardam a próxima publicação de um 
terceiro título que completará a saga de uma 
Guerra Colo11ial de que teve como bom desfe

cho o 25 de Abril de 1974. • 

No dia 15deMarço,nascdedaA25A,em 
Lisboa, realizou-se nova sessão de apresen
tação deste livro do nosso associado Genrudes 
da Silva que. praticamente, reeditou a cerimó
nia de Viseu, acima relatada. Mais uma vez. o 
autor pode coniar com a presença de muitos 
amigos que seguem com interesse esta sua 
"aventura ' literária. 

P.P.C 
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Shaoyuan, que significa parque em forma de col her, dá o nome ao campus universitário de Pequim 

Vivências na China <2> 
MARTINS LOPES 

DENTRO DA UNIVERSIDADE de Beijing 
fiquei alojado em Shaoyuan. Naturalmente 
coloquei de imediato a pergunta que mais \'CZCS 
iria formular durante a minha permanência na 
China: 

-"Shaoyuan,shenmeyisi?"("Oquequer 
dizerShaoyuan?") 

- ' You yi si!" ("Tem significado!") -
responderam.me de imediato. 

"Shao" significa "colher" e 'yuan" quer 
dizer "parque'. Tal designação estava relacio
nada com a fonna como os principais edifícios 
estavam situados, em forma de colher, com uma 
parte central mais recuada em relação a duas 
alas laterais mais avançadas 

- ' Dou you yi si! ... ' ("Tudo tem significa
do!... ' ), alguém acrescentou. 

Efectivarnente.a linguagem chinesa. sem 
alfabeto.es1á impregnada de sig11ificadosco11-
cretos acumulados ao longo da história da 
China. Aprendi de imediato que o segredo estava 
no significado dos caracicres, linguagem escrita. 
aquelaquelheperrniti u sobreviverao longode 
milhares de anos. 

Pingpassaramadesenvolver-seprogramasde 
cooperação e intercâmbio ligando algumas 
Universidades ao exterior. A Universidade de 
Beijing viriaaserescolhidaepio11eiranacria
ção de condições para a realil.ação daquela 
política. na forma de uma nova organização 
empresarial au tónoma. liberta das amarras do 
Estadocentra lizador.A"paneladearrozúnica• 
sob controlo do Estado tinha sido quebrada e 
estaempresatinhaquedemonstrarna prática 
quevenciaodesafioda mudança. 

Com a política de abertura da China ao ~ 

Surgia assim em 1981 o projecto de 
Shaoyuan.tendoem vista acolher estudantes e 
especial istas estrangeiros numa área de 46 000 m' , 
baseadopragmaticamenteemcritériosdeeficácia 
e na assumpçâo de maiores responsabilidades 
por todos os interveniell!es. 

Shaoyuan desenvolvia-se.autofinanciava
-seeoseusucessoeraorctratodamudançaque 
see5tavaaoperarnaChina 

Aqualidadedosserviçosprestadosmelho
rava e assim, ao núcleo in ic ial de cinco prédios. 

exterior em 1978. sob a liderança de Deng Xiao A cantina é um espaço privilegiado para encontros e trocas de experiências culturais 



Juntaram-se mais quatro. incluindo um Centro 
de Congressos. Por isso o slogan ºquan10 mais 
modemo melhorº foi reafirmado em 1998. 
aquando do centenário da Universidade de 
BeiJmg. 

Shaoyuan tornou-se aut<rsuficiente. dis
pondo de todas as infra-estroturas necessárias 
paraapermanênciadequalqueres1rangeiro 

Em 2001. mais de mil es tudantes e 
especialistas estrangeiros de setenta pafses 
frequentavam Shaoyuan ou daqui irradia
vam para outros locais da Uni\ersidade ou de 

BeiJing. 
Era o estudante mais velho em Shaoyuan, 

o que levantou alguma surprc~ inicial. que 
ultrapassei facilmente socorrendo-me de uma 
máxima chinesa que já tinha aprendido em 
Lisboa: 

- "Huo dao lao. xue dao lao! Xue dao lao. 
xuc bu hoo!" ("Nunca se é velho para viver' 
Nunca se é velho para aprender! Nunca se é 
velho para aprender e nunca se aprende o sufi
ciente!") 

Eraumasituaçàoaqueoschineseseram 
sensíveis. muito respeitadores cm tcnnos de 
tradiçào t.-onfocionista, paraoom os mais\'clhos. 
Por isso. como "laox11esheng' (velho aluno) 
iriateroprivilégiodeserconvidadoparntodas 
as iniciativas que aconteciam cm Shaoyuan ou 
na Beida(Universidadede Beijing). 

Convidado a estar presente na comemo
ração do 20." Aniversário de Shaoyuan ti\'e 
cn1llo ocasillo de escrever s.obre aquela 
efeméride: 

• .. Em Shaoyuan podemos rentabilizar ao 
máximo o nosso tempo de C'Studo e mvcst iga
ção pois a maior pane das actividades escolares 
têm lugar nos edifícios de Shaoyuan, onde se 
cncontr.1111as salas de aula e os nossos quwios. 

Aqui temos a possibilidade de conhecer 
melhor outros países.não através da leitura de 
livros,.mas através do 1estem11nho directo dos 
seus representantes. 

Este é para mim um dos melhores lugaICs 
do Mundo para o intercâmbio de culturas e 
expenêocias. Shaoyuan é assim um labora1ório 
de ideias e valores, onde pessoas de diferences 
países podem trabalhar em conjunto e criar 
novas fol'masdepensareagir. 

Shaoyuané11mespaçoprivilegiado.Vh'cr 
em Shaoy11an é enriquecedor e origina formas 
de experiência que jamais se podem encerrar 
no coraçllo de cada um, pois sllo partilha de 
todosos qucnelevivem! ... • 

Shao)·uan seria o meu lar. o meu sanrná
rio, o meu refúgio ... uma Sala de Aula Mun· 
dial! Daq11i assisti algo angustiado a tenf\'eis 
acontecimentos: o 11 de Setembro e a guerra no 
Iraque! Daqui partiria para longas viagens ao 
interior da China e aqui regJtSsaria depois de 
c11rtas f~rias cm Ponugal! Aqui venci facil
mente o pânico da SARS nos scus.magnlficos 
parques e jardins. descontraindo totalmente 
com movimentos de taiqi! 

Aqui pan1 lhci conhecimentos e soli
dariedade e reaprendi a Viver! • 
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Visita ao TAKRAFAL 
Venha connosco a CABO VERDE em Outubro de 2005 

(8 dias/ 7 noites) 

Visitando as Ilhas do Sal, SanUago e São Vicente 

11 Outubro (SEX) 
LISBOA/SAL. Partida às l 2h.l0 - TACV - voo VR 607 com destino ao Sal. 

Chegada às 14h10. Desembarque e transporte 
para 11otet Oásis Belortzonte • • • •. 

Instalação. tempo livre e alojamento no Hotel. 

11 Outubro (SAB) 
SA.L. Pequeno-almoço no hotel . Dia inteiramente llvre para praia, visitas 
ou outras actlvidades de carácter pessoal. Posslbllldade de se organizar 

localmente excursões e passeios para o grupo. Alojamento no Hotel. 

23 Outubro (001'1) 
SAL / SAl'ITIAGO. Pequeno-almoço no Hotel. Partida às 09h.JO em avião 
TACV- voo VR 410.J com destlno ã Ilha de Santiago. Chegada ãs I OhOO. 

Formalidades de desembarque e transporte privado 
para o Hotel Oãsls Praia Mar • • • '. Instalação e tempo livre. 

Alojamento no Hotel. 

14 Outubro (SEO) 
SAl'fllAGO. Após o pequeno-almoço, viagem pelo interior em direcção 
ao norte da ilha e chegada ao Tarrafal. antigo campo de concentração 
de presos polilicos da era Colonial. Em hora a combinar localmente, 

regresso à cidade da Praia que poderá ser feito pelo Litoral Nordeste da ilha. 
Chegada ao Hotel . Tempo livre e alojamento. 

1S Outubro (TER) 
SArlTIA.GO / SÃO VICEl'CTE. Pequeno-almoço no Hotel. Partida ãs 06h.JO 

em avião TACV - voo VR402 1 com destino à Ilha de São Vicente. 
Chegada ãs 07h25 e formalidades de desembarque. 

Recepçâo e transporte privado para o Hotel Oásis Porto Grande" .. ". 
Dia livre para actlvidades a gosto pessoal. Alojamento no Hotel. 

26 outubro (QUA) e 27 outubro (QUl) 
SÃO VICEl'fTE. Estadia no Hotel em regime de alojamento e pequeno-almoço. 

Dias livres para actlvldades a gosto pessoal. Possibilidade de organizar 
eitcursóes localmente - Volta à Ilha ou Ilha de Sto. Antão. 

28 Outubro (Sf:X) 
SÃO VICEl'i't'f:/LISBOA. Pequeno-almoço no Hotel. Partida às 09h25 

em avião TACV - voo VR 4211 com destino à Ilha do Sal. 
Chegada às 1 Oh20. Formalidades de transito. Partida ãs l .3h00 em avião 

TACV - voo VR 6020 com destino a Lisboa. Chegada às l Bh40. 

fll'I DA VlAGEl'I 

PREÇO POR PfSSOA (calculado para um minlmo de .lO participantes): 
A partir de € 1.000.00 

Inscrições até .JO de Junho 2005 

Contacte a Associação 25Abrll 
Tel. 2 1 .324 14 20 • E-mail: a25a.sec025abrtl .org 
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Assembleia·Ceral 
REALIZOU-SE A ASSEMBLEIA.GERAL da Relativamente participada. salienta-se da 
A25A, onde foi aprovado o Relatório da discussão aexpressavontadedasdelegaçõesem 
Direcção e as Contas referentes ao exerdcio de intervirem mais nas decisões dos órgãos sociais. 
2004, bem como o Parecer do Conselho Fiscal. Foram eleitos novos corpos sociais, cuja 
que aqui publicamos. lista se publica em anexo, que apresentaram um 

programa de acção bastante optimista e 
exigente. do qual também aqui deixamos nota. 

Aqui reoovamos o apelo à disponibilização e 
participaçãodosassociadosnavidaassociativa. 
indispens:h·el para o sucesso da Associação. • 

corpos sociais para o biénio 2005·2006 
MF.SA DA ASSEM BLEIA GERAL 
Presidente-AmadeuGarciadosSantos 
Vice-Presidente-José Manuel Oliveira 

Monteiro 
Primeiro Scrrctário -Augusto Manuel 

Coimbra do Amaral 
Segundo Secretário - Joaquim José Filipe 

Ventura 
Suplentes - Ví1or Manuel F. Ribas de Lira 

Manuel José Esteves Rodrigues 

DIRECÇÃO 
Presidente - Vasco Correia Lourenço 
Vice-Presidente - João Caiado Gago Falcão 

de Campos 
Secretario-SebastiãoAfonsoRibeiro 

Goulão 
Tesoureiro -Annando Pinheiro Isaac 
VogaisEfectivos 
Clarinda Maria S. de Veiga-Pires 
MMioLopesFigueiredo 
Aprfgio Ramalho 

Eduardo Augusto França Gomes de Abreu 
José Luls Villalobos Filipe 
Pedro Manuel Cunha Lauret 
António José Augusto 
Suplentes - José Manuel Dourada Mendes 
Maria do Rosário Freitas Rodrigues 

CONSELHO FISCAL 
Presideme - Manuel Beirão Martins Guerreiro 
Primeiro Secretãrio - Victor Hugo da Mota 
SeguOOo Secrel<irio -Ant.0 J~ Pereira da Maia 

Programa de Acção para o Biénio 2005-2006 
AO PROPORMQ..NOS para um mandato. con
sideramos desejável dar público conhecimento 
das nossas intenções e objc<:tivos, bem como 
de algumas medidas que pretendemos tomar. 

Em primeiro lugar. importa referir que~ 
intenção desia Direcção. até porque nela se 
incluemvfuioselementosdaqueagoratenni

na o seu mandato. assumir uma posição de 
continuidade à actividade desenvolvida pelas 
anterioresDirecções.Comnarnraisinovações 
ealteraçõesdeprocessos.masscmesquecero 
muito já conquistado. 

Como primeiro objectivo, procur&remos 
incentivara militância dos associados. Mili
tfmciaqueter:ideassumirváriasvertentes.oode 
o pagamento atempado das qUOlaS ocupará lugar 
fundamental. 

Para mantennos a nossa autonomia, a 
nossa independência. não podemos deixar de 

Procuraremos outras fonnasdefinancia
mento. onde o nosso O Referencia/ poderá de
sempenhar papel de relevo. e nesse sentido 
iremos pôr em prática a sugestão do nosso 
sócioCarlosCruz.Oliveira,constituindouma 

Comissão de Apoio à Direcção 

Da Direcção 
NA SUA PRIMEIRA reunião. a Direcção 
decidiucriar.desdejá.gruposdetrabalho. 
coordenados por um dos seus elementos. para os 
quaisapclaàparticipaçãodosassociados: 
Angariação de fundos (An1ónio José Augusto) 
Centro de Documentação/Biblioteca 

(Falcão de Campos) 

É intenção da Direcção aprofundar o 
Observatório da Democracia. alterando no 
que for desejável a sua fonna. ll-0 sentido de 
continuarotrabalhojáefectuadoe,principal
mente, explorar devidamente o sucesso do 
Congresso da Democracia 

Um dos instrumentos principais de que 
nos serviremos é o nosso "site". que lerá de 
servir como elemento fundamental da difusiio 
dasnossasactividadeseposiçõesedaligação 
com o mundo exterior à A25A. Para além. 
como é evidente, de uma ligação melhor com 
os novos associados. 

Para além das actlvidadesnoâmbitodo 
pro1ocolo assinado com a ANAFS. é intenção 
da Direcção criar condições para que aA25A 
seconstituacomoparceirocredívelemactivi
dadesde intervenção nas áreas de observação 
eacompanhamentodeprocessoseleitoraisnas 
democracias nascentes. 

Étambémnossaintençãocriarcondições 
para colaborar na recolha de dados para 
memória, seja no âmbito do 25 de Abril. seja 
no âmbito das Guerras Coloniais. 

Procuraremos tam!X:m aprofundar a 
nossa intervenção. no que se refere à divul-

Cobrança de Quotas 
(Sebastião Goulão e Annando Isaac) 

Divulgaçãodo25deAbri1.juntode· 
Escolas 
Forças Annadas 
Associações 
Autarquias (Aprígio Ramalho) 

gação do 25 de Abril e dos seus valores. no 
meio estudantil e demais juventude. É nosoa 
intenção dar especial atenção aos jovens 
quadros (oficiais e sargentos) das Forças 
Annadas. 

É compromisso desta Direcção lançar 
efectivamcnte o Prémio Melo Antunes. 

Daremos especial atenção à organização 
das Delegações e Núcleos da A25A. Procurare
mos, nomeadamente. definir um Regulamento 
que especifique bem as regras de funciona

mento e de ligação com a Direcção nacional. 
Comoéevidente.estesobjectivos.aque 

há a juntar as nonnais actividades da vida 
associativa-Refcrencial,dinamiz.açãocultur
al no Fórum da Sede. controlo e conservação 
do património. comemorações e representa
ções - só podcrão scrconseguidos se houver um 
empenhamento de associados.para além dos 
queintegramoscorpossociaisdaAssociação. 

Por isso. para além de nos propormos 
activar o Conselho da Presidência. é nossa 
intenção. criar grupos de trabalho específicos, 
para as diversas áreas. 

Contamos com o apoio militante dos nos
sos associados! • 

Fórum 25 de Abril (Aprígio Ramalho) 
Ligação com as Delegações 

(José Luís Villalobos) 
Observatório da Democracia (Pedro Lauret) 
P:lgina lntemet(Pcdrol..auret) 
Relações Internacionais 

(Eduardo Gomes de Abreu) • 
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Relatório anual da Direcção 
Exercício de 2004 
NOS TERMOS DA AÚNEA cJ do n: 2 do artigo 
19.º do Reg11lamcnto lnlmll), 1 D1recçloainscn1.a l 
A~mblc1a Geral o Rcl;uório da sua ac111idadc e 

Apcsm"dc es1c rdaiónosc referir li acundadc de 
2004. dttid1mos mctuir alguns elementos reícrenteS 
a2005{Wciosadm1udos.iÓl:iosfal«idos.ctc.) 

No mc!imo se 1nclucm. como i. Jll h:ibno. as 

11Ctividadcs da rcsponsab1hdadc das v:lnas Dclcga
çõcs c Nliclcos da A25A 

A. COMEMO H.AÇÔES 
00 XXX ANIVERSÁRIO DO 25 DEAHRJI. 

Asconic~doJO!ani-crsiriodo25dc 

Abril c.o;ccdcram toda.~ as cxpcctat1>·as cm termos 
de partic1paçlo.1cndocmalgunscai.os suplantado 

onívcldascomcmoraçõesdos 25anos. 
Consldcnlmos que. devido U circunstánc1as 

cxistcntcs,o25dcAbnldc2004 foidosma1sfortc

men1cconYmorados 

I . Comcmonçõcs própus 
1JNai:iona1s 

1) Emissão de medalha da autona do OOS>Q 

associado.lostAurfüo 
2) Em1ulo de t'artlll. pin e autocolante da 1uto

ri1 do ll0Wl associado llcruique Ca)·auc 

3) Tradicional;antar-convivio.nod1a 24 de Abnl. 
que reumu cm ~uago doC~m. a convite 
dorespec111opresukntcdaCimani,nw>dc 

m1l 1ssoc1:1dos. familiares e arrugos.c onde 
a A~sociação 25 de: Abnt fo1 di~t1ngu1da com 

a Cha•·c de: Oum da Cidade. Es•c•·c presente 

ol'rc!i1dentedaRcpúbhca 

4)CorridadaLibcrdade.cml.1sboa.numaorg~

ni·taÇãooonjuntaooma FcdcraçloPortugue

sa das Colcctividades de Cultura e Rccn:io. 

daC4man1Mumc1pal de LisboacdaCfimara 
Municipaldc:Odivdru; 

5) Festa Jo,cm. no Complelo Municipal de 

DcsponosCidadedeAlmada.numaorg;mi

uçlo COOJunla com a Clmara Mun1c1pal de 
Almada. Fcde~ão Ponugucsa de Tnim

pohm e Dcsponos Acrobáll005.Awxiaç5o 

de GnWuca de U5bol e Awxiaçlo de 
Gin.istlClldoO!stntodeSetubal 

6) Comcmoraçõe populam. cm organiuçlo 

COOJUnlarom v'1iolpanldospolít1C01cclc

mcntos 1ndtpmdcntes quc, mau uma vez. 

constitul111m a Comi~üo Promotora das 

Come~ Populares.scndodcJal~nW" 
que CSUI Com1.ulo p1S50U a ser mtegr.b pc.
ma1s dez orgamzações, onde se incluem trb 
organ1;eaçôcsdejU\Wtudc 

b)Nor1c(darcsponsab1lidadcd1Dclcgaçio 

doNonc.comscdcnoPorto) 
l) l lomcnagcma1odososant1fascutasdonone 

dopaísquepanarampelastcncbrosasmas

morrns da cx-PIDEJDGS na cidade do Pono. 
corn~oolocaçãodcumalápidcdcmemóriac 

homenagem. numa parede cxteri-Or daquele 
ediflcio(hojcMuscuM1htardoPorto).F...'lsc 

gcs10.deprofundaJUStiçacscntido.sófoi 
posslveJdevido.:icmpcnhocapoiodoGo-

•crnador C1,·il do Pono. a quem 1qu1 dciu· 

mos o nosso mui10 obngado 

2) Na oottc de: 23 de Abril propon:K>n~mos 1 
populaçãodoPorto.umcspcctkulonoTca
troRivoli.e<paçogenul1J1C11teofcrccidopan 

ocfeiwpelaC.MP.numapan:criaprofkua 
A?5Allnst1tuto Supcnor de Música e Anes 

doE.specticulo,quepclasop1mõcsoolh11llll 

aungiuumnf~clbastanteclcviido 

))Além das 1mciauvas atris referidas. csh•·c· 

mos presen1cs cm inilmcros locais para os 

quais fomos oonv1dados. especialmente cm 

escolas onde dc:mosconta do 2S de Abril de 

hJJ011110Scdoprocesson:•·olucionáriopor 
clcdesencadcadocnlocvoluçãocomoalguns 

parccemqucrcrfazcrcn:r 
4)Apoio aojan1ardc: oficiais midcmes no 

Nonc. no Hotel da ~nha. em Gunnaries 

c)Alcntcjo(damponsab1hdadcdaDclcgaçãodo 

Alentejo. com sede cm Grindola) 

1) Aorganizaçlo cm lip;ãocom 1Duttçlo111-
cional e cm p.an:cria com Cimani Mumc1pal, 

do janw oomcmorau•-o referido cm 1 ... J 
2)0rgamzaçlo em conjunro com a J. F e o 

Clube Rccrcau•·o de AMumar. de um almoço 

comemorativo do 25 de Abnl. especialmente 
panos sócios do Alentejo daquela reg_ilo 

Esti\"eram ~ntes caca de 250 pessoas 

3)Colabonlçionacxccuçlodacl~JÇlosobtc 

o 2S de Abril. na Biblioteca Manuel da 

Fonseca cm Sanuago do Cac~m 

4)Enviodcuma"iatura 'Cha1m1tc'paraocoo
cclho de Monforte. Devidamente pttparada 

edccorada.pcn:orn:u.noperíododo25de 

Abril.asváriasfregucsiasdoooncclho 

5)Colaboraçílonarccoos1itu1ç5odo25dcAbnl. 
rcpresentaç5oteatraldcrua.lc•ltdaacabo 

pela Juma de Fn:gUC!;ia de: S. Sebastião

Setúbal.quccontoucomaacçlodeccrcade 
qumhentosalunosdasescolasda freguesia 

Paraaltmdcootmsapoios.obm·cmos1par
uc1paçiodcnis•·1a1u111S'Cha1m11c' 

ó) Participação em todos os locais para onde 

SQlicitarama~"'ªdcmilitll'C$deAbnl, 
sejam~deesclarecimcnto.debatesou 

scssõcssolcncs.Est1,cmoscm321mciauvu. 
cm escolas e nas autarquias de Grlndola. 

