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o,,,aue ficou

E

vulgar-econf~osanosvãopassandoC'.Miavezmaisainda

mais \'Ulgar-. quando se aproximam as comemorações do 25 de
Abril, stnnos confrontados com a inevi1.1h·el pergunta: ''Pen~
que o 25 de Abril valeu a penar Aparentemente a pergunta não
cnvol11e umsen1imentosaudosisca. que subentendesse que
Portu gal estaria melhor ames de 1974do que agora. Despida desse
preconceito então a pergunta terá um sentido crítico. deixando implkita a
dúvidasobrcseasituaçãoaclllaloorrespondeàsesperanças.àsexpectativas
que a revolução dos cravos gerou. Pessoalmente, confesso. a pergunta
incomoda-me e. invariavelmente dou a mesma resposta; "Obviamente que
valeu a pena e nem sequer aceito comparar a actualidade com o ante-Abril.
pois 11ma situação em que se desfruta de liberdade nunca é comparfo~I com
aquela em que domina a opressão. Quando posso acrescento que outra coi!>a
t comparar a realidade que se vi\'e com aquela que poderia existlf se as
potencialidades abenas pelo 25 de Abnl e pela Constituição da República
de 1976. que o consagrou, ti\'essem sido plenamente apro,·citadas.
Quando. muito recentemente, José Saramago afinnou a jornalistas.
na romagem à campa de Vasco Gonçalves em 11 J11nho06: -.Do 25 de Abril
de 1974 não ficou nada, rigorosamente nada. Nem mesmo a democracia é
uma herança dirccta da revolução•, fez declarações incómodas. Tomadas
à letra pode entender-se que se está hojecomoseo25 de Abril não ti\ esse
aco ntecido, não como em 24 de Abril de 1974 mas num mode lo de
sociedade para o qual o mareei ismo teria evolufdo naturalmente. Discordo
em absoluto. pois isto seria retomar a tese da evolução versus revolução.
que há dois anos algu ns sectores mais conservadores tentaram fazer passar
e que, nes tas páginas, contestei. Escrevi então (O Rtfertncia/ n.º 74. Jan·Março 2004), q11e o 25 de Abri l foi a prova de que a presumivelmente
tentadaevoluçãomarcclista fa lhara,porqueforabloqueadapelosortodoxos
do regime. O MFA depôs o mareeiismo mas também derrotou os ultras do
!>alazaris mo que se hav iam imposto a Marcello Caetano.
Mas cre io que entendi o que José Saramago quis di1.er e que não se
confunde com as teses evol11cionistas. Na sua opi nião o 25 de Abril
disting11ira-se por avanços e marcas bem distintas, caracteri zadoras de um
movimento político e social avançado. saldo de 11m golpe militar e são
essas marcas que terão desaparecido. Quando diz "não ficou nada", querera
dizer que os traços mais marcantes. mais identificadores e que o tornaram
exemplar. foram sendo sistematicamente apagados ao longo destes 30 anos
de regime constitucional e, deles, nada resta. Assim interpretado, ainda que
re\·elcm um deseocan1oexcessivo q11e não partilho 1otalmente. as palavras
de Saramago j11stificam outra atenção e abalam muitas consciências.
Por mim, nesl.D edição em que registamos as comemorações do XXXIl
anin~r~o. prefiro partilhar com os leitores este belo poema de Gustavo
Pimenta que, com a devida vénia, recolhi do se11 livro "Retratos de um País
Encan tador" (200J)eque, tendo um tom mais optimisla do que as palavras
de Saramago não deixa de, com elas, ter m11i tos pontos de convergência:
"Declaração de amor (adap1ada) a Port11gal
Eu gostavadeti.me11 país,comotueras
depo isdeAbrilanavegaravida,
cm que todos os dias eram primaveras
ecadachegadaeraumapartida.
Quando eras, todo. esfuziante
ecada tarefa11maliturgia:
quando o resto do mundo c:ra tell amante
e era tempo em q11e t11do 11rgia.
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Maseugos1avadeticomotueras,

era eu a supor, Ponugal. como serias
coqueeuqueriaeramsóquimeras,

imaginando que era o que tu querias!
Nãosendotucomofosteoutrora

ou não sendo apenas como eu sonhei,
gostodetioomoésagora
atéquesejascomoteinventei

Neste número de O Referencia/ temos outro tema em destaque.
É Carlos Fabião. A afluência de amigos e camaradas, muitos
por iniciativa própria. que quiseram deiur o seu testemunho sobre esta
figura maior da A25A. do MFA, do Exército Português e de Portugal.
prova a enonne consideração e carinho que a todos merecia. O excelente
trabalho que o nosso associado, dirigente e amigo Eduardo Abreu realizou. dá o relevo merecido ao lugar destacado que Carlos Fabião ocupava

entre nós.