Santiago do cacmi. Akhr do s.a.1. Mora. 
~,·on. A5Mlmar. J\.IDnfonc. Viamontc. Re
guengos de Monsanz. Odemira. Monwgil. 
CastelodeVKlc,Moora.AIJCzur.Fcrmrado 
Alcntejo.CasuoVcnlecPQrtalcgre 

2.0utrasComcmonçôes 

a) FoiaA25Asoücitadaparapuuc1parcmcomeml>' 

raçôcsOQ1amudaspordivcrsascntidadcs.s.ed1a
das cm Portugal. 1nctumdo.., Regiões AUIÓllOO\aS 

dosAçorcscM&dc:1ra.cnocsll1lllgc110:autar
qmas.associaçôesdJvcrsas.bibllOICCaS,oom1ssõcs 

populares.cstahelecimentosdeensinopdbliooc 
privadodosdi•·crsosgrausdecns1no,ed1lotas. 

síndicatos.partido!ipolftico5.ete.Concrctamcnte; 
7Qcscotas.llAs.scmblciasMumc1pais.26Juntas 

de Fn:guesia. 3 As.sembk'1as de Freguesia, 29 

CãmarasMumc1pais.2 11MOC13Çõe5c29dl\-mol 

b) No ~nlC ano. e dado o gnndc cSfOIÇO cfcc
tu.ado conseguimos w1sfazcr cerca de 95 por 
cento dos pcdido!i. tendostdocn•iadas mcnsa
gcnsaqucmnlofoi posshdmpondcrafinna· 
nvamcnte com a JRSI'"'ª de um rqnsr:ntantc 

Satiemcmososconvi~rcttbidosdoestrangciro. 

pd~alémdojillab1tualviDdodaD05SIO.-lcgaçlodo 

C1nad4. onde se deslocou o coronel Delgado 

Fonseca 

l) Comn~ Organiiativo das Comernorac;~ do 25 de 

Abril cm Genebra. onde .se deslocou o coronel 
Álvaro~mandcs: 

2) Umvco;idadc dc Bcr\.clcy.Califómia - estC\'C ptt
sc:n1c coroncl Vftor Aln•s; 

3)Fcdcraçlo das Associações Portuguc~s cm 

FrançacCapMagtllan -cstcveptt..scntcopresi

dentcdaDlrccçlo; 
4)Colccn\O Uibano Luguis. Coronha. Espanha e 

lnsututoCamôts cm Vigo. Espanh.a-C)tn·cram 
prcscntci;oprcsidcntcdaD1rccçãoeo•vgalcoro

nclAprigioR•malho 
5)VcrcadoresdaliquicrdaUnida.Bada~-esteve 

~nteovogaldaDirecçãocoronelAprigio 

Ramalho: 

6) Movimento de Acção e Reflexão de Bnmlas -
estcvcprescnteoooronclVf1or HugodaMota 

7)Jornal"Lusnânia'deVaocoo•'Cf.Canadá-niofoi 
possf\·cl rc!.polldcrafirmativamcn1c. 

b)Cootmuou a cedência de materiais a di,crsas 
entidades destinados à organização de expo
sições comemorativas do ani•crsário do 25 de 

Abril. Foram cerca de trinta os pedidos feitos 

porautarquias.cscolas.associaçõcs.e1c.ca1en

d1dos. 
c)foiaD1recç5owlicitadaadarcotrevistassobtc 

osignificiidodo25deAbrila: 

1) RTJ>ln!emacional e RTPÁfrica: 
2)CanaldcH1s1óna: 

J)UFigaro 
4)Andalus1Cinc 

5) Canal 1 da RTP. programa Prós e Catltras 
d) Para ak!m dos oonvitC5. n:firam-sc tambo!m as 
~ rccebMW.dePortugal edoestnngei
ro, onuncbs fundamcnialmcnte de autarquias 

O.SEDE 

Como 1finMmos no Relatório de 2003 • CXIS

tfncia da novasedc.scndoumacnorme mais •11ha, 
cons111uC1tambo!mumcll()lllledci;aí10 

Pas51do mais de: três anos. podemos afirmar 
queupcrspcc11n.s1emvmdoan:aliUT-sc.amdaque 
contmucmos a desejar mab e melhor. 

Temos con..scgu1do dmamizar o espaço da sede:. 
ali rcah1.ando ou pcnmtmdo que se realizem divttSas 

activ1dadcsdc:naturezacultural. 
Mudou en1re1anto o oonccssiomino do rcstau· 

rantclbar. que se mostrou iocapaz de dar cumprimcn
lo ao pre1cnd1do parn aquclc C5paço, pclo quc, uma 

vez mais, hou\'C rescisão de contraio. De imediato fm 
cclcbnldo um novoconui11ocom oactual conccs-

~:~q~;::e~~m:i;:~:·::~i:~ ... 
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Relatório anual da Direcção 
Exercício de 2004 

Aspedo dos participantes na Assembleia Geral 

dciptCÇo. \Ol!ou a tr11nsfonnar o n:slaurame numa 
mais-Hliadanossa.Associação 

No eniamo. toma-!iC mdispcnsávcl um esforço 
dosassocu1dos.quancoauma ma10rfnxiuêncin Só 
a>.\1m se conseguirá manter aberto, e oom boas cood1-
o;'ÕC$. um n:staurame paraos associados e oomM.lados 

l.81bl101cca 
Durameoanode2004proc«lcu-seàrtOfJ!ani

uçiodabibho1ccadaASMJCi3Çio 

NoJ.º andardonhf'tc10dascdcfo1 dcslmada 
umasalacxclusnr.1.mcntepaJJ;aevcntualconsuhaou 
lenuradasobrasexisien1esnab1bliQ1eC1.ficaodoas 

n:stantes uts salas rcspccuvamcnte desunadas ao 

annazcnamcntodosartigospara•eoda.ilguardados 
a111gospcrtencen1esaopatrimónioeaoapoioezona 
dctn1balkodabíblioccca. 

Todasaspublicaçõesnãopcriódicasforamde 
no•·o idc:nuftcadas e as f"C'~ptttivas c1111Cterfs11cas 
1mnxlui.Kias numa base de dado!;_ Às publicações 
pcriódlCa5deu-seum1r.1WnCntomaasligc1m.obede
ccndo a swi arrumação a crn&ios muno simples 
Exis1emriab1bliotcc1 listasde1odasaspubl~ 

pcriódtc&l a sen:m acrualmcnrc n:ccbtda5. us1m 

comodetodasasqucforamn:ttbKlai. nopassldo 
Pelo facto de existirem vtriosucmrlaresde 

algumaspublicaçõcs,dcc1d1uaD1n:cçlloccdcrcssas 
obras cm duplicado ou triplicado b Delegações do 

None e do Alentejo. uma vnquc po5SUCm sedes oom 
espaço para a ~Ull recolha. 

Saliente-se o trabalho do via:-prcsidemc da 
Dll'C('Çio.~lc FakiodeCampos, rcsponsf. 

..cl pcwatan:organizaçio. 

2.FórumlldeAbnt 
P:lra além das ac1i~idadcs orgam;iadas pela 

A25A.salicn1c-scagrandeprocuraquecs1cesp:iço 

•cm tenclo.atrav6de propostas das maisdi\'crsas 

entidades. 

a)Lanç:unentodeobraslitcrínas 
Apn::scnuidas vÚlaS obras no>U de divcr.;os 

IUIOfCSCtdllon.5 

b)Exposiçócs 
Organizadas ()1\() c\posiçõcs. para altm das 

cxpus1çõcs mtCTCalares. c<lm p;ilnmómo da 

A2SA. 
Dascxpusiçõcsreahadas.h:l1sa.Jil'n1araquc 

cs1evcpa1emcdurantcomhdeAbril.coo1pos-

1aporfotografiasdcCarlosG1l.foi inaugurada 
com a apresentação de um livrQ CQm algumas 

das obras mais cxpn:ui•·as daquele fotógrafo 

sobre o 2!'i de Abnl de 1974. editado pela 

EditorialCammho 
c)Tcrtllhas,dcbatu,ett 

Organizad<ls.qucrdan:sponsab11idadeda 
AllA, quer da re\ponsab1hdade de ou1rn 
ent1dadrs.di>cr.;osdeba1es,<lndescprocura 
dinamizar <l oonfronto de ideia.s, com visra 

.,ennqutt11nento1111cl«'tual,md11"1dualccolec-

d)Vis1tasdcgruposcscolnrcsàsedc.comsessõcs 
de informaçlloedtbatc sobre o 2S de Abril ca 

A2'A 
e)Bridge 

Trnnin.OOo I VTrof~u AllA.csr~ 1 n:alizar-sc 
o V Trof~u AllA, com sete sessões mcnsais 

3. Lo,11 
Cornmuaramaeswd1sponívcis.paraaquisiçlo 

dosassociadoseconvidados.an igosd1vcrsos(l1wos. 
medalha.1, pom·~. s.erigrafias, etc.). 

C. OBSERVATÓRIO DA DEMOCRACIA 

Em2004demosC()rlUnuidadeàslC1ividillde!.do 
Obsct>·lllóno da Dcmocraclill. que ha•íamoli imclilldo 
em2003,procurandoalargaroum•·ersodcinfluEnc1a 

dos •alam. da Democracia e da Liberdade. Assumi· 

mos como mcqufroco que estes ulores nlo ~. 
nunca, um dado ldquindo. como Dlo são imuui"cis 
oucristali1.lldos.Sãovaloresqucdiariamcn1esctor

nam mais ricos e coo1plcxos. Os traços de oontcmpo. 

raneidadc. como a rapidci das comunicações. a 
lntcmet,aglobalização.aliberdadcdecirculaçllode 
pes~secap1taisoua(in)segurança.mtroduzem 

vola11lidadeC()rlstan\Ct1()5paradigmasdosd1re1tos, 

liberdades e garanuas. Diariamtme cle:J são ques

tionadose~ttildosporno-.11Sdcmandu.Ademocn· 

ciac11iberdadcquett'mO!i.scndoagon.pa1nmómo 

demdos.rcmqueserobjecrodecriticaeconquista 

('(llTI o empenho. 1 1magmaçloc 1 energia que can.:
tcrizaram o scu acto fundador. 

Esta 1n1c1au~acoos1srcnan:un1lode um grupo 
he1crogfoco de 40 personalidades que rerresentam 
diversos pQnWSdc vista sobre temas de relcvânc1a 

para a saMe do oosso sistema dcmocráuco. Pessoas 

onundasdedifcn:ntci;n:giõcsdoPafs,dedifcrentcs 
famílias poli11co-part1dárias, de difen:nlei. gtneros 

cidadesc~dcd1fcn:ntcsfonnaç(lesacadimicas 

AAllAsublmhaoseupapcl deONG-o.-pn1-



~JQ não governamental ~vocacionada para pro
mo,er reflcxio mdependente e fundamentada l10!i 

domfmOI da Liberdade e DemocBCia e realizar um 

COOJURtOdeenrontro5compcssoasde~httido 

nkJr nas diícrenics ú-cm de modo a promovrT 1 

rdledo O rcsuhado dos debates jj TClohudol serio 
tomados p(ibl1cos, em suporte papel e d1g1tal, de 

~íM:ileum,·ersal,emlinguaportuguesa.de 

modo a poder dar um contributo. a quem l10!i 

detrumde. sobre os ~akns maiores que defcndemOi 
Procuramos uma reflexão sEria e fuodamentW. 

altcmativaeCQmplcrnemar~conclusõesapriorisucas 

e fM:e1s que dominam di,·ersos círculos de comun1-

caçJQ e decisão, fomentando oespíncocrltico e a foona
çio dc op1nião asSt"ntc cm rigor factual e d1,·ersidade 

dcpootosdcvista 

r DEBATI! do OBSERVATÓRIO 

DA DF • .MOCRACIA 
B1bll()leCa daCimm Municipal deGrindola-20dc 

MaJÇOdc20CM- l0.30h. 

Asformasdcpanicipaçiodvicaeoucrdcio 
dacidadama.Omov1rnen10associa11vo.os111dicahs

mo. u Ollanizações partidárias e as formas informais 
dcpart icip:içllo 

O debate foi moderado pelo coronel Vltor Aves 

Programa; 
Abertura 

Comuni<:açõc:i1mc1a1s 
Dr. Bernardo Colaço, Dr Filipe Monwgil 

eDr.'AnaE5prn10San10 

Debate alargado a IOdos os conndados; 
Almoço (Gentilmente oferecido pela Cimara Muni

cipal dc Gnindola) 

Debatealargado11odososconvidados; 

Encerramento 

O dcba1c inseriu-se no Programa das 

Comemorações do 30" amvc!Sáno do 25 de Abril 
O debate conioo oom a presença doi St"gumtes 

convulados Dr.CarvalhodaSiha.Dr.Ru10li\e1rae 
CO!illl, Dr. Vie11a cb S1h·a, Eng. ARIÓlllO Abrtu, 

Dr.Luís NascnncnlO. Prof. Jost AdclillO Malte?, Dr" 
Jam1la Madcll'll, Vai.co Cardo5o. F.ng. Joio Almeida. 

[)r_ Jost Antómo Pinto Ribeiro. Dr. JOSI! Man11el 

Alho. Cor. Camilo Pedro, Dr. Carlos Beato. Dr 
Rog~no de Brito, Dr. Rui Eloy Fcm:1ra, Prof. Rui 

Junqueira Lopes. Hél<k'r Cosia, António Saraiva. 

Prof CoelhoRosaeO...'MariaJokJSe1xas 

J.• DEBATI! do OBSERVATÓRIO 

DA DEMOCRACIA 
Sede Nacional da Associaçio 25 de Abnl - 9 de 

Oulubro- lOJXlh 
O equilfblio entn: o poo:kr eleno. o poder 

eoonónnco e os media. As iclaçõcs entre eles e 1 fcw
mat;io dc op1mão p(ibliea 

O debate foi moderado pelo Dr. Anur Santos 
Silva. 

Programa 
Abertura 
Comumcaçõcsmic1a1s: 
OrE.stttLaSerranoeProf.JoséReklo 

Dcba1ealqadoatodososcoovldados: 

Janeiro - Março • o Rel'erencial 15 

Almoço 
Debatealargadoatodo:!.osconv1Jados; 
,_~ 

O debate lllliCflu-sc no Programa das Comemi>

raçõts do 30" am"ersáno do 25 de Abnl 
F.n1n;oulro5,odcbatccontoucoma~nça 

dos scgumtc:S conncbOOs: pnahsta Adelino Gome~. 
Dr. Antórno PelCS Metclo,jomaliSla Diana Andnnga, 

jornalista Diego Catetdo, Dr Francisco S:mfield 

Cabral.Jorge Nuno de St. Dr ManlH!I Acicio.jor
nali!ita Maria de Bor Pedroso, Dr.' Maria José 

Nogueira Pinto.jornalista Nuno Pacheco. Dr.Oclá· 

vio Teixeir.I, jornalista ÓScar Mascarenhas. Jornalista 

Pedro Camacho, professora Inicia Rczola 

AsactividadesdoObscf\'atónodatkmoctacia 

for~ oportunidades limcas de senw • 'oha de um 
tema de ,,tal imponincia para a DcmocBCUi por· 

tuguesa per$0!Widadcs de ongens muito dl\·e~ 

proporcionandoumatrocadc11Jurneniosmunonca. 
com elevação e respeito pela mult1plici~ de pon· 

tOSde\'iSta. 
As ac1iv íd:idcs do ()bJ;.er<atóno da Dcmocrncia 

MI foram possfveisporqueparaalémdoesforçodos 
dmgentcsdaAssociição25dcAbnl-nasedeedel· 

egaçõcs 1Cgiooais - conWnos com o apoio de várias 

cn11dadesp(iblicaseprivadasq11eSt"1SSOCiaram 

'""' No ano de zoo.i.sublmha-se a generosidade 

e o empenho da Delegaçio da AllA do AlcntCJO. 
da produion Duvídro e da Clmara Municipal de 

Grtndola pela foona nobre e caloro5a como ~be

ram o~n·a16rio.Pcran1elodo5clcscurv1100-oos 

~'""""' 
D. I CONG RESSO DA DEMOCRA CIA 

PORTUGUESA 

JO anos depois do 25 de Abnl de 74, cntcn

dcmosq11eo rnelhorser."içoque1Assoc1;içiollde 

Abril poderia faur 1 Democracia e ao Pais seria 
comemorar essa data e eVOClll' os scus n.lorH pro
mo\cndo um debale sobre os próx1lllOli 30anosde 

Ponugal e da Democncd PonugUCSI. Ao fui-lo. 
1 A25A mantc,·e-se fiel 1 5lla matnz de pensamento 

moderno e mquieto. na busca con1muada dos camí

nhos do progicsso e da Li berdadc 
À nossa escala demos o contributo possível 

paratransporfrootcn·ase preconceitos.contaminan

do linguagens. ideias e vontades. Juniúnos oum 

mesmoespaço,duranteosd1as lle 12deNovembro 

dezoo.i.algunsdosnow>SvÚlOSPonugais-Orural, 
ourbano.osindicalista,ocmprcsanal,oac~ico. 

o panldirio, o mais e lnf"llOS ;o.cm. o nwculino 

eofcminioo.omtcnoreoluoral 
Entrcosmu110SqucCS11\'cramconnosco.tdcvi

doumagradccunen10cspecialaocoronclVí1orAlvcs 
quc1CC1tou.20anosdepois,voltar1presidir,nova

mente na Gulbenkian,• uma reíledo sobre o Pais; 

IOSCongrcssistas-enorneadamentcaosqueapic
sentaram oomunicaçõcs: aos apoiantes e patroci
nadomiqueviab11izarama11Ytcri1h1.açtodoevento; 

aos membros da Com1ssio de •lonra que d1gnifi

carameC?Mibi1izaramtodaamtc1ahvac.finalrncntc. 

a toda• com1ssio orgamzadora que se moblh:rou sem 

res.ef\'aspanosuccssodocongrcsso 
.. .A todos um desafio comum que tem lanto 

de gahanuadorcomode macabado.' O que faurdc 
Portugal~º 

Foiacstape11uniaqucprocuraramdarroposta: 
- 12 rnodendoru e 66 orado:ns no Pam<"I Demo-

~" 
- 8 mode~ e 40 oradores no Painel Dcscnvol-

v1rncnto 
- 4 modcradom e 26 Ol'lldorei; no Painel Portugal e o 

Mundo. 

Fizemos 1 acttd1taçãode 28 ttprc;.cntantcs de 

d1vcnosórglosdaComuntcaçio!;OCial. 

A Comissio de Honn. foi mtcgrada por 27S 

~hdadcs. 

Para alfm dos 132 oradores mscrt\·cram-se 

nwsl37pessoa5 

AA2SA.comoorgan1zaçio St"m fins lucnitl\'OS, 
dcpcndccssencialmentedasquowdosSt"usfiliw.los 

para o financiarnen10 das suas actividadcs. O modelo 

de01tanizaçiodcstcCongrcsso permiliu aS!;OCiara 
realízaçllo da tatefa ccmral da A2SA - a promoção 

dos valoresdo2SdeAbri.l-àcaptaçãode receitas 

q11e suportassem 1 sua realização e ajudusem a 

suportar algumas outras actividadcs da Associação. 
nomeadamente o ObSt"rvatório da Democracia. 

Numa orgamuçio destc upo. o modelo de au1ofi
nanciamcn10 de cada pupo de ac11vidadcs. cm nome 

daSUS1entab1hdadcfinancc1raeaprazodaAssoci1-

çlode\·eserudocm conia paraosprogramude acu

~idadcs/orçamentos fu1uros. 
Foram ~bidas contribuições de 4 patroci

nadores e dc 30 apoiantcs, a quem nàoSt"ridemais 

agradc<:cr. 