OUTRA VEZ ?
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compromisso
para a inclusão social

1•am-sejá, além dos Depurados
e Ministro$, o Vice-Presidente

República para as Regiões
Autónomas dos Açores e da
Madtira, o Provedor de.
Jus1iça. a Chefe do Es1ada Maior Central das Forças
Armadas. o Presidente da
Assembleia Legislati1•a da
RegiãoAul6noma dos Açores, o
Vice-Presidenle da Assembleia
Legislativa da Região A111ó110ma do Madeira, o Presideme
do Co11selho Económico e Social, Conselheiros de Eslado,
os Chf'jes dos E.fim/os-Maiores
dos três ramos das Forças
Armadas. Juí~es Conselheiros
do Tribunal Constitucional, a
Go1•enuulora Cil'il de lisboo, o
Go1·emador Mifüar tle lisboo,
o Comandame da Guarda Nacional Republicana. o Direcwr
Nacio11a/ da Polícia de Segurança P1íblica, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Usboa e o Prf'sidl'nte do CDS-

do Tribunal Constitucional, o
Procurador-Gero/ do República, o Presidenle do Supremo
Tribunal Administrativo, o
Vice-Prf'side11te do Trib1111a/ de
Contas. os Representames do

Encontro1·om-se ainda
prese111es. no Tribuno A, as
esposos do Preside111e da República e do Pn'sidente da Assembleia da Repiíblica. osex-Pre-

Às /O horas en1rou na
Sala das Sessões o cortejo em
queseintegra1•om0Presidente
da Repúblico, o Presidente da
Assembleia da Rep1íblica -

que saudaram, com uma 1•inia.
os membros do Corpo Diplomárico presenres - , o Primeiro-Ministro.os Presidentes

do Supremo Tribu11a/ de Justiça
edo Tribuna/Co1rs1i1uci01wl.
os Secretários do Mesa da
Assembleia do Rep1íb/ica. a
Secretária-Geral da A.tsem-

b/eia da República, o Chefe. o
Vice-Chefe e os Secretários do
Protocolo do Estado, o Chefe
de Gabinete do Presidente da
Assembleia da República e o
Director do Gabinete de Re/açües /nternacionais e Protocolo

N0Hemicicloencon1ra-

pp
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enhor Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-