Banco BPI 
FundaçloCalous1eGulbentian 

Presidência do C<mclho de Mmmros - Comissio 
para as Comemorações doi 30 anos da Re"oluçlodo 

25dcAbril 
R.AD - Fundação Lu~Arnericana para o Dcscn
vol\11nen10 

epelosSt"gum1csapo1antcs: 

AtclicrlknnqueCayaue 
Clmara Municipal de Almada 

Câmara Municipal de Almeirim 

Cimara Munic1paldeBtna\·tntc 

Cimara Munic1paldeCaldasdaRamha 

CAmaraMunicipaldeCastroVtrdc 
Ciman Municipal de Cinfles 

Ctm.a Municipal de Constincia 
Clmani Municipal de Co,ilhJi 

C1mln Municipal de Fafe 

ClmaraMunic1paldeFundio 
Cimara MunicipaldeGuunarãcs 

Cimara MumcipaldeLagos 
ClmaraMunicipaldeLisboa 

Câmara Municipal de Montijo 

ClmaraMunicipaldeMoura 
CirnMIMunicipaldePcniche = ::~::::::~:::.;:ida Graciosa .... 
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Oconsócio Ma rtins Gu erreiro, 
presidente do Conselho Fiscal, quando 
lia o respe<:til'o Partter 

CimaraMunicipaldeTIJl"mVedra<i 
CimaraMumcipaldeTrofa 
Cimara Mumcip.ll de Vila Franca de Xira 
Câmara Municipal de Vila Viçosa 

CNC- Centro Nac1011al da Cul!ura 
CP- Cammhos de ~rro Ponugllt'b, EP 
Dc:ltaCafb 
E'.ditorialCam1nho 
Esronl-Sol SGPS, SA 
FLIDdaçãoMontcpio~nJ 

FundaçãoOncntc 
Fergrtfica-ArtcsGrtlicas.S.A. 
HotclAltis 

NarcisocCorrci1-AncsGrificas 
JomalPl.ibhoo 
.)fCP-Soc~deTranspor1esColtct1>os 

do l'QnQ. SA 
TAP-A1rf'onug1l 
TSF Rádio Jornal 
Varig- Viação Mrea Rio Gran<kns.e. SA 
VodafoncPonugalSA 

E. OUTKAS ACTIVIDADf.S 

1. Núclcodc~1agcnsturlsucasccultur.11s 
Foi criado na A25A um mkleo de orgaruu

ção de ~iagc115 turísticas e culturais, coortknado 
pela •·ogal da Direcção. Clannda Veiga Pncs que, 
Juntamente com os sócios Pita Al•·cs e Sebastião 
Goulio • .if proporcionouaosassociado:!: uma•1agcm 
1 Cuba e outra a •·árw; ap1ws do nonc e centro 

da Europa.c•tandocm •·1asdectecuçãoumaoutrJ. 
ao Brasil 

2_ Rmm·açio do dite• da AMocia.,io 25 de Abnl 
Finalmcn!coonscgunno:s a,·an.çarna n:novaçJo 

do nosso site 
Mu110 há amd.:11 para fazer. Nomcadamcmc no 

que se n:fm: • hmóna do 25 de Abnl. ln:roo~ fazê. 
-lo. de acordo rom •\ nosw possibiliJadcs. ~tamos 
abcrtosem1~na;:.ugestõcs~a»oeiado5. 

quenosajudcmamclhorá-Jo 
Fm ambuldo um subsídio IO abngo do 

POS_Conhcc1mcn10 que nor. irt pemuur cfetluar a~ 
mclhoriasneccssán15 

3.ConvncslA2SA 
Como nos llOO'i wtcriores. foram freqll('nte~ os 

COD\llC5dUigido$1A2SAparascfaz.cr~nlar 

cmacundadcr.dn;i.o, 
Xmprc que o coru.w;lcrou dcsc.J.:Íid e po;:Mhel, 

a Duecçiofez·se n.'f'f\'.SCntar,cn1iandonll'nsagcns 
quandoaprcscn.ç1fbi.:anlofoi,i;hel 

4 ORcferc,.,nal 
Conunuando a sua mcçio de pnmc1ro mstru

mcmo de mterhga.,io cntn: os rorpm. soc1a1s da 
A25A e os as.sotiados e drSlt!i entre~· próprios, 
O Refnrncial conunuou 1 pautar 1 ~~ tdiçio por 
clcvadosm161osdequ.alidadc,.sendoden:alçar1 
atxin!agem dos .segum1cs temas: Dcbatt sobre 1 

Cons1i1u1ção europeia: comemorações do 25 de 
Abril; críticas a obr.u literárias. bomcnagem a algun~ 
ilustres as.sot1ado5 falecidos; 1 Congn:~~ da ()cllll). 

craciaPortuguesa 
Ao d1rcc1or. IO <dnor e demais colabondorn o 

nossopúblicoloovorc-iradccimen10 

5.0fott15lA25A 
Fonm 1·'1115 as instituições e entidades que 

contribuíram para o aumento do nono patnm6nl0 
com a ofcna de obras de anc, medalhas comemonm
vu. llnos. ctc 

6.Com1S!.ão de A~IO da Rcv1slo de 
Caoelflllldos M1ht1rcs 

Continuou a achndadc da Com1ulo que l'cm 
acompanhandoaaphcaçiod.ale1 43199 

A equipa coordenada pelo Alm Martins 
Guem1rovem desenvolvendo in1cns.aact1vidadce 
bem po&n:mos dizer que os bons n:suhados que. 
apesar de tlldo. Já se ~rificaram e se v1~lumlnm 
am<b.aelacaoscutrabalhoscdevcm.cmgn.ndt 

""" Face ls ahcnçõcs go'cmamcnta1s. entretanto 
,·cnflC;lldas.prorurarcmosconmbuirpara1rcsol11Çio 
dosCllS051ln<lapelldcnle5 

7.DclcgaçiodoNor1c 
Onossoesforçocootmuooaceniw-scnacna

çlo e oomohdaçlo do Centro de Documcntaçio 
(CDIAL) e no pro)CCIO de H1siória Oral 1 que mctc

mo5 ombros. que pcn5al110li ir no sen11do contt1o dos 
finsd.aA25A 

A B1bhoceca 1emá11ca. nossa lf>0'-'11 pnontMia e 
talvez ma1s fikil. possui já ncs1c momcn10 mais de 
10001ivms,como;Aantesn:ferido,frutodedoaçõcs 
(Sede da A25A. Mltorn. ednora.o;, outrll msrnuiçõcs) 
eaqu1siçioporrompr11(umas,·ezcs'4!bs1<had.apclo 
Govcmo Ci~1J do Porto. outns a Clpcl!Sb p-ópnas) 
E.-.tí qua;,e toda catalogada e mformauWa e pode 
a1f.naM111gnnde maioria.scrooru.uhadapor1itulos 
no"site'daA25A 

Quanto IO PROJECrO DE HISTÓRIA ORAL 
podemos d17.er que complc:talOOlij:I as cntn:vi)tas 
audio~1sua1\ade.t:c1dadàospart1c1pamesdcumafor

maou dcou1ra noprocr:w:ido25dcAbnlde1974. 
aqu1noll0f\C.Slona!>llaquasctotahdadcm1hlan"S 
do Quadro ~ITl\ancntc e sócios da noua Associação. 

~""'"' Cerçadernciade~entn:vi>ta>jfforam 

~paraei.cri10.masncttSs11amdescrbunllldas 

parascapn:-.cmarcmcomoteuosfina1<.caprovados 
pclosen1rc1i.;;1ados 

A outra mctadeeSl.li ainda em bn.110. faltando 
tnduzi-lascm~toepostcrionnen1c~-lti 

tambfm para ºletra de forma" 
Háamdaalgun>n>lunúriosprontosascrcntn: 

1is!ados e que •guardam uma oportun.Jade para o 

•= 
Todoe~!e pro)CC10 só pôde scrn:ali1.adodcv1do 

lconjugaçliodc um ceno númerodcfactorc~c acoor
denaçio de um dos membro!; da ac:iual Dira-çio. o 
Dr Manuel Loff; o apoio do Centro de Emf'f\'gO que 
proptciou1~n.ç1dunnte 12~deumc~gi.f.· 

rio licenciado cm ll1siória nu nossas mstal;içõc:s e 
pagando-thcdoi\terçosdowbslJ101queelchnlui 
din:ito: o Governo Ci11I do Pono que llO!i di>pombi
lizou rnmbfm um subsldioquccobnu grande pane 
dosno>>0>.cocarg0>comairucia111·a 

Mu110 embora~ lenham sido múnll'r.l!. as vcle:I 
em que a D1n-cçio se tem encontrado com a C. M 
Portoparadt..cuur 1 possibilidade de nov1B msta
~'6esparae.uaDclegação.lliofoipos)f\clchegara 



uma oonclus.lo. pois durantcalgum tempo 1 autar
quia alegou que não poswla um cadastro rompkco e 
fldc-d1gnodc1odo!oospr&:bosdevoluiosquecramdc 
~,,..,,,....., 

8. Odeg~doAlmtcjo(Grindol1) 
Q rontlCIO com OS sócios cspttlillf IUWQUlti 

e oom os re.ianiu J6cios cfeicti\'05 e rolcctivos. ic:m 
sido mantido pelos delegados nas dirn·~ wnas, 
pennmndo assim uma ma111r e melhor hgaçlo com 

aA2SA. 
Os Nlkleos oon1im1aram a sua formao:;lo. Pre

vendo-sc pan1. o anode 2005 a lcgalizaçio do Núclcu 

do Norte AlcnlC,llflO. Rclah"amrnlC a Alciccr do Sal 
rlãoscttgtilarama1ançosncmreçuos 

Vcrifid1mos no cnwuo. com agrado. 1 poss1bi

hdadc dc 1Cm10S um núclcocmfascdcfonnaçio111 

ctJadcdelhora 
A campanha de~ rolcctivos ~i;i.is 

autarq111astcmdldoosscusfnuosoonuindoprcscn
tcmcntc com 20 Mksõcs, 17 dos quais 1 pagar com 

regulandadeaswuOOl:u. 

Noanode2<»ioonformcprcvis10.fmmaugu
radaanovascdcdaA25A.noBairrodaFratcmidade, 

ccdidaporcontratodccomodato.ixlaC.M.deGrãn

dola. O c,cnto. foi prcsididopelopm.identcda 

DnttçiodaA2SAcoontoucom a ~ado presi
dente da auwqu11 de Grândola e divC'f'SOS auwns 
alcntCjilllOS 

Na refenda cmmó1111. foi 1SS1nado o PfOIOC°'° 
de coopcnçio e dcscnvolv1mcn10 de acções OOllJUJl
w, entre 1 Ciman Municipal de Grindola c a A»0-
ciaçio '2S de Abnl. Scnl 1dekgai;-ão1 reprcscntantc 
daA'2SA,nolmb1todoreferidoarordo 

E!tl\·cmos prescntn com uma dclcg:ição, IO 

maisahonlvcl.noCongreS!iOdoAlcntcjo 

Foram mandadas uccu1arcd1stnbuklas pelas 
autarqu1a.ssóciuasbafldcirasdesóciooolcchvo.quc 

com agrwlo \Cmos içadu nas diversas 1uwqu1as da 

região 
A Dekgaçioorgan11.011 cmGrinliola1 'l:'scssio 

do ~rutófio da DemocrEil, que dccorreu com 
b1to1111B1blioiecaMunicipal 

Foi clabondo pelo sócio PNro Horta.o ttgula
mcn10 para o COl'ICurso da "Medalha de Abril". dcSll· 

nadoaos1lu11011da)E$culudoAlcntcjo. 

Partic1P'imos. cm dirccto ou deferido. cm pro
gramas de nkho das SCl!uintcs estações; TSF (Terra à 
Terra). Rádio Mm Alta, Rádio Mira-Sado. Antena 

MiróbngacR:klioPontedeSôr. 
Prepanlmos 1 exposição A Semana qut L1ber

tou Pottugal qut cstc,·c uposta cm Lisboa no Pa11-

lhlodaTcrlis,nafl"SUldoBlooodeEsqucrda 

EJiecuwnos oom llJlOIO da Autarquui de Grln
dol1 eda Junt1 de l'ttgucsia umaupos1ção 1t1ncrantc 

que foi 111augurad.a na Rln de Agos&o cm Gdndola 
tendo depois idop1n10NoncdoAlcntcjo-Cas1elo 

de Vide pari 1 E.i:posição Rcvis1tarAbnl.cncon· 
tnmdO-SCillndanaquel.aregiãocmmncrlnci1 

Colabor:lmoscm Assomar e Castelo de Vide cm 
duasscssôe$depoesiapopularalcntejana 

Est1>crnosprcscmcs nascclcbnlçõc~doDiado 
Concc!hocmGrlnOOla 

Rcccbcmo1cmGrindolaoPrcsidcntcdol-'órum 
Cullural Mull(hal. tendo participado cm Montemor 
nascss.lodeaprcKnuçlodoc,·cn10 
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O secretário da Direcção durante a discussão do Relatório e Contas 

Esuvcmos representados por Hf!ldcr COWI. sc

CTc!Úlo da Mesa da Assembleia Geral. no Fórum 
Cu11uralMundiatcmSãoPauloBrasil. 

Organiúmos a comrmoraçlodo 9 de Setembro 

no Monte Sobral cm Aldçovas,cncontro de mi luares 

de Abril com autart:as do AkntCJO e delegados do 
podcrccntraJ 

fwibck«'ltlOS OOlltactos, pan 110S LnlCgranDO$ 

naorgamz.açlodoFórumSoc:ialEuropcu1rcal1zar 

cm8c:,anoprfu.1moano 
A pedido da Junta de Fttguesia 005 Pra:mcs 

orpmdmo5. com apmo da JF local. uma "1~111 dos 
scniorndaFregues..aaGrindola.Ccrt1del20ido.sos 

\is1wam o Memorial IO 2S de Abnl. 1 SMFOG -

Ellpos1çio da p.ssagcm do Zeca Afonso por 
Grãndola a Cooperativa de Consumo c a ADREG. 

Contmu:lmos a dcscn,olvcr oonu1c1os pa11 a 
C\'Oluçãodo~j«IO"Espaçolibcrdadc'.Ouqui

tccto Joi;t ROOWX>. conforme sohrnado. cn1ttgou i 
Clmara Municipal um memorando para esta poder 
darandamcnro.liocolhadolocaldc1mplantação. 

Rumo-nos ttpresentar l)C'lo presidente da 

DelcpçionascsslosolmcdcabcrtW11doanocscolar 

daUnivcr51dadcde~"on1.naqualonossoconsócio 
profeuordoutorRu1Junquc1raLopcsfcza "Oração 

clcSapifncia ' 
Colaboriinos 1115 SC>hcitaçõe5 que: a organi

zaçio nos endereçou. no Congresso da Democncia 
PortugutS& 

~01.• Enconll'OdcJo,·crl!ldoAkn

icjo. com M1hW'CS de Abril a realizar no Monte 
Sobral 17 de Abnl próximo 

f~ COOPERAÇÃO COM OUTRAS EN'TIDADES 

AA25Aass1nou umproiocolodcoolaboraçlo 
com • ANAl'S (Associ11Ção Nacional dos Ah$tados 

dasFormaçõcsSanrnlrias) 
Esta Associaçlo, fom1ada coro clerncnto~ 

que pcncnceram li Cru:.e VtrnM'lha. propôs-nos 

~7~1o qut aproviroos com muito gosto e ... 
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Abon"OS,assim,•pol'Ullmtm"tt!Çio-campos 
cspccífta)ldoAIXJil>HumaruWioe ProlfcçloCi\ll.Sl"ja 
no imb110 inltmO. seja na Coopcnçlo Jn1emacional 

F. MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

a) Sócios 
No período cm apreço foram admitllloi; 82 

(oncn1a e dois) Sócios Efocuvos. os qua11 5ão pro
postos pill'll rahficaçlo à prcscn1e As.scmbleia Gcral: 
5 {ciDro) pediram 1 c~orieração e 23 (vinte e tlfs) 

faleceram (Alcundn: dos Santos Rei s. António 

Joaquim Flausino Raimundo. António Manuel Alves 
Marques Gomes, Artur Manuel da Silva Lemos, 
Fernando Baeta Cardoso Vallc. Fernando Vences 

Cordmo. Franc1!iOO Fmn:daS1lva.Joaqu1mD1as 
Martclino Marques, Joaquim Manuel Charrcu 
La gano. Joio Armando de S. Amonm Rocha 
Tnndadc.JoloLoun:nçoDimz.JoloMchnoCunha 
cScrra,JorgeManueJGanidoPardalMaurkio,Jorgc 

Manuel M Roclla R1gue1n, Jost Maria ~s 

Fc1mn Onofre.~ Luciano de Matos. Mana da 
GrflÇa Atnu de Sousa; Rodolfo Manuel de R de 

Miranda Rcfóios, Rogtno Duarte Boq:es, Rui S&gio 
Lc1tlo Moreira de A~\edo, Sih·ano Ri~UQ). mtre 

eles um sócio de honn 

b)Apoiantes 

Quan101Apoian1C$, 9 (no1·e) peduam a wa i-
s.agem a sócio. 2 (dois) sohc1t.ararn a exoncrnçlo e 4 

{quall'O)fakttrarn(FranciscoLyondeC.a.wo. Henrique 

Joyce Pain Pr~nça, Lub Manuel C. Nunes 

Almeida. Mana de Loordcs R D. Ma1m Pintassilgo). 

c)S&iosoolcçtivos 

Foramildmiudos4{quntro)Sóciosool«tivos. 

os quais são propostos para nu1ficação à presente 
Assembkia Geral 

d)Sócioscorrespondcmes 
Foram tdm11Jdos 6 (seis) sócios comspondcntc:s. 

A Asi;ociaçio 2S de Abril ron11 com o seguinte 

mímerodeassoc1adosnogozodos5e11sd1rcuosasso-

2 106SÓC10$, 

984apoianlCS, 

29sóciosroi«tll'05 
17sócioscorTC$pOlldcnlCS 

Pan a~m d1sso, 1cmos 

7sóciosde llonn. 

24sócios11,1ulopó.stumo. 

S11uaçiod1sc1phnar 

ADirccçlionãocxcrceuqualq11Cracçãod1sci
plmar,durantecstcpcrfodo 

Mantfm-se suspensos, por mo111·05 do não 

pagamcnmdeqU01as: 82Jsóciosc 863 apoiantes. 