S

~~~::~ ~~:~:c~:;e~:~~a:~~. ~~~~:~~~.orase~c~:e:

sidentes da República General
Ramalho Eanes, Dr. Mário
SoMes e Dr. Jorge Sampaio
e respectfras esposas. bem
como os ex-Presidentes da
Assembleia da Repúblicn
Dr. Francisco Oliveira Dias e
Dr. Almeida Santos; na Galeria
f, o Corpo Diplomático; na
Galeria//, a Direcção da Associação dos ex-Dep11tados dll
Assembleia tia República e o
Coro do Assembleia da República; llll Galeria ///. membros
do Go\'emo, o Presidente da
Comissão de Acesso aos
Documemos Administroti~os, o
Presidente do Conselho de
FisctJ/i~açiio do Sistema de
Informações da RepúblictJ
Porruguesa, o Comandante
Naml, o Comandante da Comando Operacional da Força
Aérea, o ComandtJnte do Comando Operacional dos Forças
Terrtslres, ex-Conselheiros do
Revoillção, representantes da
Associação 25 de Abril. o
Presidente dtJ Associação dos
Deficientes das Forças ArmadtJs, os Secre1ários-Gerais da

com o futuro. Esse futuro~. hoje. o nosso presente. As efemérides são sempre memória do encontro da História com o
calendário. E porque as efemérides se repetem. mas a História não, desse
reencontroanualdecorrcoriscodecelebraramerarepetiçãododiaede
perder cada vez mais o sentido de abertura à História que marcou a nossa
memóriacolectiva.
Uma fonna tentada ao longo dos anos, para que esta cerimónia de
homenagem. a trigésima segunda. o seja menos à data e mais à História
que nela se encerra. foi a de fazer dela um momento de reflexão sobre o
nosso tempo.
De facto, nenhum outro dia - tirando o 1O de Junho - é mais
apropriado a que o tomemos como uma encruzilhada entre o que foi e o
que há-de vir. entre o ontem e o amanhã.
Nesta linha de orientação, eu podia aproveitar esta minha primeira
vinda à Assembleia da Repúbli ca, para participar numa cerimónia
comemorativa do 25 de Abril. para sublinhar quanto Portugal mudou nos
últimos 32 anos. O vasto leque de direitos e liberdades que o sistema
democrático consolidou. os progressos realizados nos mais variados
domínios. a panicipação do País na União Europeia, a sua afirmação no
concerto das nações e muitas outras realizações que fazem pane do activo
da Naçào portuguesa.
Num outro quadrante, podia justificar-se. nesta data fundadora do
regime democrático, voltar ao desafio da melhoria da qualidade e credibilidade do nosso sistema político. Tive oportunidade, nesta mesma Casa,
aquando da minha tomada de posse, de sublinhar a responsabilidade que
impende sobre a classe política nesse esforço de melhorar a nossa
democracia e de reforçar o pres1ígio das insti1Uições da República e dos
seus titulares.
De facto. a comemoração do 25 de Abril seria uma ocasião propícia
para reflcctir sobre o que desejamos do nosso sistema político. o que
C5peramos do papel e do funcionamento dos panidos. o que é exigível do
comportamento dos eleitos e demais agen1es políticos, o que deve ser feito
para que os cidadãos ganhem uma nova confiança e respeito pela actividade
política e para que a democracia se revitalize e suscite najuvenmde
portuguesa maior motivação e entusiasmo.
Pareceu-me, no entanto, mais útil. perame os legítimos representantes
dosoutrosórgãosdesoberaniaeaatençãodaopiniãopública. lançarum
olhar sobre a nossa sociedade, confrontá-la com os sonhos que marcaram
aquclesdiasdeAbril,masquearealidadedosnossosdiasnãosónãovalida
como em vários aspec1os nos interpela. Quero referir-me, cm particular, ao
sonho de justiça social. da construção de uma sociedade mais justa e equilibrada, cm que os benefícios do desenvolvimento contemplassem todos.
32 anos após a Revoluçào. o Portugal desta encruzilhada entre o
passado e o futuro continua a ser um país fortemente marcado pelo
dualismo do seu desenvolvimento.
Éinegáveloprogressoregis1adoemalgunssectoresdeactividade,a
capacidadeoompetitivademuitasempresas,aexcelênciadealgunscentros
de investigação e inovação, a qualidade de serviço de muitas instituições.
Mas não é menos inegável que essas experiências de vanguarda não
conseguem impregnar todo o tecido social. coexistindo os nichos de
modernidade com expressões de indisfarçável arcaísmo social e cultural.
Profundasdisparidadesrevelam-senaleituradoterri16rio.Écadavez
maior o fosso entre as regiões marcadas por uma ruralidade periférica e as

Unitio Gero! de Trabalhadores
e da Confederação Geral dos
Trabalhadores Portugueses e
demais convidados.
Constituída a Mesa. na
qual o Presidente da República