G. SITUAÇÃO ECONOMICA E n NANCEIRA 

Nocxerck:iode2004.orcsult!ldolfquidoob!i
do, a1no:b que ll<'ga11vo. foi significativamente melhor 
queo1cnficadocm200Je2002: 

2004-prcjuízode€34408.IS 
200J-prcjufzode€79J28.62 

2002-prcjuízode€66~9.0S 

~a mclhoria.rontudo, resulta de miciat1vu 

que.conforme à frente se cxplicari. não 1êm um 

carácter consistente 
ACQbrança de qootas q11C, 5Ó por si, deveria 

garanur a in<X-pendência financeira da A2SA ccvc 

uma ralução. ainda que não muno acentuada. em 

rclaçãoaonerck:ioantenor 
OvalordasqUOla.srte'ebida.sporangariaçãodc 

novos sócios não 1cm chegado para compensar o 

valordasquotasquede1umdcscrcobradasrclau•a· 
mentcaossóciosabatidoscaosque.puracsimples

mente, a.s deixam de pagar 
Espera-§C que. dun.me o ano de 200S. se 

roncluaotrabalhodeinformat1iaçãodacobrança 

dequow; ese inicie o contacto com os IS)(JCiados 

noscntidc!dagenerahiaçlodopagamcn1opor1rans
rcrenci.a bancária, cm mokks difercn1cs e mais pnl11-

cos que os actuaJs 

Espera-:1e uma rc~posta posu1n dos bSOCiados 
pois.doutra ronna, • manter·SC • actual situaçio.~ 
cmcausaa~vi\énciada~Associaçlo 

Com o objectivo de du uma •ido ma.is apro
fundada da suuaçlo coonón11co-financc1ra aprc
scntam-se alguns COl'IM:'ntf.nos aos documentos 

cont1bilísticosaprcscntldoscmanexo1C!ilCrt'latório 

1-BALANÇO 

Obalançonãoap1C5Cntaal1cra«icsmu1tos1gm

fica11vascmrclaçãoaodoexerdc10anlCnorContudo. 
COO\'tma.ssinalar,porum lado,romodadoll<'galivo, 

o aumento das dívidas de quo1as cm mais de 
€ 70.000.00 e. como dado pos111vo. o aumento das 
disponib1lidadcsemccrcade€20.000.00queoons

titui facto inverso ao verificado nos doisc1crckios 

anteriores, mas que 5edcvc grandemente 1 circuns

t!nciaspontuais. 
Contmuaporl'l'levarnoballllÇQ01'llordasobras 

de arte q11C consutuem pauunónio da A2.SA. patn.mdnio 
esse que vai 1umcn1andoa1r .. ·tsdeobrasrcccb1das 

nasexposiçõcscfertuadasnofón.lmouporofcn.a 

Espera-seque p;rucm a figurar .P no balanço de 

2CnS. uma vez que se cncmtrml devidamrntc idcnu

í!l"adas c moladas c quasc todas nlori~ 

2 - DEMONSTRAÇÃO OOS RESULTADOS 
(FOR NATIJREZA) 

Pela anf.lise CQmparall\'I das demonstrações de 
2004c2Cn3.1·crifica-sc 

-Umaumenmdecen:ade 16porccnmnarubncadc 
·~imentos e Serl'iços futemos" que resulta 

de actividades cxtr30fdinárias onde sobrckva o 

Congresso da Democracia: 
- Um aumen10 dos custos oom o pessoal em C<'rta de 

150por ccntoej\Je n:sulta não dum aumento do 
número de funcionários, ma~ ~1m da rcgulnriwção 

daformadepagamentoanteriormen1c1mliiada. 
-Umadiminuiçãodosprove11oslfquidoscmquotas 

cm ccn:a de€ 10.000.00. quando comparados os 
val0<esdcqU01Uvencidased.uprov1sõespara 

CQbrançadu•idosaoosdoiscxcrclcios; 

-Um aumenlO das vmda.s de bens de ccrc:a de 

€7.000.00.aprox1mildamcntc70porcento: 
-Um aumento \cn.bdc1ramentc uu.irdi!Wio,de 

quase 1400 por ccnco na rubnca "Comparti
cipações e Subsídios às Acti1·il.iadcs", cuja jus· 

tificaçloscpodccncontratdeformaclaracana

lfl1ca na Demomtraçio de Resultados por 
Actividadcs 

l",:den:frrirque.narontabihl.llÇãoda.sqooca.s. 

se tem seguido. oonsistcmemente, o seguinte proce
dimento: 

-Contabilizar como proveitos os valorcsdequotas 

vencidas.cmcadauercício.cmrelaçioatodoso:s 

sócios mesmo os suspensos: 
- Contabilizar como custos (pro\isio) o valor das 

quotasqucSCJundeCQbrançaduvidos.a 

3- DEMONSTRAÇÃO DOS RF.SULTAOOS 
POR AClWIDADES 

Es.ledocumentopcnn1tcavaliarmtidamcntcos 
resultados das di-cBaS ac1ividades descn1uhMias 
pela A2SA e o contnbuto de cada uma delas pari o 
resuhadofinal 

A pnmt1ra e preocupante oonduslo que se 

hrl t que o valorda.s quotas cfcc1Jvamcn1c cobradas 
niopeomteoobnrscqueroscus1ostdminmrah\'OS, 

s1tuaçioqucscagravoucmrclaçioaoexcrckioantc

nor.apoardesctervmflcadoumarcduçãodaquc
lescustos 

ComoscustosdeORcfcrcncial.qucrcprcscn

lamccn:ade l/3dovalordasquotasrccrbidas,asnua
ção amda t mais grave, 1·cnficando-sc um deficit 

dc€32.SS7.44quecorrespo00eaprotim00.amcntea 

OOporcentodovalordaquela.sqUOlas. 

Acabam porscrasacthidadcsdecaráctcrcul
tural,cfviooc lúdiooque,comumvalorpos1ll'Odc 

€ 58.289.IO,im·encm a posição para um resultado 

pos111vodc€2S.731M.munosuptrioraodocxcr

cícioantcrior. 
Os resultados dcstas K:tividades encontram· 

-se pormenorizados. sendo de l'C~VIT o l'l'SUlll· 

do positivo de€ 30.459.19 do 1 Congresso da 
Democr14"ia POftuguesa. actividade esta da qual não 
cn.dadocsperar lucro.admitindo-walt•situaçfio 

contriria 
Todas estas acti1·idadesaproco1am rcsuliado:!I 

mclhor\'sq11Ccm2CnJ.cxcc~fc1t1ilSalade 
JogoscaoRotaurantcc Bar. 

As 1mon1nçõcs do ctadcio com o \'alor de 
€62.201.00.supelioraovalorllquidodasquotase 
nio mu110 inferior ao dos cu~I06 ldm1mstrahvos. 

detcmunaramos resultados operacionais l'll'gativos 
de€36.469,34 

lstosigmfü:aq11C,a manter-sc atcndênci.ados 

ti'!$ illhmos exercícios, a A2SA não tcd mtios finan

cenm parn acorrcr a rcparações no cdifk:io da sede 
e à substituição de equipamentos que, mais tanlc 

oumaiscedo.setomaràoneccssánas. 
O resu ltado liquido final~ um prcjuf1.0 de 

€ 34.408. IS, inferior ao do etcrclcio anterior cm 

cercade€4S.OOO.OO.oquercprcsen1aumagr11nde 
melhoria. mas q11C. infelizmente. foi obtida, em grande 
partc,àcustadeach\idadcscuraordináriasdificil

mentcrcpc1fvcis 



4 - BALANÇO DAS ORIGENS E APLJCAÇôE.S 

DE FUNDOS 

Aqui estão a!)fesentadas as mutações de valomi 

ocorridas cm 2004 relativamente a 2003.scndode 
evider>eiar um aumento das disponibilidades (cai~a. 

bancos e aplicações de tesouraria) de€ 20329..'i7. 

quandonocxcrdciode2003.hooveumarcduçãode 

€4l.490..'i2cmrelaçàoa2002. 

Oro.sh.flowfoipos1h•·ode€27.792,85quando 
no exercício anterior foi lll'gati1·0 de€ 17.735.62. 

melhoria que.conforme atrás se cxphrou. não tem 
sustentabilidade. 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

NO!i tcITTIOS dos Estatutos. e face à situação 

dcscritanoprcscntcRelatório.submete1Di~ãoà 

decisàodaAssemblc1aGcral.aseguinteproposta: 
Propõe-sequeoResultadoLíquidodol'J.ercício 

dc2004,nomontantede€ -34.408. l5 .transncintc

gralmente para a Conta de • Resultados Transitados. 
Juntam-se , em anexo. os mapas do Balanço. 

Dcmonstração de Resultados (por natureza). Dc
mom;traçào clc Resultados porActividades,Balanço 

dasorigenscaplicaçõcsdefundos,MapadeAmorti-

7.açõeseMapadasituaçãodosassociados. 

H .CONCLUSÔES 

Maisumanoque,apósoadiamcntodasclei

çõesparaoscorpossocia1s.roiocidccornofimde 

um mandato. 
Como vem sendo um hábito. o sentimento geral 

iummistodesatisfaçàopelosrcsultadosobl:idosede 

insatisfaçiopelomuitoqucscpodenafazcr ... sehoo
vesscumamaiormili!Arn:ia. 

Estemandato,eoanode2CK>4emespccial,fica 

marcado pelas comemorações dos 30 aOO!i de Abril. 

---·---

-----------
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A Mesa da Assembleia Geral 

Mais especificamente, pela realização de uis sessões em Santiago do Cactm.a convi1e da rcspectiva aular-

do Observatório da Democracia e. como au1éntica quia 

"cereja no bolo", pela oq]anizaçio do 1 Congresso da Vai-se dar início a novo malldato. 

Democracia Ponugucsa A Dim:ção que agora passa o testemunho. fá-lo 
No que se refere a estas importantes iniciativas, 

consideramosqucseatingiramosobjecti\·osprc

tendidos. 

Faltar.!. comudo, uma melhor exploração do 
sucesso.Maisumavez.consequ~nciadaenormefalta 

de meios com que nos debatemos, permancncemcme. 

O facto t que. por cnquanlo. apenas está 
d1sponívclnonosso"site"oconteúdodal."Sesslo 

do Obsen:atório ... mas. aqui fica o compromisso, 

vamoslácolocarasootrasduasscssõesdoODetodo 

o Coogmso da Democracia. 
Noquesell'fercàscomemoraçõcsdos30anos 

de Abril. tudo ficou marcado pela ideia do Governo 

em engavetar a Re•olução e subscituí-ta pela 
Evolução. Coosideramos que a forroa infefü como o 

füeramseviroucontraelescprovocounagcncrali

dadedapopulaçãoumaeoormevontadedereafinnar 

Abril. 

deoonsc~ndatranquila.cenadequefe:eopossível 

Não teni conseguido empenhar a gelK'ralidadc dos 
associados nas actividades associativas. mas esse 

tumdosproblemasquc fogeb.astanteàcapacidllde 

deacçàodasdim:çõcs 

Por isso mesmo. porque a m1litilncia vem dimi
nuirnlo. gostaríamos de realçar o Cll'scimento e con

solidação da acção da nossa Delegação do Alentejo, 

com sede em Grândola. Aqui ficam as nossas felici

tações aos seus associados e &os seus dirigentes. 
Eporquenãodesistimos.porquenãono!idcmi

umos das responsabilidades que assumimos há mais 

de30anos.rcafimiamosanossaesperançaoofuturo 
da Associação 25 de Abril. ql.M! saber.! manter-se 

como um espaço e um meio de intervenção na socie

dade: ponuguesa. em prol do aprofundamento dos 
valores de Abril. 

No que se refere às já normais comemorações. Lisboa. 19 de Março de 2005 

dcstaquc-seoextraoo:lin:irioconvívioqucsercalizou ADim:çào 

BALANÇO 
EM2004.12.31 -------
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Parecer do conselho Fiscal 
Relativo à gestão realizada no Exercício de 2004 
1 O COMclho Fisca.I acompanhou a gcsião emti

da pela Direqào da A25A, mantendo contado-. 
rom os seus membros, e llOOlllpanllando as real 
IUl!jõcsdaAssociação. 

2 No a,çompanhamcnto da activ1dade da A2!1A, 
en1endcll10§realçaros'>Cgum1cspontos 
1) ComernoraçOOdoXXX am•cD!riodoBdc 

Abrilpclaamphu.1dccparttt.:1pação111ngidas 
b)Obscn4tório da Democracia e realização do 

1 Congresso da Democracia Pt>rtug~ pelo> 
reoulüdos obl:uk>$ e pela granclc acc11açio da 
A25Anasoc1cdadc:portugucsa 

()Rl'Organizaçãodab1bliotccaea.ctividaJc; 
realiu.dasnof'Óum25dcAbrilpcloquesig
nificam de di~porub11idadc pan ~ ~ia 
doscdcd1namw1çãoda•idaa.ssocia1i\-a 

3 No que se refcn: às conta.\ e ao rcsull3do do 
cxcrt"lcio de 200.:I assuiala-sc 
a)Amdanãofoipossfveli1D1rccçãorelevarno 

balançoovalordasobrai.deartepatnmómo 
da Associ~llo. contudo a maior pane p cs1il 
idcntificiida,airolllda e de'·i<lamcnle valOfi· 
zada.oque~umsii?n1fic11wonanço; 

b)Aspcçncont1b11í!>l.ic:u1prn;cntadasn:fkc
tcm a sio.aao;io «onómico-finan~1ra da 
As.sociaçloc~ltamdaaplicaçlodos~ 

pnOCÍptOSCO!lllb1lfst1COS: 

c)Asdcspesas•J'f'l>Cnt:idastemsuportetkx:u
mcmal adequado e Julgam-se oocremcs com 
oprosSo1"gui mcn1o~finsdaA25A; 

d)Aconten.çãodastlc5pcSHdcfuncionamen10 
daseckcorewltadomu1toposn1,·odasJ1C11 
'idade!; de arinu cultural. cí•ico e lüdico; 

c)AguanbrqucnopróxlJll()anoscJilpCMf•d 
cstabthzaraqucs!Jodaoobrançadas(fl.IOW. 
pcmntindo oaumemo do valorcollfado. 

4 Merecem as.>1m a arro•iiçllo o Rclatóno e Coo-
1as rela11vas ao c~crckio dc 2(X)4, bcm como a 
Propo:sudcAph~açàodos Resullildo!i 

5 O Conselho F1:1eal man1fcs111 a sua apm:iriçio 
posi11upclad1~ponib1hd~lcc~ioque 

lbcfo1prcstada.e~um•·owdclouH>rl 

Direcção pcl0:>resultlldosobl:1dosepclotraba· 
lborealizadoempmldaAssociação 

LisOOa.l9dcMU\'Qdc2005 
OConsclboFiscal 
Assm.atllra.'i ilcgfre1~ 



22 o Rel'erencial • Janeiro - Março 

ASSEMBLEIA REGIONAL DA DELEGAÇÃO DO NORTE DA A25A 

Necessidade de melhorar as ligações e a 
entre a sede da A25A e as suas Delegaçõ 
REALIZOU-SE. no passado dia 26dr: Fc\'CfCiro. 
a Assembleia Regional Ordinária da Delegação 
do Norte da A25A. O obp:tivo foi o cumpri
mento da obrigação estatutária de apresentação 
aosassociadosdoRelatóriodaDirccçãorespei
tante ao triénio de 200112004 bem como das 
contas do mesmo triénio, tendo os mesmos sido 
aprovados por unanimidade. 

No decurso da discussão destes pontos, 
que têm a ver mui to directamcntc com a activi

dade da Delegaçiío mas também com a fonna 
como tem decorrido a actuação da Associação, 
no ger.il, e o seu funcionamento, a Assembleia 
cx.prcssouoseudcscon1entamcntofaccàdinâ
mica interna da A25A, nomeadamente no que 
dizrespeitoaosseguintesaspectos: 
- falta de incenti\·o à colaboração entre a Sede 

easDclcgaçõcs: 
- ausência de uma lógica comunicacional que 

fa\'orcça a comunicação horizontal entre as 
virias instâncias d1rectivas da Associação. 

A fim de mmorar estas situações. o que 
todo5 acharam ser urgente fazer. a Assembleia 
sugeriu que as Delegações ti\·essem represen
tação efcctiva na Direcção Nacional da A25A. 

Ficou determinado que estas preocu
pações. bem como a sugestão avançada. fossem 
transmitidasaosresponsáveisnacionais(oque, 
efectivamente, foi feito na Assembleia Geral 
Nacional de 19deMarçop.p.). 

Eleitososno\'OSCorposGerentes 
da Delegação do Norte da A25A 

Na parte final da reunião. a Assembleia 
constituiu-se em Corpo Eleitoral e elegeu. 
igualmente por unanimidade, os novos Corpos 
Gerentes para o biénio 2005/2006, quc ficaram 
assim constituídos: 

DIRECÇÃO 
Presidente - Antero Aníbal Ribeiro da Silva 
Vice-Presidente - Rui Rolando Xavier 

de Castro Guimarães 
Secretário - AntónKl Manuel Marques Lopes 
Tcsourc1ro - Nuno Filipe Bruno Fonseca 
Vogal - João Carlos Mota Correia Ambrósio 
Vogal - Maria Manuela A. S. Rodrigues 
Vogal - Manuel Loff 
Suplentes: 
- BoaventuraJoséMartinsFerreira 
- João Baptista V. M. Magalhães 
- Manuel Vi1orino Abreu da Silva 
- JOOo Moutinho da Silva 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
Presidcnte - AbelJoaquimTavarcs 
Vice-Presidente - António Mlirio Ribeiro Pinto 

Secretário - Jost Luis Bacelar Ferreira 
Suplentes 
- João Barros da Costa 
- João Duane Gooçahes Cardoso 

Perspectivas e plano da acção 
para o futuro próximo 

Após a eleição. a Mesa da Assembleia 
procedeu à tornada de posse destes novos 
Corpos Gerentes. tendo, na sequência. o presi
dentc da Direcçào eleita, Antcro Anfbal Ribciro 
daSilva.feitoascguinte intervenção final: 

Gostaria de começar por u1udar todos 
aqueles que haje cenam as suas funçõts nos 
Órgãos Sociais desta Dtlegaçllo. na {Nssoa do 
Sr. coronel Toma: Ferrtira. residente da 
Assembleia RegiOflO/ que hoje findou o seu 
mandato. Companheiro de longos anos desta 
causa, sempre na primeira linha, furulador 
thsta Delegação, o nosso HdecanoH, como cari
nhosamente o tratamos. O nosso obrigado e 
um Hbtm-haja H para ele. 

Os que niW continuam nos órgllos eleitos 
não tki.wrum o nosso con1frio. Apenas disseram: 
a1ljá. 

Os que ''ieram de no1•0, já ctl estal'l1m, 
mas discrttamtnte na rttaguardt1 e disponfrtis. 

Uma assodaçilo como a nona um qut 
1•frer dt geme ext1cwmeme a.nim. 

Não nos dá benesses, exige-nos sacriff· 
cios, não dá projecçiio mediática, l porvtntura 
afro dt muita incorvpreensJo e por 1·eus atl de 
ataque.rdemdfl. 

Dá-nos no eman10 algo de muito impor
iame: o empenho na defesa dos 1·olort1 qut nos 
são muito queridos. rtstabdtcidos tm 25 de 
Abril de 1974 e, rulo menos importante, darmos 
tes1m1unho da nossa experiincia tm todo o pro
cesso em redor dessa efemiride, mio dti.xando 
ruscrever a História. t uma 1arefa txigeme, 
mas com toda a certeta muito gratificante.' 
A rttribuição com que a nossa Associaçllo 
paga a nossa milit8ncia. I dispombili:or-nos 
um fórum onde em conjumo podemos conse
guir aquilo qiu: isoladamente strio pon-eniuro 
impossfrt'l. 

Quando decidi acellar rtcandid(lfar-me 
ao cargo que, há treze anos inin1errupramente 
l"enho desempenlumdo, após ter manifestado a 
minha irulisponibilidade inicial paro o fazer. 
por motivos jd amplamente dfru/g(l(/os e que 
me dispenso hojt' de os rt'ftrir aqui, pus a mim 
mesmo alguns prtssupostos que p"sso" rtferir. 

O elenco que me {lcomponhasse na Oim
çllo se ri" menor qut os ameriorts e constitufdo 
por consócios que reunissem disponibi/idadt' 

poro garantir uma prtsenç" mais actua11/e nos 
cargos. 

Seriam l'il'itos tamblm 1•ogais suplentes, 
para suprir qualquer situação de emergincia 
que possa l"ir a ocorrer. 

Distribuir pelouros aos membros da Di
rtcçiJo, que eles assumam por inuiro, dando a 
cada um a autonomia necessária e suficieme 
paraotftito. 

Cada timlar de um pelouro de1·e organi
:.ar grupo (sJ de trabalho que o auxilie (m) em 
situaçlJu mais abson•entes. Esses grupos 
serão inugrados por sócios t!ou não sócios. 

A frequincia das rtuniõts do plentirio da 
Dirtcç/Jo passar a str 1111nor e com os temas 
em agenda ctntrado.r em problemas dt fundo 
da Dtlegaçilo ou da Associação conw um todo. 
Os projtctos de cada pelouro de1•erilo ser 
objtcto de apro1·açllo de toda a Direcção. mas 
o seu p/ant'amen/o e concrtti:oção seriio ffal
i:,ados sob a responsabilidade do titular do 
pelouro, que só terá que rtceMr o apoio da Di
ffcção. semprt que o solicite. Por norma essas 
ffunüies urão uma [Nriodicidtul.e mensal. 

A1ra1•is do funcionário que aqui pffsta 
sen•iço, qualquer dos membros da Direcçllo 
será permanentememe infomtodo dos proble
mas inertnles ao seu pelouro, sem que para o 
efeito tenha obrigatoriameme que se deslocar 
a este local. 

Obtido o consenso sobre esta metodologia 
restará na primeira reunião desra Direcção 
tlenCM'l'm-se os pelouros e distribui·los pelos 
membros da mesma. 

Em reunião pt1ra o efeito, os membros 
desra Dirtcção dtcidiram definir um Plano de 
Acção paro o mandato que hoje se inicia e 
dt'finir os stu.J Objectivos e Prioridades. 
• Continuar a tentar, pon·entura de umafom1a 

nwis m1ensa, a obtenção de uma nam Sede, 
dtsiderato esu que não sendo conseguido, 
prr1udicará com grande probabilidade alguns 
dos outros objtttÍl'O.f propostos. A nom Sede 
de1•erá ser mais centro/ t mais espaçosa. 

• Darmos continuidade aa projecto, jd enceta
do. de Memória Co/ectim, que passa pela 
ampliaçtUJ da Biblioltca Temdlica já u:is
ten/t, pelo arranque da Centro de Documen
taçllo que conrtçará a trabalhar o número já 
significativo de documentos que con1inua
men1e nos t'Stllo u ser doudos to Projec/o de 
História Oral que muito acarinhamos e m•an
ça com alguma imensidade. O Centro dt 
lnformaçiJoAbril e 11 libtrdade (CDIAL) que 
engloba 11ulo isto, devtrd muito em bre1•e 1er 
oseuprópriositenalritemet. 