romou lugar à dirtita do Presi·
dente da Assembleia do República, a BandtJ do Guarda Nacional Republicana. postada
nos Passos Perdidos, executou
o Hino NtJcional.
Seguirom-se os discursos
dos Deputados Heloísa Apol6nia (Os Verdes), João Semedo
(BE}. Telmo Correia (CDSPP), Abílio Fernandes (PCP),
Miguel Macedo (PSD) e José
Vera Jardim (PS), do Presidente dtJ Assemb!eitJ da República e do Presidente da
República.
A sessão foi encerrada
eram 12 horas. tendo o Hino
Nacional sido ctJntado, de pé,
pelo Coro da Assembleia da
Repúblico.
(Diário dar Sessões
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Romper com
o conformismo
regiões mais urbanizadas. Mas, dentro destas. ressaltam as que
conseguiram manter uma dimens3o humana. proporcionando satisfação e
bem-estar aos que nelas habitam. em contraste com as que se tomaram

autênticas chagas urbanlsticas. produto da desorganização e da
irresponsabilidade, condenando os seus habitantes a um mau viver

resignado,semqualidadeesemhorizontes.
A crise do mundo rural não é de hoje. arrasta-se há décadas. entre
ciclos de resistência e de abandono. A vasta faixa do interior do País
representa acmalmente apenas 15% da população residente.

Muitas políticas foram adop(adas. mas nenhuma conseguiu estancar
afugadasgentes.oraparaosccntrosurbaoosdoliloraloraparadcsunos

ma.is longínquos. numa dii.5porn que temia em persistir.
lludimo- nos pela ~nça deste ou daquele equipamento social. fruto

do voluntarismo do poder local e dos homens-bons que não abandonaram
as suas terras, mas !ardamos a encontrar um rumo de descm·olv1mento
sustentáveldointeriordoPafsquel>O(encieosparcosrccursosexisten1es,
quecombataatendêociapara odespovoamentoequealraiaoovosrccurso:s
materiais e humanos
No quadro geral de adom'ICCimentode muitas pequenas vilas e aldeias
do interior, apraz-nos regisw os sinais de esperança que, aqui e ali, vamos
detectando. Ponugal precisa de olhar para esses sinais. identificar as boas
priticas que os sustentam. reconhecer o esforço que os agentes
económicos. sociais e políticos \·~m desenvoh-endo e, a panir daf, traçar
um caminho para que todos se sintam responsá\·eis e mobilizados para a
acção. Há que vencer os obstáculos que nos têm impedido de enfrentar
com sucesso a dupla exclusão do em·elhecimento e da pobrcu que aunge
as comumdades do interior de Ponugal.
Mas a mais marcante das disparidades que emerge deste Ponugal a
duasvelocidadeséaque resuhadasdesigualdadessociais.
O sonho de um País livre e democrático é indissociável da ambição
de uma sociedade mais desenvolvida e com mais justiça social.
Julgo poder expressar o sentimento geral ao dizer que muito
progredimos na modernização da economia e na afirmação de novos estilos
de vida. mas ficámos muito aquém na concretização dessa ambição de uma
sociedade com maior justiça social.
O nosso país é, no quadro da União Europeia, o que apresenta maior
desigualdade de distribuição de rendimentos e é. também, aquele em que
as formas de pobreza são mais persistentes. São caracteris1icas estruturais
emquepesamoatr.l50naqualificaç3odosrccurso:shumanos.afragilidade
das nossas classes médias. a má qualidade do emprego e os baixos níveis
salariaisemvastossectorcsdanossaeconomia.
É entre a população mais idosa que encontramos as mais
preocupantes situações de exclusão- o risco de pobreza persistente, que
é relati\'artlente elevado em Ponugal, aumenta suhstancialmente no caso
dos idosos.
O esforço que o Estado tem vindo a realizar para atenuar os efeitos
deste quadro social tem de ser continuado. Não é moralmente legí11mo
pedir mais sacrificios a quem vweu uma vida inteira de pri\1içào.
Desagregadas as estruturas familiares de apoio pelas transformações
soc iai s ocorridas nas décadas mais recentes, ficaram muitos dos
refonnados de ontem confinados às pensões do regime não contributivo
que lhes nã-0 conseguem assegurar uma existência condigna.
Ea exclusão-a dimensOO de não penença a que demasiados dos nos·
sosconc:idadãossevêemremetidos-étãointolcnivelque,porcontra.ste,
têm de ser reduzidas à sua devida proporção as controvérsias geradas a
propósito de pequenos aperfeiçoamentos dos nossos direitos. Falo dos

direitos dos que não são o:clufdos e das cootrovérsias em que: demasiadas
vczesadiscussãopolíticaseesgocaeaatençãodaopiniãopúblicasecxaure.
Esse é um peso que temos de ter presente na nossa consciência
colectiva. mas também na consciência de cada um. O que de mais nobre