• Cominuar a propor às tscolas da nossa drta 
de acçilo. iniciatfras que suscitem acrividtules 



colaboração 
es 

t'Scolarrs dt' rtflaão t de debare tm tomo 
das tem611ca.s rtlocionoda.s com o 25 dt Abril 
A part1c1paçdo nos concunos por nós orgam
:odos jd do anttct'dente. significa rnJo só a 
atribuifdo, por pane da EsctJln, dt tt'mpos 
nptdjicos poro a ptsq14lsa dt informação, 
para o t'Jtudo do rtsptclfro comtúdo t paro 
a :mlidificação das aquisiç&s cognitil'as, 
111(1.I tambim a possibilidadt de fomemar a 
t1qwsiç(10 dos w1forts da libtrdtUlt t da De
mocracia, btm COnl() o dtstm•ofrimtnlo dt 
awudts fmorá1·eis à Solidariedttdt t à Jus
tiça Socwl. 
Manttr por outro lodo o deslocan1tt110 dt 
nonas cons6cios às t'srolm qut' solicitam a 
flo.uo prtunça. para dar ttsltmunho das 
nonas txptriincios sobrt o 15 dt Abril 
anttctdtn/t.J, o t1cto em si e suas co1uequin
ci11s mais próximas - !lob afomia dt deba1ts, 
co11fere11ciaso11palestrus. 
Apoio ds t'scolas para organi:::ação dt t:r:po· 
siç&s ou ou1ros ti•emos rd<Jcio11ados com o 
25 de Abri/, dentro das MSSas possibilülodes. 

• Na medida das Mssas disponibilidades, far
necer tambim o apoio rtferido para as esco· 
las, a outras entidades que o wlic1tem. 

• Procurar um melhor t mnis penrwntrrte rela
cionamento com a Sedt do A25A e os outros 
6rgdos (Delegações e Niicfeos}. 

• /1wemr num mais JHrmanentt re/acionome11· 
to com os sócios da tirea da Delegação, 110 

sentido de UJHIOr à sua panicipaçdo mais 
rlctfra nas tartfas que nos propamos desen
l'Ofrtr. paro as quais todos não somos de· 

• Finalmente, prv1·a1·tlmtnte o factor mais 
dtcisi1YJ para podermos atingir as nossas 
metas t ml algumas mais ambiciosas, terá 
que ser estudada e obtida a sus1en1ab1/1dtule 
fimmce•ra do Dtlegaçdo, pois se tal ndo for 
feito com 11rgb1cia, com a colaboraçilo direc
ta ou indirecta dos associados, a situaçilo que 
seal'i:.inhal 1ermi11a/. 

A publicaçdo que temos em·iado aos nos· 
SOS sócios /IOS úlrimos ll'mpos, o NORTABR/~ 
irá informando a Mssa massa associatfra, 
sobre as propostas e decisões emanadas desta 
Direcção esptmndo a 1'0ssa maior receptil·i
dode e empenho no sua prossecução. po1s sá 
em co111u1110 poderemos trabalhar para esta 
Cl/Usaco11mm. 

Acredilamos que com a colaboração de 
todos, e só assim, baniremos a pa/a~ra im(JOS· 
sfreldonossovoeabultirio. 
VAMOS EM CONJU!fl"O METER OMBROS 
A ESTA TAREFA. 
VIVA A NOSSA ASSOCIAÇÃO 
VI VA 0 25 DE ABRIL • 
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Cruzeiro na Rússia 
Venha connosco à RÚSSIA em JUNHO ( 1. • Quinzena) de 2006 

( 12 dias/ 1 1 noiles) 

Visitando Moscovo e Sào Peter.>burgo e o Interior da Rússia 

1.• Dia 
Lisboa/ Moscovo • Partida para Moscovo. 

Transporte para o barco escolhido. Recepção de boas vindas com actuação 
de grupo folclórico russo. Instalação, jantar e alojamento. 

2.• Dia 
Moscovo - Pensão completa a bordo. 

Visita à cidade com destaque para as áreas administrativas. 
Visita ao Kremlin, incluindo uma das suas catedrais. 

3.• Dia 
Moscovo/Ugllch - Pensão completa a bordo. Partida em direcção a Uglich. 

4.• Dia 
Uglichtyaroslavi - Pensão completa a bordo. Visita ao Kremlin de Uglich. 

.5.• Dia 
Yaroslavi/Ooritzy - Pensão completa a bordo. 

Visita da cidade de Yaroslavl com destaque para Mosteiro Spassky. 

6.• Dia 
Ooritzy/ Klzhl - Pensão completa a bordo. 
Visita do Mosteiro de Kirilo Belozerskiy .. 

1 .• Dia 
Kizhl/ Mandroga - Pensão completa a bordo. Visita do Museu de Arquitectura. 

s.• Dia 
Em navegação - Pensão completa a bordo. 

Dia dedicado ãs activldades a bordo. 

9.• Dia 
São Peter.;;burgo - Pensão completa a bordo. Chegada a São Petersburgo 

pela manhà. Visita desta cidade. Durante a visita podemos apreciar 
o famoso cavalo de bronze, as catedrais de S. lsaak, Smolny, 

Virgem de Kazan. os edifidos do Senado, os palácios e o cruzador "Aurora·. 
Visita à fortaleia de Pedro e Paulo, o mais antigo monumento histórico 
e arquitectónlco da cidade. Possibilidade de "viver" as "Noites Brancas· 

em São Peter.>burgo. 

IO.• Dia 
São Peter.;;burgo. Pensão completa a bordo. 

Visita ao Hermltage, um dos museus mais famosos do mundo fundado 
em 1764. Originalmente era residência dos Czares 

e conta com quase 5000 salas. 

11 .• Dia 
São Peter.>burgo. Pensão completa a bordo. ExcursAo a Pushkin e Peterhoí, 

com almoço no Restaurante Podvorye. Situado nos arredores 
de São Peter.>burgo, Pushkln foi a resldt:ncla de Verão da Czarina 

Catarina a Grande. Peterhof é a perfeita expressão de triunfalismo. 

Preço: a rondar os€ 2.000,00/ 2.100,00 
(dependendo do número de participantes) 

Número de lugares limitado - Inscrições até ~ 1 de Janeiro de 2006 
{rosslbllidade de pagamento em prestações) 
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A autorização de sete nova 
Há mistérios 
insondáveis ... 
Depois do escândalo 
da assinatura 
do contrato sobre 
redes privadas 
de comunicação 
do Ministério 
da Administração 
Interna, tivemos 
conhecimento 
do que consideramos 
um novo escândalo. 
Temos consciência 
que o Referencial não 
tem poder de difusão 
dos órgãos 
de comunicação 
social nacionais. 
Não quisemos, 
contudo, deixar 
de denunciar mais este 
mistério insondável. 
Os nossos 
agradecimentos 
ao engenheiro 
José Torres Campos, 
pela colaboração 
e as nossas felicitações, 
pela coragem 
na denúncia. 

JOSt TORRES Ç~MPOS 

1. A NOTÍCIA PASSOU quase despercebida. 
Em 22 de Fevereiro. ou seja.já depois de conhe
cido o resultado das eleições legislativas. o então 
Ministro das Ac1ividades Económicas atribuiu 
licenças para construção e exploração de novas 
centrais de produção de energia eléctrica, no 
total de 2820 megawatts, todas do 1ipo de "ciclo 
combinado a gás natura]•. Para quem conheça 
amatériaapenassuperficialmente,estavagade 
novas licenças pode não ter significado espe
cial. A realidade é bem diferente. sendo ceno 
que, neste como em outros casos, o que é 
importante para o País fica na sombra. enquan
to os media se entretêm com o dizes tu direi eu 
da politiquice nacional. SegL1em-se alguns 
comentários à decisão agora tomada. feitos sin
teticamente e com o mínimo possível de recur
so a conceitos técnicos pouco generalizados. 

2. A potência total agora autorizada repre
senta cerca de 25 por cento de toda a potência 
actualmcnte disponível no País. Em termos 
prát icosestapercentagemébastantemaior uma 
vez que, tratando-se de centrais a gás natural. 
elas iràoterumgraudeutilizaçãofrancamente 
superior aodeoutrascentrais(as hídricas. por 
exemplo). Mesmo admitindo um aumento de 
consumo anual relativamente elevado. da 
ordem dos 5 porcento. o que é bastante impro
vável. o adicionar desta nova potência significa 
a cobertura de cinco anos de consumo. a partir 
da entrada naredeeléctricada primeira delas. 

3. Do nUmero anterior decorre imedia
tamente que não fica espaço para que, nos pró
ximos anos. haja lugar a novas licenças. 
nomeadamente recorrendo a fontes de energia 
primáriadiferentesdogásnatural.Éumprincí
pio elementar de boa gestão não concentrar 
demasiado a dependência numa única fonte, 
ainda por cima o gás que. como se sabe (ou 
deviasaber-se).temumpreçoqueacompanha 

acurvadopetróleo.Opreçodopetróleosubiu 
para o nível que hoje tem (à volta de 55 US S 
porbarril),eaprobabilidadededescerpara 
níveis significativamente mais baixos é muito 
pequena. Pelo contrário, existem condições 
objectivas para que possa ainda subir. e muito. 

4. Pode argumentar-se, e isso não deixará 

deserfeitopelosdefensoresdascentraisagás. 
que o investimento é mais baixo do que no caso 
das centrais a carvão. É verdade. No entanto. o 
investimento não é o único elemento que deter
mina o custo, e portanto o preço de vcrlda da 
energia eléctrica. Para dar um exemplo sim
ples. uma eentral hidroeléctrica representa um 
investimento da mesma ordem de grandeza de 
uma central a gás. mas o seu funcionamento é 
muito mais económico. uma vez que o trânsito 
da água pelas turbinas é praticamente gratuito. 
Nes1ecasoadiferençaresuhadosníveisdeuti-

V.l. lização de cada um destes tipos de centrais. 

uma vez que as hídricas são mais úteis para 
cobrir as chamadas "pontas do diagrama•. mas 
nãovamosentrarnestaárcademasiadotécnica. 
Alémdisso,ascentraisagásserãototalmente 
construídas fora do nosso País, aumentando 
ojá excessivo peso relativo das importações. a 
juntar às importaçõesdogás.Estamosafazer 
de propósito para agravar a nossa dependência 
do exterior. Este parágrafo começou dizendo 
que o investimento com as centrais a gás é rel
ativamente baixo; no entanto, ele representará 
um valor global da ordem dos dois mil milhões 
de euros, pelo menos. Decididamente. não se 
tratadepeanuts. 

5. Outros pormenores muito interessantes 
àvoltadestadecisãosãoossilênciosaquedeu 
lugar! Primeiro o dos furtdamentalistas da ecolo
gia. É curiosíssimo que estes senhores.que hoje 
são uns verdadeiros potentados, intocáveis em 
termos de opinião, clamam aos céus quando se 
anuncia a intenção de construir uma barragem, 
masninguémosouve(ncmouviu)reprovarade
cisãodeslaavalanchedecentraisagás.É mes
mo muito estranho! E não parece que andem 
distraídos.Sabe-sequeascentraisagás são as 
menos poluentes das térmicas, ainda que o de
senvolvimento tecnológico das novas centrais a 
carvão permita antever para breve uma com· 
pe1ição interessante neste domínio. com o car
vão a marear pontos pelo seu mais baixo custo. 
Mas o certo é que as centrais a gás poluem e 
não é pouco. Portugal vai inexoravelmente ficar 
ainda mais afastado dos níveis de poluição 
atmosférica com que está comprometido pelo 
Protocolo de Quioto. com pesadas multas a par
tir de 2010. Já sabemos o que vai acontecer: 
vamos ter de adquirir os chamados "direitos de 
emissão", isto é o direito de polui r, comprado a 
países que, por serem pouco desenvolvidos. 
aindanãopoluemoar.Éumtráficoque,sóporsi. 
merecia uma análise mas que fica fora do ob
jectivo deste texto. Já teríamos de pagar direitos 
deemissãoe,comasoovascentrais,todasagás, 
vamos ter de pagar mais. Nem~ preciso per
guntar quem vai finalmente suportar a factura. 
pois é óbvio que não será nem o senhor min
istro. nem as empresas agora licenciadas.mas 
sim. como sempre. o simpático 'Zé Povinho. 

6. O outro silêncio ensurdecedor. como 
agora é moda dizer-se, é o dos Panidos da opo
sição e. em especial o do PS. na altura já 
ganhador do acto eleitoral com maioria absoluta 
eaescassosdiasdeassumirfunçi':lesgovcmati
vas! Pois nem uma palavra. Como quem cala 
consente, é legítimo supor que o actual Governo 
subscreve a decisão tomada. Nesse caso são
-lhe aplicáveis. por igual e com uma única ex
cepção que adiante se indicará. as críticas aqui 
resumidamente enumeradas. 

7. Os 2820 megawaus agora autorilados 
tivemm a seguinte repanição por empresas pro
dutoras: 
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s centrais eléctricas a gás 
- EDP: 400 MW em Sines+ 400 MW 

na Figueira da Foz (total de SOOMW) 
- GALP: 400 MW cm Sines 
- IBERDROLA (espanhola): 420 MW 

na Figueira da Foz 
- ENDESA (espanhola): 400 MW cm Sines 
- TEJO ENERG IA (maioria inglesa): 

2 li 400 MW no Pego (tOlal de 800 MW) 
Também esta repartição é suscep1ível de 

comentários e está longe de poder ser conside
rada pacífica. É certo que não são conheddas 
publicamente as razões das escolhas feitas, 
uma,·ezque haviamaiscandidatosqueforam 
preteridos. No enrnnto. poder-sc-ã adiantar al
guma coisa. É pelo menos estranho que esiando 
para se iniciar fonnalmen te o MIB EL (Merca
do ibérico de electricidade), seja outorgada um 
considerâvel acréscimo de potência às produ
toras espanholas. A lberdrola é uma importante 
accionista da EDP e nunca escondeu o seu 
desejo de poder dominar a empresa !Xlrtuguesa 
e a Endesa.já presente no capital da Tejo Ener
gia. vê atmlentar a sua capacidade de inter
venção directa. Na perspectiva do Mibel. de 
acentuaraconcorrênciaecontribuirpara uma 
potencial baixa nos preços pagos pelos consu
midores, seria preferível ter operadores de outros 
paísesenãoseria difícilencontrá- los. 

ainda mais este dossie r. já afectado pela 
decisão da Comis~ Europeia de recusar o 
plano de reestruturação energética proposto 
peta EDP. Parece vontade decomplicaroquejá 
es1á bas1antedifícil.ouentào .... 

A au torização concedida à Tejo Energia 
(2 x 400 MW) é, ta l como as da EDP e indepen
dentemente do aspecto "gás' .já acima referido. 
a mais justificada. Tem contudo um senão mui
to importante: o accionista dominante desta 
empresa é a National Power, e são conhecidas 
as ligações do então Ministro que assinou as 
licenças com esta empresa. Ora. como é de uso 
dizer-se.não basta àmulherdeCésarserséria. 
tem também de parecê-lo. Por esta raz.ão adi
cional. muito melhor teria sido se as decisões 
que temos vindo a crit icar tivessem transitado 
para o novo Governo. 

8. Pensamos ter demonstrado que as decisões 
deautoriwseteoovosgrupos ger.idoresdecner
giaeléctricaagis natural foram inconvenientes 
para o País. Aumentou a dependência de uma 
só fome de energia primária. que não possuímos 
nem dominamos. Não se incentiva a viabilização 
de novas tecnologias.Atira-separa as calendas 
o recurso a energias renováveis de que ainda 
dispomos de consideráveis reservas . nomeada
mente no capítulo das hídricas e. também das 

Com surpresa. a Galp entrou por esta via eólicas. se bem que. neste caso. com potências 
na área da produção de energia eléctrica. a que mais peque11as. Não se incentiva a panicipação 
sempre foi totalmente estranha. Estando em nacional na construção das novas centrais. 
curso. e bastante emaranhado. o processo de Favoreceu-se a implantação de empresas espa-
venda de uma parte da Galp. venda feirn por nholas. em prejuízo do objectivo do Mibel de 
concurso públ ico ganho por um Grupo liderado fortalecer a coocorrência no mercado. Quase 
pela UNICER. esta autorização vem complicar tudo negativo. • 

Viver Abril 
EVOCAÇÃO DO 25 DE ABRIL DE 1974 

(SALÃO POLI VALENTE DA CASA MUNICIPAL DE CULTURA DE COIM BRA) 

DIA 25 DE AB RIL DE 2005 

16h30: "CAMINHOS DE AB RIL" 

•A Pátria ou a Vida" - O mag no dilema de uma geração (em tomo da obra 

do corone l Gertrudes da Silva) - Dr. M anuel Bande ira Pinho . 

"Abril como Destino - Liberdade - Democracia - Cidadania" 

- Prof. Dr. Amadeu Carvalho Homem 

l 9 HOO: "FAOO E CANÇ ÃO DE COIMBRA" 

20 horas - JANTAR DE CONVÍVIO (Restaurante na Casa Municipal de Cu ltura) 

Inscrição para o jantar: 96 3406592 - 96 9406780 - 239 483279 

Preço (Xlr pessoa : € 25 ,00 

VENHA VIVER O 25 DE AB RIL CONNOSCO 
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Estado de Direito Demo 

Recebemos do coronel 
Matos Guerra o texto 
que publicamos neste 
número de o Referencia/, 
dado o Interesse para grande 
parte dos nossos associados_ 
Poder-se-á ver como 
os governantes vao nao 
cumprindo as leis. quando 
Isso lhes dá Jeito_ 

EDUARDO MATOS GUERRA 

SituaçioGeral 

0 SIGNATÁRIO.ooroncl de (1\11lari1 rcfonnado. 
situaçloparaondc iransitou em 31 de Dcttmbro 
de 1992. não por \Ontadc própria mas por 
1mposiçãolcg1slauva.quclhcrcurouafaculdade 
dcsomentetrans11arpamtals1tuaçãoaos70ll1I05. 
dc73anosdeidadc.scnte-scprofundamentc 
indignadoerevoltado.nãosóporestaraserilegal 
cilegnimamenieprejudiçado,consequéociadelci 
da Assembleia da República (AR) que se erw.:onui. 
em \igor desde 28 de Agosto de 2fXX>. e o 
abrange. amda lhe não ter sido aplicada. obngan
do-o ao recurso à via contendosa para poder 
usufruir lcgíumos dirc1tos que a refenda lei lhe 
confere; como ainda. pela exasperante lentidão 
com que os problemas são resohidos. quer no 
!imb1toadministra1i\·oqucrnoJudicial.ondc· no 
pnme1ro - se começa por recorrer ao silêncio, em 
ordemaalongarosperfodoslcgalmentcconcedi
dos. culmman.do no indeferimento tácito, seguido 
por•czesdcdcspachoc.tpresso.situaçiloque. 
dcvidoàdelcgaçãotidaporquemoprodui.lcvaà 
al!craçãodotribunaloompe1cmeparaconhecerda 
causa.comtodasasdcmorasincrentes,culmman
do ·no segundo- quando a deciJo não é favori
•cl à admmlSlraçio, e auxb que esi.a iiaiba ir 
perdcracausa.nançarcomrecursopan.1nbunal 
supenor.CUJafinahdadcmaisnãoalcançaqueo 
protclamentodadecisào,quiçi-cmespecialapó5 
ultl'1l.passadaafasquiados70anos-naesperança 
damkna1ure1.11cumprirasua1ncxor.ivclm1sslo. 
ret1rundooquci.tosodoroldosv1vos,assimfican
do a administração com o problema resolvido! 

Ora, Portugal é. de acordo com a sua Consti
tu ição. um Estado de Direito Democrtuco (an • 
2."), isto~.um Esladocmquccxistc uma simbiose 
pennancn1ecntred1reitocdcmocracia 

Masser.i? 
TalvczoseJa-eécomcertcza-paraalguns, 

mas não para todo~ corno deveria e unha obri
gação de ser. 

E Já lá •ãomais de 30 anos de regimcdemo
cr.itioo. A senirqucm e oq~? 

Depulado no Parlamcn10 a quem me possa 
dirigir. nlo h.t mu foi eleito com o meu •·oto: 
autarquia respeitar o CPA (Cddigo do Proccdi-
111CT1toAdmm1s1nm•o) no locante a ouvirobp:çõcs 
uançadas por munícipes m.pe1lante a matéria que 
dirtttamcnte lhes iniercssa. Comando as ITICSIIW em 
eonsideração.poiss1m.épura ilu~.e.tcepto 
quandonissotcmmtercsseouéobrigada:go•er
nanteacumpnrefuercumpriralc1.ooproccdcr 
à sua r.ipidac ind1spensávd alteração.sim. mas 
quando de acordo com as con•cnifncias políticas. 

Ora. Estado de D1rc1to é aquele em que. não 
sóocidadàotcm1poss1bihdadedefazer•11lcros 
seus kgítunos d1rc11os. como a 1c1 cm s1 mesma. é 
obrigatória e c.aupulosamcnte respeitada pela 
AdmmistnrçãoPúbhca(Ccntral.RegiooalcLocal) 
oqucestálongedcsucedcr,nãoporquenãocxisi.a 
um código de conduta para a Adm1ms~ão. cm 
ordemàsalvaguardadosd1reitosdocidadão.que 
o há: Código do Procedimento Administrativo 
(CPA),masporqucaquela,cscudando-senaim
punidadc vigente - puro refle110 de chefias incom
petentes - us.a e abus.a de comportamentos lesi•·os 
que acabam por só poder ser afastados com o 
rccur;oàviajudit'ial,comtodososincon•·cnientes 
daí mulunles, não só pano cidadão. mas igual
mente panos lribunais. que se •fm inundados de 
problema!>deverdadciralanacapnnaquenuncali 
dcveriamterchcg..00 

Daqui.que não poucas \CZCS. muitas vcies 
emdcscsperodccausa.ocidadàonào•·cjaoulnl 
safdaquerecorrerlcunha.àiníluénciapollticaoo 
ao suborno. 

Éis100EstadodcDire1to? 
E por favor, não •·enha.m com o argumento 

bacooodcnoutrospaíscsserbcmp1or.Comador 
dccabcçadosoutros.possoeubcm. 

l.eiéki.O..rn/a,udltx 
Não é para ignorar. mas para cumpnr -

essênciadoEstadodcD1rc1to. 
Quando nãoesti bem, muda-se - essência da 

democracia. 
Mascomceleridadc.enãoapassodetatta

rugaoomoécostume(e.ttensh'clàsuaaplicação) 
na procun.dc uma solução ideal que nunca mais 
chega.ouquandochcgan!losóvemtardeeamãs 
horas,comomuuasvczcs,jácstáuhrapas.sada. 

São infonnaçõcs. pareceres.consensos. reu
niõcs,vai parafrente,vemparatraz,enuncamais 
chega ao fim. 

Isto para não referir o receio de tomar qualquer 
decisãoquediseordedasinformaçõescparcceres 
qucvêmdcba1110,ou.emu11oespecialmcntc,dos 
gab111e1es1urldicoscauditorias,assimsccvitando 
situações incómodas. 

De tempos a tempos Já aparece uma oo oucn. 
cxccpçio 

Masmu1toraramcnte. 
Quando uma lei. emanada do mais impor· 

tanteórgãolegislah•onacional (AR): 
-d1scu11da e apro•ada cm 23.8 de 2(XX) (Lei 

25/2000)que rat ifica com alterações o Dec.-Lci 
236199dc25.6queaprovaraasegunda•crsão 
do EMFAR (Estatuto dos Militares da~ Forças 
Amuldas), sendo-o por UNANIMIDADE nos 
aspectosrespeitantcsaoomplemcntodc pen!ião 
dcreformadosercpristinaçãodc an1gosanula
dospelod1tod1ploma: 

- 1sen1a de quaisquer condicionalismos finan
ceiros pan entrar cm •·igor desde logo, sem 
cspcrarpeloOOE pan 2001: 

- promulgada pelo Presidente da Rep6blica; 
-n"ferendadapelopnmeiro-ministro.istoé,aque 

o maior rcsponsá•cl c.teçu11vo d1i '111:c1too seu 
cumpnmcnto' 

-p;1ssados maisdc4anosdeca11as.c11posiçõcs. 
requerimentos. pe1ições. pareceres, rccul'liOs 
(adnun1stra11vosecontenciosos),a11igosna1n1-
ptensa.caté- pasme-se - Pareccrfa1011hel da 
Procuradoria Geral da República (PGR). não l 
executada. nem sequer as despes.l.\ da mesma 
rcsult1ntes,ooruidcradas oosOOE(Orçamcnto 
Gttal do E.si.ado). então, algo vai mu110 mal cm 
PQnugal 

Em Janeiro de 2002. a acreditar na imprensa. 
a dh·ida já ascendia aos 30 milhões de euros! 
Enãopáradcaumeni.ar. 

Desde o primeiro orçamento rcctificat ivo ao 
OOE de 2000 até ao OGE de 2005 inclusive. 
nunca hoovc - ootc-sc bem. NUNCA- a preocu
pação cm prcvcr·sc o pagamento daí cm diante. 
recorrendo-se simultaneamente ao pagamento 
escalonado dos atrasados, antes se mandando pos-
11 ivamcnte às ur1ig1S o comando mscrio no m.• 
205.• da CRP que detennina de,·crem ser consi· 
dcrados na fcllura dos orçamentos, IS dívidas 
rcsultantcsdcleioocontn1ieto.oomolocaso 

E se nlo fosse lamentável, era hilariante, 
estipularem as nomias para cxeçução do OGE 
para2005.aobrigatoricdadede serem regi5tados 
pelos mootantcs anuais. oo início de cada ano 
económico. os compromissos resultantes da lei 
(Dcc-·Lci 57/2005 de 43- art.0 6°), como sucede 
nocasoemaprcci11Ção. 

E amda se admiram que em Bru~clas não 
aercdncmnasnossascontas.Pudcral 



crático? 
Pode-se.comousemraz.ão: 

-discordar da indexação de pensões dos magis
tradoseembaixadoresjub1lados: 

-acharimcrecidocinJUStoqueaofimde 12anos. 
os deputados à A R tenham (direito à pensão 
(aposentaçãol\·elhice)porinteiro,comparandoa 
sua actuaçào com a de outros trabalhadores. 
bem como direito a indemnizações (nada bai
xas).faceàdissoluçãolegaldaAR; 

-discordar dos valores de algumas pensões da 
administraçãopública.superioresaovencimcn
todopróprioPresidenteda República; 

-acharinadmissivelqueemempresaspUblicasse 
paguernordenadoschorodos.quenem depeno 
ncmdelongcsejustificam; 

Sóque.enquamotaissituaçõcsforernlegais 
elegítimas.sóháumacoisaafv.er:~peitá-las. 

É e.~te o umbre de um Estado de Direito 
Democrático. 

Sealcinâoestábem.muda-se.Masenquanto 
vigorar.cumpre-se 

Nocasoemapreciaçào.Jálávào]ministros. 
3.enada. 

E ainda por cima - pasme-se - codos juristas! 
O primeiro (Castro Caldas) e:it-baston:írio da 

Ordem dos Advogados. logo que a lei foi publica
da. emite despacho visando inteirar-se do encargo 
globalresuhantedasuaaplicaçãoe.simuhanea
mcnte. manter o equilíbrio orçamental dos Ramos 
(o que até se compreende) proibindo qualquer 
pagamentoscmsuaordemexpn:ssa. 

Só que. após tomar conhecimento da situa
ção. o que sucedeu em Outubro de IDJ. nem retira 
o despacho nem manda incluir no primeiro orça
mento rect1lkat1vo da Defesa as verbas neces
sárias ao cumprimento da lei, assim obrigando ao 
recurso à via contenciosa,curiosamente e fruto 
dostaispreciosismosjurídicos.coll\raosChcfede 
Estado Maior dos Ran}()S (que só não pagavam 
porodespachoosproibir)eníí.ooontraoautordo 
dcspaclio. pela simples razão de. não tendo o 
mesmo sido publicado na folha oficial (DR). não 
ter eficácia externa, não passando assim de mero 
despaclio in1cmo não directamente impugnável 
conteociosamente. 

É verdade que este mesmo ministro avançou 
com a hipótese do pagamento ter lugar logo que 
recebida verba devida pela ONU (missões mil
itares cm limor), só que. a verba veio. mas foi 
para outro destino. 

Osegundo(RuiPena).advogadoconceituado, 
filho de militar. alvo de injustiças imediatamente 
a seguir ao 25 Abril 74. generaliiou a aversão 
Uustifieada) que gran.JC(IU para com alguns mili
tarcs.aosmih1aresem gemi. 

A sua forma de pensar ficou perfeitamente 
plasmada em despacho produzido em 2002 · esco
rado em opiniões do seu minislério em que avan
çava com a inexequibil idade de cumprimento da 
lei(pasmc-se !)esubSC<[uentenecessidadedasua 
ahemção. 

Oterceiro(PauloPonas).indivfduodegran
dcs qualidades, tanto posi tivas como negativas. 
revelou-se no caso em apreço-comrariamente à 
acçãodesenvolvidanoutrossectores.comov.g .. a 
operacionalidadesdasForçasAnnadaseapensão 
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aosex-çombatcntes umapessoadedoispesose 
duas medidos. a aplicar conforme as conveniências. 
Assim. por um lado.declarava: "A autoridade do 
Es1ado tem uma medida: a fidelidade à lei'. por 
outro ladoapóstcrreçebido Pare<.:erque solicitou 
àPGR sobreoassunto.porlhcnãoserfavor.ivel. 
não o homologou! 

A este propósito. curiosa passagem que se 
lranscre\'e sobre o assunto de organismo oficial 
cuja identificação se omite [ ... I 'tendo o Governo 
decididonãohomologaraqueleParecer.semantém 
asituaçãodemanifestainjustiçaparacomosmili
taresabrangidospelamedidalegal não aplicada". 

Coment:íriospamquê? 
Masnãoficamosporaqui 
Os mesmos 3 ministros são responsáveis 

pelo silêncio do MDN às questões levantadas pela 
cmidadegestoradoFundodcPensõesdosMilitares 
das Forças Annadas (BPI - Pensões) a quem com
pete o pagamento do complemento de pensão a 
pane dos militares com mais de 70 anos. supona
do pelo Fundo e não pelo OGE, questões que têm 
deseresclarecidasporrepresentareminfonnações 
mdispensáveis à boa gestão do Fundo. e que o 
Ministroé.contratualmenteobrigadoaesclareccr. 

Estaatitude,aliadaaosilêndosobrerequer
imento administra1ivo solicitando infonnação de 

qualaentidadccompetenteparaconhecerdcrecla
mação de irregularidade no pagamento do com
plemento de pensão pelo BPI-Pensões. silfocio 
quebrado só mais tarde em resposta ao tribunal 
CentraJAdministrativo.traduzàclaraevidência.a 
inlençãodenãoesclarcceraquiloquedcvia(eera 
obrigado pelo CPA). assim possibilitando (senão 
desejando) a interposição de recurso contencioso 
contraentidadeilegítimaparaconhecerdoassun-
10.conducenteaotribunaldccidirnãoconheccrdo 
méntodacausa. 

Esta conduta tem um nome: má-fé! 
ÉesteoprocedimentoCOITCCIOdevidopelaad

ministração num Estado de Direito Ikmocr.itico? 
Nãobririquemoseomcoisassérias.nemquei

ramos0011fundir ' para lamentar" com "parlamentar". 
O acompanhamento que o signmário tem 

feitodalegislaçãoenãosó.produ1.idanoMDN, 
ainda que acompanhada por representantes dos 
Ramos. em especial após a reestruturação iniciada 
oos primórdios dos aoos 90, de assuntos como 
v.g.,acompanicipaçãonai;despes.asdcfuncmlde 
mihtan:sforadoac1ivo.tradiçãofinnadadelonga 
datanomeiocastrense.eretiradaporahnhamen
tocomasdisposiçõesaplicá\·cisnaadministração 
píiblica;subsídiodefériasnoanodatransição 
para a refonna. clarificado na administração 
pública e nàootribuído aos militares em virtude 
d0Ministronãoterassinadoon:spec1ivodiplo
ma;estatutoremunemtórioiniciadooosanos90. 
retiratM;loindexaçõesexistentesdoonteriorecon
ccdidasnaadministraçãopúblicaaidên!icoscar
gos:alteraçãodalegislaçãodoFundode Pensõcs. 
desvirtuando (e diminuindo) o \·alor do comple
mento de pensão a que o mesmo era obrigado 
(1994): anexação em 1995 do Cofre de Previdên
cia das Força~ Annadas. pelo IASFA. e obrigato
riedade dos n:fonnados (dispensados do paga
mento desde 1988) \'Oharem a descontar - quota 
para eslc íiltimo. tal como qualquer mili tar no acti
vo ou seja para um sistema complementar de 
segurançasocial.inéditonaadministraçàopúbli
ca: produção de diploma em 1999. pondo em 
vigor a segurida edição do EMFAR. com anigo 
queniiosó nãoacautelacomoprejudicaosdire
itos firmados legislativamente. etc .. etc .. levam
-no. sempre que o MDN mexe em assuntos rela
tivos a pessoal mili!ar.a reagir como o cão de 
Pavlov.cmboracomumadiferença:équeenquan
toocãosalivava.osignatário lembra-se da pas
sagem do Canto VIII dos Lusíadas que reza assim: 

DIVERSOS PARECERES E CONTRARIOS 
ALI SE DÃO SEGUNDO 

O QUE ENTENDIAM: 
ASTUTAS TRAIÇÕES. ENGANOS VARIOS: 
PER ... iDJAS INVENTAVAM E TECIAM 

Situação Particular 

Enquadramtnto 

EmfinsdosanosSO,a situação das verbas 
atribuídas no OGE às Forças Annadas (normal
mente calculadas em pereentagem sobre o PIB) 

~~::a;:u:: ~:~~i~:~i~u:a ~c:c~:t~:;:~ .. 
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Estado de Direito Demo 
nal(1nstruçãomt'luídai).ronseqoénc1adasclcva
dí~1mas dcspew com pessoal 

Achou·'ICcntão.qucscopagamentodcpartc 
dopessooldeu;assedeconsrnu1rcncargodas 
Forças Armadas. mantendo-se o percentual do PIB 
atribuldo. tal reflectir-se-ia numa m:uor eficácia 
da\crtenteopcrac1onal 

Estas1tuaçlo.ahadaaofactodescdeverd1-
minu1radcspcsa(oqucscmprcsuccdccomas1tua
ção de Reforma. que não acompanha os aumentos 
aplicáveis oo Acuvo e Reserva. c~ccp10 o aumento 
anual compensador da inílação,geral para todos) 
fez encarar a transfrrtncia 00 pessoal dos QP 
(Quadro Pennanen1C$) para uma s1tuaçilo CUJO 
cocargo deixasse de pertencer aos Ramos (Ac1ivo 
e Reserva). 

A soluç5o encontrada consta\'a na tran~1çiio 
obriga1ória para 1 Rcforma.d1mmumdo-se.qucro 
tempo de permanência na Reserva. quer o hm1tc 
deidadeparaatransiçãoobrigatóriapanaRefor
ma (70 anos). aplichcl à admm1stração pública 
cm geral 

Para que de i.al transição não re~ultas.sem 

prejuízos lll<ltcna1s para os m1hwn abrangidos 
(uans~ão para 1 Reforma lll'lces dos 70 anos). foi 
decidido criar um complemento de pensão que. 
adicionadoàpensãorcalauferida.igualassc1s11U
açãoque uisuria se não messc havido 1ransição 
antcc;1pada 

A situação apresentava-se com duas ver
tentes 
- a primeira. ai~ à v~spera de se perfazerem os 70 

artOS,casocmque.scnãollvessehavidoatran
sição obrigatória para a Reforma. o militar. por 
esu1r na Reserva. desconu1ria para a CGA (Caixa 
GeraldeAposemaçõcs)quota~paraa pensão de 
ApoSelllaçãoedeSobrev1vêrn:ia; 

-ascgundll.apósfoi.eros70anosedaíemdiantc. 
casoemque.havendoounl\otrdnsiçãoamc:ci
pada, sempre trans1mia para a Refonna. nada 
maisha,endoadeSCOlltarparaaCGA. 

Sobre a primeira \'Crtentc. levantaram-se 
duas hipóteses: 

Porque o fim a atingir era o m1htarnãoser 
prejudicadoemrclaçloaovencimentoque aufe
nria na RCSCf'\11. e porque ne~ta situação estava 
suJCito 1 vários descontos. nomeadamente as quo
tas para a Caixa. igualmente o de\'eria estar na 
situação de Reforma, o que não alteraria a rcmu
ncraçio llquida 1 perccbcr. 

Sendo 1 Reforma uma situação perfeita
mente definida. e tendo Ji sido descontadas as 
quotas para podcrterdircitoàAposcntação.nilo 
ha,·eria lugar a mais nenhum desconto das mcs-

Apósdilatadapol~mica,ac:abouporprcvale

ccrahipótcse a). fruto dos acórdãos que maiori
tariamente a mesma recolheu, dos tribunais 
ac\mimstra11,·oscompetentcs 

Sobreascgundavertemc.n!losclevamavam 
qua1squ.cr dúvidlls na medida cm que. sendo a 
penOOcalculadasobreobrutoilíquido.ovalordo 
complemento ao perfazer 

70artOSdeveriasertalque.adicionadoao 
il íquido que se vinha auferindo. igualasse o ill
qu idoaque sc lena agoradireno. 

Pareciasimpleselincar.masnãofoi. 

E não foi dc\1doa um dcsv1rtuamen10 que o 
MDN fez. não só da letra da lei como da intenção 
do legislador 

Só que cm 2000, a AR, a propósuo da afer
ição do diploma que apro\'av1 o.segundo EMFAR. 
dccidiuintcrvircclarificarasi1Uação.cs1abclc· 
ccndoque.tantoantcscomodcpoisdos7Qanos.o 
complcmentodc~nsãoc111calcu ladopeladife

rençaentre a pensão ilíquidaquc se ~1nha aufe
rindo e a pensão ilíquida a que haveria direito se 
não tivesse ha\' ido transição. 

E aqui o cerne da qucslão, na medida em 
que.embora a clarificação fossccon~u~lanciada 
cm lei. à mesma não foi dado cumprimen10 até ao 

As seis fasa do proble.ma 

O diploma que põe cm vigor o pnme1ro 
EMFAR - lk<:.-Lci 34-A/90 de 24/I e que car
acteriza a Primeira Fase. al~m de calendarização 
queemnadaintcressaparaaptteiaçãodocuocm 
aprcço,cslabclccia; 

No artigo 12"-que todo o nnhtarque transi
tasse para a Refonna antes 00$ 70 anos. Até per
fazer os mesrllO!i. no caso de ser remuncratoria· 
mentcprcJudicadocmrclaçloaoquerccC"bcriase 
tal transição não messe udo lugar (mantendo-se 
na Rcscr.·a) tmha direito a um comrlcmento de 
pensãoquc.adicionadoàpensãoquelhcfora 
atribuída, igual~se o \'alor a que teria direito 
A pagar pelos Ramos 

No artigo 13"-quc ao atingir 7Q anos.os 
serviços competentes do MDN procederiam ao 
recalculo dll pensão. como se só nessa altura 
ti\'csse transirndo rara a Reforma, sendo-lhe 
atribuído.nocasodo\'alorqueauferiaserinferior 
aoquedc~eriaauferir.foccaorecalculo.umcom

plernen1ode pensão que igualasseo\'alorrccalcu· 
lado. 

No artigo 14º - que no MDN de\'eria ser 
criado um Fundo Especial.dotado de autonomia 
administrati\'aefinanceira.dcstinado 

em primeiro lugar, a pagar o complcmemo 
dcpensãoaquerefcriaoartigo 13"; 

cm segundo lugar. ('podcit ser destinado") 
a suportar o pagamento de um complemento a 
todos os reformados mihtares, logo que • pensão 
descesse abaixo de determinado valor. comple
mento sem qualquer li-gação com o complemento 
doart." 13.•. 

Isto.é e cm resumo 
-o art.• 12" ambufa um e\'cntual complemento 

atéseatingiros70anos.PagopelosRarnos. 
-o art.• 13º alribuía um e\cncual complemento a 

partirdos70artOS.PagoporFundoEspccial 
-o an.º 14ºpreviaacriaçãodoFundo Especial. 
Nota: Para a frente. omite-se toda a legislação 
que.emborllligadaooassunto.nãosejanecessária 
à clarificação e compreensão do mesmo. 

2.1-ASegundaFascteminlciocomapubli· 
cação do Dcc.-Lci 269/90 de 31 _g que cria o tal 
FundoEspccial.dcsignadoporPundodcPensõcs 
dos Militares das Forças Annadas. destinado a 
regular o pagamento do complemento referido no 
art."13°. 

Do lk<:.-Lci 34-A/90.ou se)3.0de1ido1pós 
sepcrfazcrcmos70aoos.ecriandnumcomplc
mentocspccial.passí\'CI de atribuição a todos os 
ref~.logoqueapensãodcscesseabaixodc 

80'ldcdetcrmmadovalor.dcs1gnadopor\'alorde 
refelincia 

2.2- Este mclimo diploma (269/90) esta
belecia a existência de uma Comissão de Acom
panhamento (ar1.• 1s"). norncada pelo MDN.dcs
tinadaafazcraligaçãoentreomcsmoeacnt1dadc 
gcstoradoFundo.compcundo-lhcinformaredar 
parecer sobre determinados itens ao Ministro. 
nomeodamcnte sobre" o plano de complementos 
a pagar anualmente aos beneficiários' o que im
plica necessariamente saber os valores a pagar. 
obviamente ligados à lei cm vigore reclamações 
sobreasuanãoaphcação. 

2.3 - Em 31.12.90. o MDN assina um 
Contracto de Ge:.tão, alterado cm Outubro de 
1995. com a enudadc gcs1ora do Fundo (BPI • 
Pensões.designação assumida cm Setembro de 
1992). a qual na sua gcs1ão. de\cria obedecer 
entre out~ disposições rela11~as a Fundo!. de 
Pensões. oo Dec -Ld 269/90. assisundo ao MO'.\/ 
1obrigaçãodeforncccrasindispensi,·eisinfor
maçõcs. em ordem a boa gestão do Fundo -
Cláusula2".alíncab). 