e mais perene a história deste dia nos deixou, e que queremos legar às
novas gerações, é a ambiçllo de um País mais livre, mas também de uma
sociedade mais justa.
Ao evocar esses dias de sonho e de esperança. lembro-me sempre
daquele canaz cm que uma criança colocava um cravo no cano de uma
espingarda. A carga simbólica dessc canaz é iniludível e vale a pena
questionar: como cresceu aquela criança? Como crescem os milhares de
crianças ponugucsas? Será que es1amos a tratar bem llli DO\"aS gerações?
Preocupam-me os casos de eriançllli vítimas de negligência e de maus
tratos físicos e psicológicos. que regulannente são ob,JCCtO das noticias dos
órgàos de comunicaçào social. Reparo no número de procCSSO'.> instaurados
pelas instituições vocacionadas para a sua pro1ecçã-0. Ouço o testemunho
do cidadão anónimo ou do técnico que lida diariamente com estes casos e
não posso deixar de reconhecer que essas mesmas crianças constituem o
elo mais fraco dessa cadeia social que alimenta a exclusão. Na sua origem
vamos encontrar. inrnriavelmente. a desestruturação familiar, os
baixissimos nfreis de escolaridade dos pais e, de forma mais destacada,
situações de dependência. com especial relevo para o alcoolismo.
É nesse mtsmo quadro social que encontramos outro dos sinais
preocupantes: o da violência doméstica. nomeadamente a que atinge
maioritariamente a mulher. Não vale a pena esconder essa realidade
silenciadaqut.porvezcs,escapaàatençãodasins1iruições.Trata·se.antes
de mais, de um problema de dignidade humana para o qual não pode haver
tolerãncianemresignaçllo.
Todos nós acompanhamos com prwcupação estes sintomas. Sabemos
que os efeitos da crise económica tendem a po1enciar esses sinais,
nomeadamente através do desemprego de homens e mulheres que, pelo
seu nf\-el de escolaridade e pela sua idade avançada. enfrentam dificuldades
acrescidas na procura de um novo posto de trabalho. É nestas situações
que o risco de exclusão social aument.a.
Para que esse risco possa ser atenuado nOO chega exigir mais medidas
ou mais dinheiro. Concretizar essa ambição de justiça social. que não tem
de ser remetida para o plano das utopias, passa porcada um de nós. Todos
somos responsáveis, todos temos de assumir a quota-parte de
responsabilidade social que nos cabe como cidadãos. Assumir como
desfgnio colectivo a protecçllo dos que vão resvalando. lenta e
invisivelmente, para a margem de uma sociedade que se quer competitiva
edinãmica.mas tambémjustaeinclusiva.
Temos de romper com o conformismo e o comodismo de reltgar para
o Estado a única solução do problema.
Temos de oonseguir enaltecer. através de uma non1 atiludc cívica, o
exemplo de milhares de cidadãos que, através do voluntariado e da
participaçãoemins11tuiçõesdesolidariedadesocial.enoontramumsentido
para esse desígnio.
Mas temos, também, a obrigação de reconhtcer que a melhoria da
JUStiça social. o combate à pobre1.a e à exclusão exigem que o Pais volte
a ganhar a batalha do investimento. do crescimento económico, da criação
de riqueza, scm o que o sonho continuará adiado.
Deveremos ter em conta a preocupação que o último Conselho Europeu enundoo ao chamar a attnçiio - e bem! - para a interdepcndêoci3
que existe entre crescimen10 económico. competitividade, criaçio de
emprego. protccçào c inclusão social.
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Sr. Presidente da Assembleia da República. Sras. e Srs. Deputados:
Não quero limitar-me ao diagnóstico. Quero apelar a uma in!ervenção
mais ampla e mais coere me naquilo que. mais do que uma soma de dramas
individuais,~ - e deve ser - um peso na nossa consdência coltttiva
Quero propor um compromisso cívico, um compromisso para a
inclusão social.
Um compromisso que envolva não só as forças políticas, mas que
congregue as instituições nacionais, as autarquias, as organizações da
sociedadecivil,dossindicatosàs associaçõescívicaseàsinstituiçõesde
solidariedade. Um compromisso em tomo de um conjun10 de princípios

e objec1ivos que nos orientem na acçãocolec1iva. tendo por alvo os grupos
sociais mais vulneráveis.
Estou convencido de que, em relação a este objectivo da inclusão
social-tãocentralàdignidadedapessoahumana-,épossívelidentificar os problemas mais graves e substituir o eterno combate ideológico
por uma ordenação de prioridades. metas e acções. em que 1odos se
possamre\·ereparticipar.