2.4-At~aqui.tudobcm: 

Um complemento a pagar. para niO ha\er 
pttJufzo remuneratório até aos 70 anos. pelos 
Ramos; 

Um complemento a pagllT. face ao recalculo 
da pensão. dos 70 anos cm diante. a cargo do 
Fundo; 

Uma entidade gcs1ora. ligada ao MDN 
atra\'~S de uma Comissão de Acompanhamento. 

3.l -ATcrceiraF35Ctem início em 1992com 
o Despacho interno n.• 86/MDN/92 do Secretario 
de Estado da Defesa Nacional. o qual detcrmma 
que no cálculo do complemento de pensão a que 
refere o art! 12", sejam considerados os vtrios 
descontos. nomeadamente o de quotas para Apo
sentação e Sobrcvi\ência. 

3.2 -Como despacho interno que era, não era 
passível de impugnação contenciosa. mas tão
-somente os actos de pagamento obedcccndo aos 
con-dicionalismos do mesmo despacho. 

33 - Tal como já se referiu em A.7, acabou 
por prevalecer a óptica do Despacho aludido, 
respa:Jdada na maioria dos acórdãos produ].l()os 
sobR:oassunto.situaçãoquc sósclialtcradacm 
2<m.pclaLci25/200Jde23.&. 

4.1 -A Quarta Fase tem início cm 1994 
Quiçi embalado pelo êxito do Despacho 

86/MDN/92. o M.D.N. resolve a~ançar com uma 
\'Crdade1ra'habilidadc'legislativa.fazendoaph· 
caro mesmo pnncípio ao pagamento do comple· 
mcnto devido pelo art" 13". isto~. depois dos 70 
anos.apagarpelo FundodePcnsõcs. 

4.2-Paraoefeno.introduzumaalternçãona 
alínea a) do n°2 do an.º Jºdo Dcc.-Lci 269/90 de 
4.6. atrav6s de diploma com a mesma força 
legislativa: lk<:.-Lci 160/94 e 4.6,estabclc:cendo 
serocomplcmentoan:ceber: 

NÃO igual à diferença entre o ilíquido 
que resultava do recalculo e o ilíquido que se 
auferia; 



crático? 
MAS igualàdifen:nçaentreoilfquidoap6s 

o recalculo depois de reduzidasasquotasparaa 
Caixa, isto é, o bruto líquido, e o ilíquido que se 
auferia. 

43 - Em vez de seguir na esteira do dispos
to no an.~ 13° do Deç.-Lei 34-A/90. caminho a 
queeraobrigadoparalhedarcumprimento.con
traria--0 fron.talmente.atitudesójustificávelcom 
a impunidade que go:w a Administração, inibindo 
a perccpção do complemento legalmente devido 
aos militares CQm direito ao mesmo e oom mais de 
70anos. 

Talcomoparaoanº 12".estasituaçãosóir.'i 
ser alterada pela Lei 25/2000 de 23.8 já mcn
CÍQnada. 

4.4- Umsimplesexemploelucidativo: 

Pensàoilíquidamribuídaantcs dos 70anos.v.g .. 
IOOOeuros 
Pensão ilfquida resul!ame do rccálculo aos 70 
anos .. v.g .. 1300euros 
Legalmente devido face ao an.~ \Jº do Dcc.-Lei 
34-N'JO 
1300 - 1000:: 300 euros de complemento 
Devido à al teração do Dec.-Lei 160194. introduzi
da no Fundo de Pensões 
1300 - 130 (10%): 1170 
l 170 - 1000"' 70 euros de complemento 
Dispensa qualquer comentário 

S.1- Ainda que 110meiot1vessehavido um 
projecto de novo EMFAR. segunda versão do 
mesmo só surgiu em 1999. com a publicação do 
Dec Lei 236/99de 25.6,diploma que caracteriu a 
5'FASE. 

S.2-Estediploma(DL236199)!enta.habili
dosamente. sanear a ilegalidade introduzida no 
diploma do Fundo de Pensões, pelo Dec.-Lei 
160/94,aoalterar o conteJtto da alínea a) do nº2 
do an.º 1°. adoptando o princípio ali consignado 
(complemento igual à diferença do ilíquido au
ferido para o liquido de quotas recalculado) para 
assituações,tantoantescomodepoisdos70anos. 
eliminandosimultaneamcnteosar1.0 l2"e 13°do 
Dec.-Lci 34-A/90 (c. f. art.º '1' do Dec.-Ld 236199 
naredacção inicial).atribuindoopagamentodos 
complementos, aos Ramos. 

5.3 - Simultaneamente. niio acautelou a 
situação dos reformados que. ainda níío tinham 
alcançadoos70anos.sujeitando-Osagoraadifer
ente nonnativo. assim gorando toda a legítima 
eJ1pcctativadeseremabrangidospeloart.º13ºdo 
Dec.-Lei 34-A/90. 

S.4 - lstof.,e por outras palavras: O Governo 
da Republica Portuguesa em l 999 fallou ao com
promisso publicamente assumido pelo Governo 
da mesma República em 1990. 

Sj - Só que. este mesmo diploma (236199) 
produzido à revelia das várias Associa
ções Mili tares, deu lugar a um sem numero 
dequeius,algumasdasquaisdirigidasaDeputa
dosdaAR 

S.6 - Ora. sucedendo que o diploma em 
queslííoaoserapreciadoemplen:írioforaalvode 
contestaçãoporpanedealgunsPanidos,foi man
dadorctirareregressaraosGruposParlamentares. 
a quem - pelo menos ao da Defesa - foram trans-
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mitidas as legitimas preocupações dos militares 
abrangidos 

5.7-Daí.queemboraemv:íriospontosnão 
merecendo o consenso geral nem o apoio maiori
tário, dois houve: 
- complemento de pensão e repristinação dos ar1.0 

12.ºe 13.ºdo Dec.-Lei 34-A/90,que mereceram 
a completa unanimidade dos Grupos Parlamen
tares. quanto mais não fosse. pelo respeito devi
do ao compromisso assumido publica-mente 
pelo Governo da Nação em !990, facto que não 
pareceterpreocu-padoaequ1pcde trabalho que 
elaborouodiploma.aquem(chefe)foi pessoal
mente solicitado para não alterarem os citados 
ar1igos (12ºel3ºdo Dec.-Lei 34-A/90), faha de 
preocupação que se estendeu aliás, a todas: as 
observações - e níío foram poucas - fei tas ao 
projecto do diploma pela Aswciação dos 
Militares na Reserva e Reforma. 

6.l-Entrarnosas:sim naSextafase.consubs
taneiadapelapubhcaçãodaLei25!20JOde23.8. 
que aprova com rcctificações o Dec Lei 236199 
que põe em vigor o novo EMFAR 

62-Estalci.nãosórcpristinaváriosnorma
tivos legais, 110meadamenteos art.0 12°e l3°do 
Dec.-Lci 34-A/90. como estabelece claramente 
que.o complemento de pensão devido, quer seja 
antes ou depois dos 70 anos, f. calculado pela 
diferença entre ilíquidos. do que se recebe e do 
quesedeveriareceber.senãotivessehavidotran
siçãoantecipada. 

6.3 - Por outro lado. revoga tacitamente o 
dispostonaalíncaa)don.0 2doart.0 1.0 dodiplo
maquercgeo FundodePensões. 

6.4- E como reage a Administração.que é 
como quem dilo MDN à lei? 

Muito sucintamente: 
quanto ao complemento antes dos 70 anos. 

solicita Parecer à P.G.R.oqual.comonãolhed:í 
Talão.antes avançadaramcnte para a obrigação 
de dar cumprimemo à lei, não é homologado. 

Ejávaiparu2anos! 
quantoaocomplernentodepoisdos70anos, 

não altera a legislação do Fundo (tacitamente ren
ovada), ncm respondc às qucstões levantadas pelo 
BPI-Pensões. com vista a dar cumprimento à lei. 

NOTA IMPORTANTE - Ainda que o con
texto daalíoea a) do n.0 2 doart.0 l.ºdo Dec.-Lci 
269/90 com a redacção introduzida pelo Dec.-Lei 
160/94 se possa compaginar com o complemento 
apagarapóslde Janc:irode2004.faceànova 
redacçãodoart.º53.ºdoEs1a1u1odeAposentação, 
haja em vista o calculo da pensão passar a ser 
foto, não pelo bruto ilíquido como até af. mas 
pelobrutolíquidodequoias.nadaalteraoscom
plementosde1idosccalculadoscom base na fór
mula vigen1ea1f.31.12.2003(ilfquidopara ilíqui
do). Só que.quiçá seja preferencial à alteração da 
legislação, a produção de Despachoesdarecedor 
e clarificante da situação. 

C.Sintetizandoe conduindo 

Cinco (5) dias após a publicação da Lei 
25/2000. o Minisuo da Defesa emite ó Despacho 

152/MDNnOOO. proibindo o pagamento do com
plemento. sem previamente lhe ser fornecida 
informação completa sobre o encargo que a lei 
componana 

A informação é entregue pelos Ramos em 
Outubro de 2000,abrangendoosanos de20CIO 
e2001,masoDespacho niloéanuladoou levan
rnoo. 

Nadafoiaindapago,deacordoeomaleiem 
qucstilo. 

Os Ramos, alegam níío poderem ir contra o 
DespachodoMinistro,havendoinclusiveumdos 
mesmos que em 2001 precendeu pagar e teve de 
recuar por instruções da Defesa. 

O BPl-Pensões,alegaesperaresdare<:imen
tos já solici tados à Comissão de acompanhamento 
do Fulldo. sem os quais não pode avançar, até 
porque es!á amarmdo contratualmente ao cumpri
mento do disposto no Dec.-Lci 269/90 com a 
altcraçiio do Dec.-Lci 160194 (alínea a) do n.0 2 
do ar1.º L") cuja redacção inicial.embora tacita
mente revogada. n:ío foie~pressamcnte alterada. 
Nem Ministro. nem Comissão. nem Ministério 
respondem. 

A P.G .R .. solicitada a pronunciar-se. emite 
ParccerdailegalidadedoDespachoministerial.o 
qualcontudonãopodeser dircctarnenteimpugna
do.porserrneramentc .. .intemo. 

A Presidência da Republica. tem conheci
mentodoquesepassa. 

A Assembleia da Republica. recebe petiçlio 
commaisdeStXX)assinaturasfocando.entreoutros 

Asocçõescontenciosas,avançam: 
- contra os Chefes de Estado Maior de Ramo no 

caso do complemento até aos 70 anos.devido 
pelos Ramos: 

- comra o ministro da Defesa Nacional, no caso 
do complemento após os 70 anos, devido pelo 
Fundo de Pensões. 

10. O Ministério da Defesa Nacional diz que 
nãoénadacomele,mascomoFundodePcnsões 
em que delegou o procedimento objecto de 
queixa. esquecendo (ou fazendo por isso). a lig
ação e supervisão que mantém do Fundo atravf.s 
da Comissão de Acompanhamento. bem como a 
obrigatoriedade de fornecer infonnações ao BPI
Pensões. 

ll.Umaacçiiocontenciosaemqueotribunal 
d:írnzãoaomilitarrecorrente.respeitantea)Xlga
mento do complemento antes dos 70 anos, não 
transita em julgado. pois queorespectivo Chefe 
do Estado Maior que dizia não pagar devido à 
ordem ministerial. agora, decide recorrer para o 
tribunal superior ... 

Outraacçãocontenciosasobrepagamcntodc 
complemento após os 70 anos. levam ajuíza a 
agamr-se a preciosismo técnico e concluir ser 
oaclo recorrido uma mera informação, pelo que. 
orecursocarcciadcobjecto.isto,apesardeoMi
nistérioPublicoacharlt.averviolaçàodeleiedever 
seranuladooactoimpugnado .. 

O tempo vai passando. a injustiça vai-se 
manlendo. e nilo há neste País ninguém compe
tcme que ponha fim a esta pouca-l'ergonha! 

ESTAOO DE DIREITO? 
ONDE? • 
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Viagem ao Brasil 

O grupo que viajou até Terras de Santa Cruz, no Sambódromo do Rio de Janeiro 

TAL COMO FOJ DIVULGADO. a A25A orga- Mas ... para descrever e comentar a viagem 
nizou uma nova viagem - desta vez ao Brasil - nada melhor do que dar a palavra aos panici-
com a assistê11cia da Agência Abreu e o eficien- pantes. Aqui ficam, pois. as opiniões de muitos 
te apoio do guia acompanhante Nuno Machado, deles. Muiio obrigado a todos. 
já nosso conhecido, e que decorreu entre os ArturPitaAlves 
dias 18deMarçoe3deAbril. 

Visitámos. sucessivamente. as cataratas de Maria Nazaré Patacão Soares: Que dizer de 
lguaçú. do lado da Argentina e do lado brasi- um passeio longo. cansativo mas interessante. 
lciro. a ' cidade maravilhosa" do Rio de Janeiro variado, com sabor português? Primeiro aparc-
e um passeio de saveiro pelas ilhas tropicais.as cem as pessoas, essa riqueza de uma tão boa 
cidades do ciclo do ouro em Minas Gerais - companhia, uma tão grande simpatia. sempre 
Congonhas, Tiradentes, São João dei Rei.Ouro prontas a ajudar - isso é o melhor da "fe5ta ' . 
Preto. Mariana e Belo Horizonte - Manaus e o Do passeio só lamento não termos ficado 
•encontro das águas ' 110 Amazonas, Brasília e, mais um dia no Rio. Parabéns à Associação. 
finalme11te, Salvador da Bahia incluindo aqui Continuem que eu vos seguirei. 
umcru1.eiroási lhasdos Frades e de ltaparica. 

A viagem. que pretendeu dar-nos um mo- Graça Patacão David: Sendo eu a mais jovem 
saico das paisagens, dos costumes, da gastrono- membro do grupo. embora sejam todos jO\·ens 
mia, da arquitectura. das gentes deste imenso de espírito, não poderia estar mais agradada 
pais foi. por vezes. um pouco cansativa devido com a viagem e com o grupo 
aoclimaadverweásinúmerasdeslocaçõesem Foi a minha primeira viagem ao Brasil. 
avião, com realce para a ' maratona ' Manaus/ logo observei lodos os locais com um olhar 
/Brasília/Salvador, mas os panicipantes reagi- ' primordial", que me marcaram bastante pela 
ramscmprecomenormeentusiasmo,comdesta- sua beleza. cultura e clima. Tive pena por ter 
que para a jovem de 81 anos de idade Maria sido 1ãocurtaaestadia na ' cidade maravilhosa' 
Nazaré Patacão Soares, sempre na fila da frente. e por ter conhecido Brasília com a pestana a 

cair ... no entanto, "Quatis" , o concerto de 
Lenny Kravitz em Copacabana, Niemeyer por 
toda a parte, pri11cipalmcnte na ' cidade ideal", 
e um cheirinho (ou cheirete?) do pulmão maior 
do mundo ... compensaram! 

Por outras palavras, do 'Cristo Redentor' 
até ao 'Menino Jesus ' . por aqui se foram con
solidando as nossas memórias desta viagem. 
Em Salvador alguém me disse 'seus olhos falam 
p"ra Bahia' e,defacto,assim foi. 

Por toda a companhia de grupo. e por esta 
ter sido tão boa . digo que a viagem não podia 

ter corrido melhor. 

Maria José Rosli rio: A viagem ultrapassou as 
minhasexpectativas.Agrandiosidadedascida
des. as paisagens maravilhosas, a simpatia do 
povo. tomaram a viagem muito agradável. 

Quanto aos companheiros da viagem só 
tenhoadizeréquecontinuem,poisadisciplina, 
a amabilidade, a simpatia de todo o grupo não 
podia ser melhor. 

João Rosário: É diffcil dizer em poucas pala
vras quan10 de agradável foram es1es dias. Via
gem bem estruturada e, possivelmente, teremos 



visitado os lugares mais desejados em apenas 
15dias. 

Apenas um senão- na viagem pelo centro 
de Minas Gerais, a longa duração dos trap:tos 
em autocarro pouco cómodo. terá sido o menos 
bom. 

Fica-se com água na boca e com vontade 
dercpeurnoutropaís. 

Maria Graça t'erna ndes: Parti com um casal 
amigo e com uma Associação que esumo par
ticularmente. Na hora do regresso, as re lações 
amigáveis, prazenteiras e enriquecedoras até na 
variedade de formações e informações, alarga
ram-se a todos. incluindo o discreto. eficiente e 
agradfrel acompanhante da Abreu, que soube 
Str profissional e bom companheiro. 

A viagem. apesar do cansaço, foi muito 
bem organizada quase consegumdo 'meter o 
Rossio na Betcsga" - Catara1as empolgantes. 
ri<KmajCstosos,tempestadcsdecalorechuva, 
cidades tranquilas belissimamente conserva
das. grandes metrópoles animadas. 

Annando Caeiro: Grupo bem disposto com 
histórias antigas novamente rein\·entadas em 
cadaumadasinúmerasescalasparngáudiode 
todos. Entretanto. as "surpresas' que os nosM» 
antepassados deixaram para o espanto do 
grupo. compensava-nos da fadiga e cansaço. 
Foi assim em Tiradcnte~. em Ouro Preto. em 
Brasília e em Salvador. Tudo isto em esmerada 
organização. 

Ana Maria Isaac: Esta viagem correspondeu 
exactamenle às minhas expectativas. lguaçú
um prazer para os olhos; RiodeJaneiro-pin
turamagníftcaassi~adapelanaturcza;liraden
tes - rústica e amorosa: Manaus - selvagem; 
Brasília - grandiosa: Salvador- mística 

Uma nota final para o guia Nuno Machado 
- dou 20 valores a um homem calmo. discreto 
e profissional, que com um sorriso nos lábios 
nos resolveu todos os n<Ksos problemas de uma 
forma rápida e segura. 

Annando Isaac: Viagem de sonho da minha 
mulhcrquevirourealidadc. 

Passeio que permitiu ter uma panorâmica 
geral da realidade acwaldo Brasil.da sua cul
tura e das suas gentes.que foi fluindonatural
men1e sem sobressaltos. Grupo homog~neo. 
coeso e solidário. 

Parabéns à organização. 

Helena Carneiro: Óptima viagem, companhei
ros excelentes. programa bem planeado, n!l.o 
esquecendo a travessia da "longa noile" 
Manaus/Brasília/Salvaclor. para testar a rcsis
tênciadossessentões. 

Ficoàesperadapróximaviagem. 
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Ouro Preto 

Josi Manuel Pieio de Abreu: O grupo magní
fico. A viagem,oonfonne o programa, boa mas 
cansativa. Duas chamadas de atenção à Agên
cia Abreu - não pode desconhecer ponnenores 
do programa (a \'iagem no 'Maria Fumaça" só 
por sone se realizou!) e muito menos ignorar 
queaVarig nàofazRiodeJanciro-Lisboa. 

Um últ imo apontamento para dizer que 
espero poder estar na próxima viagem.desejan
do que seja menos "japonesa". 

Maria Teresa Abreu: Foi certamente dif1Cil 
organiz.ar esta viagem e. pelos resultados 
globais. a A25A e a Agência Abreu estão de 
parabéns. Nós panicipantes (a "gentchie"). 
também. porque enfrentámos sem temores nem 
tibiezas aventuras como os rápidos das cata
ratas de lguaçú. umadirccta com actividades 
intensas nos dois dias envolvidos, um desem
barque em praia sem pono de acostagem e 
diversas tempestades tropicais de chuva, \Cnto 
e trovoadas. 

Para mim. a frustração maior foi o Rio. 
Precisava de mais tempo para ter vivido um 
pouco a cidade e trocaria bem essa possibili
dade por. por exemplo, menos tempo em Salva
dor, mas o balanço é mui to positivo. Obrigada 
por nos terem ajudado a conhecer um pouco 
estasterrasees1asgen1es tilopróxirnasetão 
distantes de nós. 

António Dua rte Silva: O percurso desta 
viagem ao Brasil foi bem estudado e prcparndo. 

A di\·ersidade temática foi posi1iva e a se
lecção dos locais muito esclarecida. sobretudo 
na área de Minai. Gerais (para mim o melhor 
de tudo!). A ida a Brasília Justificou-se plena
mente, apesar das condições desumanas da 
deslocação. 

Os guias (salvo o caso de Salvador), os 
roteiros e os apoios locais foram bons e, em 
algunscasos,atéóptimos. 

O grupo foi muito positi\·o: não hou\·e 
exces.sos. era homogéneo. disciplinado e bem 
educado. 

Tudo correu bem, apesar das frequentes 
'pancadas de chuva•. da escassez de sucos e da 
'aldrabice' nalgumascaipirinhas. 

A A25A e a Agência Abreu estão de 
parabéns. 

Toonila Garcia: Depois desta volta ao Brasil 
em 80 dias (perdilo, em 18 dias). e depois 
destas 25 mil l~guas submarinas (perdão. acima 
daságuas)sópossodizerqueabelei.aexistee 
que vale a pena lutar pela sua prcsel'\·ação 

Foi um convfvio simpático e solidário 
A dese1ar repetir. Não hou\C falhas nem má
goas. Só alegria de continuar. 

Estou aescreveremSalvador,viradapara 
a bafa.no úl timodiadeestadia,cheiadc febre 
e alegria. Também nisto os Ori.ds foram cle
mentes: deixaram-me livre o último dia paru 
gravara fogo(pcrdão.a febre) as imagens de 
umabclezamesquech'el.Atébre'"e. 

Aquele abraço. .... 
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S. Salvador da Baía 

Viagem ao Brasil 
Jorge M.A. Garcia: A viagem foi um êxito que 
superou as expectativas. Seria difícil.com o 
tempo disponível. ter uma visão mais ampla 
destebeloegr.rndepaís. 

Os locais visitados mostram bem a iníluência 
portuguesa que este bom e alegre povo brasileiro 
soubeassimilareprojectar.Penaéqueumpaís 
tão rico mantenha tan ta desigualdade social no 
meio de ta11tos e tão grandiosos monumentos 

Quantoooslocaisvisitados.destaco lguaçú, 
maravilhoso. Rio. belo. Tiradentes. Ouro Preto 
e Mariana, exemplos vivos da nossa presença. 

lguaçú 

Manaus e Amazónia, um espanto, Brasília, um 
milagre político e arquitectónico ll-Olável e, final
mente. Salvador cidade ímpar nos contrastes. 
nahistória.nacul!ura.nacomida.nasgentes 
Pena que os últimos dias não tenham tido melhor 
aproveitamento. 

Uma palavra de apreço e amizade para todos 
oscompanheirosdaviagemeparaoNuno,cujo 
profissionalismoecompetênciadevorealçar. 

Carlos Machado dos Santos: Parabéns A2SA. 
Viagem bem concebida e planeada, embora 

com ritmo intenso. Os locais visitados foram 
interessantes e creio corresponderem a uma 
amostragem bem com.eguida da generalidade 
do país. Embora o contacto com as populações 
tivesse sido superlicial e ocasional. deu par.a 
reforçaraminhaopiniãofrancamentenegativa 
sobre o povo brasileiro e o país em geral. 

Os Guias locais nem sempre correspon
deram ao que deles se csper.iva, embora tenha 
havido excepções. O facto de os aviões da Varig 
cumprirem escrupulosamente os horários cons
tituiu, para mim. uma agradável surpresa. 

O grupo em excursão revelou-se homogé
neo. solidário e com um conjunto de opções 
culturais quase comum, havendo ocasião de 
constitu ir várias amizades. A sua coordenação 
foi bcmcfcrtuada e as pessoas também não 
criaram problemas. 

Nuno Machado (guia acompanhante): O Brasil 
é a minha segunda casa. Fora de Portugal, é 
onde mais amigos tenho. "Revisitá-lo" é um 
prazer c sempre um regresso a um passado 
recente de vinte anos.A não surpresa da novi
dade é compensada pela alegria do recnwntro! 
Do regresso. infelizmente, sempre temporário. 
Dificilmente viveria cá! Porém, há um pedaço 
de mim que teima em ficar. E assim vou viven
do nesta ilusão! 

Ogrupo,pcqucninodestavez,acarinhou-me 
desde a primeira hora. Obrigado por acredi
tarem em mim. • 
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·A Dinastia de Avis' 
DO NOSSO CONSÓCIO David Martelo foi 
publicada a obra A Dinastia dt Avis, pelas 
Edições Sílabo. Lda., na Colecção: Líderes - Davidllartelo 

A Dinastia de A ris 

e Povos. a qual apoiando-se num vasto con
junto de documentos e obras. portuguesas e 
espanholas, o autor procura refutar a ideia 
generalizada de que a união de Portugal 
à monarquia hispânica. a partir de 1580, se 
tratou, tão-só.de um desafortunado acidente 
dinástico. 

Conduzindo a sua argumeniação pelos 
caminhos da geopolítica e da estrat~gia, 

David Martelo explica-nos. com meridiana 
clareza. que o mar não foi a forma encontra
da para Portugal seesquivardeCastela.mas 
sim a solução ideal para com ela ombrear: 
queosreisdaDinastiadeAvisquepugnaram 
pela aproximação a Castela não estavam a 
trair os princípios em que assentara a fun
dação da dinastia - estavam a reagir a uma 
nova realidade geopolítica decorrente da 
união de Cas1ela e Aragão: qucoestabelcci
mcnto dc uma aliança.cm pédc iguald:ide, 
com o reino \ Ízinho. era. por fim, condição 
indispensável de estabilidade e segurança 
estratégic:i para levar por diante o sonho de 

D. João l i - ak:inçar a Índia por mar e d:ir 
novos mundos ao mundo. 

Em próximo número de O Referencial 
contamos dar nota crítica desta obra. • 

Reservas: 213 420 030 
Enc«rado aos domingos 
e segundas-feiras ao alm-,o 

RAUL PASSOS RAMOS 

UM LM1ENTÁVELequívocomeu,noan
terior número de O Referencial, fez com que 
trocasseonomeprópriodestenossosaudoso 
e mesquecfrel camarada.oochamar-lheArtur. 
Não há explicação ou desculpa que poss:i 
atenuaraminharesponsabilidadeedesgosto 
pelo lapso. 

A todos os leitores apresento o meu 
pedido de clemência. principalmente aos fa
mi liares. naturalmente. mais chocados com 
a corrupção do nome e só espero que se recon
fortassem no res10 da lembrança que fiz. 

A justiça também chegou através de 
vários telefonemas amigá\·eis que recebi. 
corrigindo-me e mostrando que o Passos 
Ramos es1á bem vivo, resplandecen1c. na 
nossa memória. 

JoséCardosoFontão 

A Direcção de O Referencia/ também 
nãoé:ilhei:i ao lapso. Por isso, acompanho 
o Cardoso Fontão no seu pedido de descul
pas aos famihare~ do Raul Passos Ramos, 
camarada e amigo que bem conheci e de 
quem guardo um permanente respeito. e aos 
leitores em geral. 

PczaratCorreia 
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convites feitos à A25A 
APOIAR - Associação de do Montijo, seminário «Segu-
Apoio aos ex-Comba1emes Vf- r.inça Humana», 17-18-03-05: 
ti mas de Stress de Guerra, Câmara Municipal de Oeiras. 
tomada de posse dos corpos lançamento da obra «Fotografia 
sociais, 28-01-05: Comissão de José de Castro~ de Fernando 
Nacional para a Comemoração Dacos1a. 28-03-05; Câmara 
do 50.0 aniversário da Decla- Municipal de Gaial'Tl:P. estreia 
ração dos Direitos do Homem, da peça «Os Maias - Crónica 
cerimónia de entrega dos pré- Social Romântica» adaptação 
mios de jornalismo sobre Direi- de Norberto Barroca, 11-02-05: 
los Humanos, 22-02-05: Fórum Câmara Municipal de Lisboa. 
Culturas/Acorplus, Lda., apre- Palestra de Michel Chossu 
sentação do l ivro «Ousar so- dovskysobreAGuerracontrao 
nhar.ousar\utar,ousarvenceri. terrorismo: uma guerra dos 
do prof. doutor António Garcia EUA pela dominação global, 
Pereira, 03-02-05: Federação 03-03-2005; inauguração da 
Portuguesa de Trampolins e exposição de pintura «Ü cami
DcsportosAcrobáticos,ccrimó- nho da luz• de António Sem. 
nia da tomada de posse dos no- 25-02-05; Clube de Sargentos 
vos órgãos sociais para 2005/ da Armada, inauguração da 
n008.03-03-05; José Romano exposição de pintura de H. 
arquilectos/livros Horizonte e Zambujo, 19-02-05: comemo
Centro Colombo, lançamento ração do 30.º an iversário, 22-
do livro «Edifícios em altura: 02-05,CompanhiadeTeatrode 
forma,estruturasetecnologias» Almada, estreia da peça 
de José Romano, 15-02-05; «Poder• de Nick Dear, 7-8-
A Plátano Editora. apresentação -9JU4-05; Conselho de adminis
do livro «A Donatária» de tração da Fundação Calouste 
Sérgio Ferrreira. 03-02-2005: Gulbenkian, inauguração da 
Ocarina e a EGEAC, um con- exposição «Artes Tradionais de 
certo com pedro Barroso, 10- Portugal• ,01-02-2005; Editora 
-03-05: Temas e Debates, lan- Caminho/RDP- África, sessão 
çamcnto do romance «Ü livro lançamento do livro «Ü Osso 
dos Homens sem luz» de João Côncavo• de Luís Carlos Patra
Tordo, 03-02-05: Associação quim, 23-05-2005: sessão de 
Escadote Cultural, inauguração lançamento do livro ..Os olhos 
da exposição de pintura, escul- do homem que chorava no rio» 
tura, joalharia e fotografia, 08- de Ana Paula Tavares e Manuel 
-03-05: Associação Nacional de Jorge Marmelo; 09-03-05: Fun
Sargentos. cerimónia das Co- dação Friedrich Eben, confe
memorações do 31 de Janeiro, rência internacional «Ü futuro 
31-0 1-05: Câmara Municipal dos correios europeus», 04-02-

-05; conferência internacional no séc. XIX » de Benedicta 
«Educação para a Sociedade do Maria Duque Vieira, 15-03-05: 
Conhecimento», 13/15-04-05; Direc10rd0Muset1 Nacional da 
Fundação Mário Soares, apre- Imprensa, inauguração da 
sentaçãodo relatório «.Lundas - exposição «Augt1slo Cid - O 
as pedras da morte• , de Rafael Cavaleiro do Canoon•, 04 · 
Marques e Rui Falcão de Cam- -03-05: Goethe- lnstitut Lissa
pos, 09-03-05; João Esteves de bon e a Editorial Caminho, 
Oliveira/Galeria Arte Modema apresentação do livro «Pio
e Contemporânea, inauguração neiros Africanos» de Beatrix 
da exposição. 10-03-05; Galeria Heintze. 03-03-05: Presidente 
de Arte Capitel, inauguração da Direcção Central da Liga dos 
das exposições de pintura de Combatentes/Associações de 
Joaquim Durão e escultura de Combatentes Congéneres, co
Rafael Barroca, 26-03-2005 ; memoração do Dia do Comba· 
inauguração da exposição de tente.09-04-05; Reitor Univer
João Mário Penicheiro. 05-03- sidade de Lisboa/Direcção do 
05: inauguração da exposição Museu Nacional de História 
de Rui Pinheiro, 12-02-05: Ga- Natural- lnauguraçãoda expo
leria de Arte do Casino Estoril, sição ..: Plumas em Dinossáu
inauguração da exposição co- rios! - afinal nem todos se 
lectiva de Catarina Lira Pereira extinguiram»,01-02-2005; Tea
e Gabriel eGilbertoColaço. 26- tro da Corn ucópia, estreia da 
-02-05; Galeria Barata,exposi- peça ..:Um homem é um Ho
ção de pintura de Luisa Vida], mem»deBertoh Brecht - 7-04-
15-0 1-2005; Galeria 9arle, -05: Universidade Lt1sófona, 
inauguração da exposição de Conferência • Leadership 
pintura «LX FRAME» de building capacity for 1he 21 • 
Pedro Besugo. 31-03-05: inau- cemury• com prof. doutoraAnn 
guração da exposição de pin- Thome, I0-03-05. • 
tura «Imaginário» de João 

::1;:~:~;.~;~;;~~~:;:~::: Ofertas 
~~~r~~~r~t~~r:~~~~~~~~~ à A25A. 
05: Junta de Freguesia da Ven-
teira. Comemorações do XXV Serigrafia, e jarra em vidro com 
aniversário, 22-02-05: Centro dedicatória à A25A, oferta da 
deEstudosdeHistóriaContem- Editora Moura Pinto; Quadro 
porânea Portuguesa, lançamen- em acn1ico sobre tela «A festa 
todolivro..:Grupossociaisees- e a Sombra» oferta do autor 
tratificação social em Pont1gal Ernesto Neves. • 

Regularização de Quotas 
A Associação 25 de Abril está e mpenhada e m prosseguir uma gestão ri gorosa 

e em cumprir o programa de activ idades a que se propõe. 

Para que tudo is to sej a possível, é necessário que os associados 
compreendam os des ígnios da Direcção e atempadamente satisfaçam 

o pagamento d as suas q uo tas. 
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vamos aprender Bridge! <66> 
LUfSGA L\'ÃO 

OCARTEIO em trunfado pcrmne,graça> ao P'(). 

DER DE CORTE. reali1;u alguma~ "hab1liJade~ 

que..etradu1cm.napnitica.ooganhodc•~ 

que. muita;. H'lt">, \;lo t'>;.em·iai~ para o cumpri
mento do!. mntr:ato; oo para con..eguir a almc_pda 
·,-ua amai;" que .se refkct1r.i num bom resultado. 
particubrmcntc. no'> tomei°' de p:tre\ 

Con..cgu1rfa1cr"na'>Ccr' va1a\,comoo;ede 
um p::as;cde magia w trnla,>e.é oobjCCt110 de 
alguma> maoobrasougolpc~dci.:artcio.pclo4uc 
coolle<.'ê-lo~c aplid-IO\, na~ >i!Ulil,'ÕC~ adequada-. 
de~cfatcr pane da "OOgugcm" té<:nicadoJogador 
lll!CT\'\\adO. 

OanigodehoJClcráwrnoobiecmoaaprc
;cntação de um golpe de carteio denominado 
PERDENTE SOHRI: PhRDENTI: na ;ua 1cr-ào 
mais emblcma111:a que é o EX PASSE. 

1-0Carrt'ill 
IJ OCarrtwtrnTrunfo 
1 J.1 · Go/~1 J);1·trsm 

I J.7.4 PmkmtStobrrPtnít'llft 

A própna denominação dada a C'>la manobra 
t&·mca !PERDENTE SOBRE PERDENTEJ iOOi· 
eia o ganho de uma 'ªª· poi~ que oo }Oi?armos 
uma cana pcrdenle e\1~1cnte numa das m3os ~re 
001racarta.também perdente.da ootra m.io. as 
dua~ºca....am·'>e"numaU111rn.rogada.de'>aparecen

doumadela~ 

E!.tegolpct.mu1ta;•c1e,,upl1caOOcm\itu
ações de EXPASSE que. no fundo. não é ma1~ do 
que uma •ariantc do PLANO N' 2 (APURAR 
UM NA IPl: DO MORTO PARA BALDAR Pl:R
DENTES DA MÃO). 

0 EXPASSE (ou PASSAGEM POR CORTE) 
é uma manobra. de longe. prcfcrhel 1i PAS
SAGEM cl;i>Mca, dado a 'ua efidcia. na maior 
pancda>~1t~.r\lk)'>C!'depclllkn1cda>i1uaçàoda 

figuraqucocartcadorprocuracnoontrar 
Cofü1deremo~ o ..egumtc naipe 

• ADV10 

D 
" 

do R • em E o apuramento do naipe t 1med1a10 
5.e:não liÓ o §('rá em diferido mas. cm qual<iucr do\ 
CaM:ll>. "•oa"urnapc:rdenteda mão.razão porque 
conclu1mos 'ief o EXPASSE prcferúel à PAS
SAGE.\\ clássica. na gcMrahdadc da!. \ltua1;õe\ 
Logo que a adequada combmaçilo de carta~ \C 

aprcwnte e já ~ famihari,.adrY. com a manobrJ 
em apreço.está naahuradcaprc!>entarume~em
plo cm que a me~ma lenha lldequada aplic<M;ào 

• 752 
• ADVIO 

D 
• AD\1972 
• RI06 
• A .. ., 

\V 

I • OOBRO 4• 

Saida: R• 
Ap&. tomar conhecimento com o morto a 

cartcador contabili1ou a> perdente'>, tomando 
a ~ua (S) como MAO DE BASE· 

la • 
2a • 
)Perdente' 

É óbvio que uma da<; perdente~ !l • poderá 
desaparecer por corte no morto. Re\h1m. pcm.4 
perdente> reai~ q1.1e importa redulir a~. para que 
ocontratopos>a<;ercumprido 

Uma LINHA DE JOGO P'Mh·el '><'ria a de 
J0garo5 ,.. edc. apos1andonalocali1.açàoemW 
do R• . fazer a PASSAGEM à ligura paro. poi.te
rionnenle. baldar um • perdente no A• 

Alinhaatéparcda1eralg1.1ma))O!''>ib1lidade 
dcê~1tofaceàabenuradeWcaofa1;1odcoR• 

podcr"cabcrºne~aber1ura.Ma!.sena
0

obri

gatório"queWdeti\e!>SeoR • ooa.uaabcr1ura 
poderiaserfeita'iCme~:.acana·' 

É ób\io q1.1e não era "obriga1ório" que W 
deli\ esse o R• para que >att~füe,'><' a> oond11,;õe' 
cxigidasparoclobraraabcnura.cornoscnaoca_w 

Se o carteador (S) JOi!Ur o 3• e. quando W de uma mão tipo 
apreo;cniarqualqucrcarta que não o R• .metero 
10• dcNes1!iaapolotarnalQÇali1.açãodoR • cm 
W e a fnLcr uma pa~~agem tipo cl!i~~icu que lhe • ADVx-
proporcionaQ uma balda na mào.caMi resuhc a • RD VÃ· 
pa~sagcm 

Se. ao in1és.op1ar por cobrir o l • com o 
A• e. cm ..cg1.11Ja. uprc-.cm;ir a D• , prcp:1rndo Sefosscc<;tcoca<;0.apassagcmfalh;1riae<;e 
pamcortarcaM>EcubmcomoR • 011 paradciur E virasse. sagam-.cn1c. o flanco para • . o car-
seguir. baldando uma perdcn1c da mão. M! o R• 1cador seria rnio10-.eado com 2 cabide• qu:mdo o 
nào apara:er rm C. o e<Lrtcador c~t:I a u11l11;1r a contrato era 'à pro1a de balaº sc a 1&:111ca do 
técnica do EX PASSE. No caM> do aparecimento EXPASSE fosse u!ililada. Senão •cj;m'°' 

1-'e11J1 a •lllll de saída com o A • da mãoS 
de<,trunfoo em dua!> rnltai. {os 1runfrn; e~ta1am 
2;1). li1'ando com a màoem S. Jogoo depoi'> o 5• 
para o A,.. Co R• não apareceu em \V) e apm.cn
too.dc imediato a D+ .prcparadoparocortarcar,o 
E cobri\<.e wm o R• ou para dciur 1oeg1.1ir. bal
dando um • damào-etalnàoacomece'>se 

Anali<ocmffiambasassuuaçõcspos.~h·ei' 

A R• em E 
Nc>le l'aMi S teria feito a segunda vaza de • . 
ondeJJlx!ld:Lraum • pcrdcnte.enadamai<.11'11! 
rc'>taladoquc\'ohara'forçar'oaparcc:i1ncnto 
daliguruparJbal1faraoutrapcrdcn1ca • 
Rl!Mlll;ulolin:il• 4• cumpridas com vaui amai~ 

B R• cmW 
OADVà <;Ua esquerda (\V) faria a rnw corno 
R• .1iraria mai,um • apósoques.criacolo-
cado per.ante o i.cguinle dilema: 

OUJ0gi1riaou1ro • queseriacortadonamão. 
permn1ndo ao cancador aceder ao mono no 
lrunfocbaldarduascanasde • na!.ntra-
ganharllô a 6 do morto; 
ou jogaria • (tlào impona se o A• .,.._. 
prequena • ).poss1b1htaodoaocancaclornio 
rc.Jermai~ do que urna •aza MSSC na1pc; 
ou )Oi':aria • "oferetl"ndo". de imediato. 
dua~ balda~ a • ao carteaclor. 
Comocon'\latárnos.em qualqllcrda.~ <;ituaçõe<>. 

o corurato era ..emprc oonst'gu1do (cumprnncmo a 
1()0'{ l no caso da 1écmca do EXPASSE 5.e:r ut11i
lai.la em dclrimento da PASSAGE.1\1 (SO'l-) que oo 
cm.ocman;ili'>en.'dund.'lfia.porincorrectacscolhad:L 
UNHADE.IOGO.cmdois.munotnn'Cido!..t<Jbitb! 

Ei~a mão completa 

• 752 
+ ADVIO 

··' • AD\'_. 
• RD\'9 
... 9764 º

:;!~ 
• R832 

• AD\'972 
• RI06 
• A .. ., 

Àlaiadccooclu~.aquidei\oumoono;clho 
quando confrontados entre a 1xmib1hdadc de 
cfcrtuarcm uma PASSAGEM oo um EXPASSE. 
\al•omndiçõe~ muito panicula!'õ decorrente• da 
di,1r1bui\:àoda111ão.ou1nfendaspelolcilàopra1i
cado. fiquem comictos de que a utilização do 
EXPASSE.upro•e1hrndo para baldar PERDENTE 
SOB RE PERDENTE. é muuo mais clica1, do que 
:1 e~ecuçào da manobra técnica conhecida como 
1'1\SSAGEM lipo chh>ica. 

Podc->e. pois. dogmaticamente. alirmar que 
º' cancadore~ c~pcricn tes liÓ recorrem à pa;
'>agem quar1do. de lodo em 1odo. não podem 
'-Cgu1routralmhamai>fone! 

Até ao prfüimo número. • 
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