A elaboração do próximo plano de acção nacional para a inclusão
pode ser aproveitada para uma mobilização geral. uma verdadeira
campanha em prol da inclusão social. Um plano que consiga superar o
tradicional enunciado de medidas, definindo lima estratégia coerente para
umfoturomaispromissor.
Esseser.i um passoparaconcretizaressaambiçãodeconstruinnos
uma sociedade mais desenmlvida e. ao mesmo tempo. com maior justiça
social
Sr. Presidente da Assembleia da República. Sras. e Srs. Deputados:
Para aqueles que o viveram, comemorar o 25 de Abril significa reavivar
uma recordação preciosa, património da nossa memória e marco do nosso
passado colecth·o. Mas significa. também. mantennos presente o sentido
que lhe está associado, o sonho e a ambição, sem os quais poderia não

passar de mais uma data ou de uma sequência fortuita de acontecimentos
isolados.
Comemoramos hoje o 25 de Abril.
O 25 de Abri l de 1974. quando um povo. sob o impulso de um
punhado de militares, tomou nas suas mãos o seu próprio destino.
Mas também o 25 de Abril de 1975. quando os portugueses, em
eleições livres e democráticas. disseram. com clarer.a, o que queriam e o
quenãoqueriamparaPortugal.
E. ainda. o 25 de Abril de 1976, data em que entrou em vigor a
Constituição da República Portuguesa.
Sãoestastrêsdatas,hojeassinaladas.queconferemsentidodefuturo
e de modernidade à nossa democracia.
Esses são os marcos de llm passado comum de qlle nos orgulhamos
e qlle, ao celebrarmos, não nos dispensa de ter sempre presente a
advenê11cia do poeta Rlly Belo: +<Gostaria de ouvir as horas do relógio da
matri7lmas isso era o passado e podia ser dum'edificar sobre ele o PorttJgal
fütllro».
É. seguramente. aos gestores do momento que cabe decidir os
caminhos. mas é onde esses caminhos nos levam que lhes hão-de dar. ou
não,oreconhecimentodasnovasgerações.
Fomos capazes de concretizar o sonho de um Portugal livre e mais
próspero. mas estamos longe de podem1os realizar a aspiração de maior
justiça social
Os portugueses esperam dos políticos. que. livre e democraticamente.
elegeram, que estejam à altura dessa exigência. que se empenhem em dar
uma nova esperança aos mais desfavorecidos da nossa sociedade. que
cooperem no sentido de mais facilmente poderem superar as dificuldades
e naturais divergências ideológicas.
Se o conseguirmos. seremos dignos do reconhecimento de uma
memória futura. É essa a minha ambição. •
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Precisamos de preservar
a unidade essencial

enhorPresidenteda República, Sr. Primeiro-Ministro, Srs.
Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça. do Tribunal
Constitucional e dos demais tnbunais superiores. an1igos
Presidentes da República. Presidentes da Assembleia da
RepúblicaePrirneiro-Ministro,Sras.eSrs.Ministros,Sras.
e Srs. Deputados, Srs. Representantes do Corpo Diplom,tico, altas
autoridades civis e militares: Começo por saudar a presença de todas
as mais alias autoridades do Estado e dos rcprcsen1an1es dos pafscs
amigos nesta cerimónia solene e cumprimento de forma especial o
Presidente da República que, prontamente, acedeu ao nosso convite
para celebrar connosco esta data tão significativa para a História
contemporânea de Pom1gal e par1icipar na inauguração de uma
exposição alusiva aos 30 anos da Cons1ituição. que se encontra patente
nos Passos Perdidos.
Comemoramos hoje o XXXII Aniversário do 25 de Abril. ~um
dia especial para a Assembleia da República, nascida h:i precisamente
30 anos, quando, com a entrada em vigor da nova Constituição, se
realizaram as primeiras eleições para o Parlamento, dando corpo ao
regime democrático viabilizado pela Revoluçlio dos Cravos. A elas se
seguiriam a formação do 1 Governo Constitucional, chefiado por Mário
Soares, e a eleição do primeiro Presiden1e da República da democracia
contemporânea. Ramalho Eanes, completando-se uma arquitectura ins1i1ucional legi timada em pleno pelo voto do povo. Cumpria-se, assim,
o objectivo proclamado pelo Movimento das Forças Armadas no seu
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Programa: «instauração. a cuno prazo. de uma democracia política em
Portugal é o objectivo maior do Movimento de Oficiais. sem o qual os
objecti\'OS de natureza especificamente militares - entre os quais
avulta o prestígio das Forças Armadas - jamais serão alcançados».
Saúdo as Forças Armadas e. de modo especial e fraterno, com um
cravo, os mili tares aqui presentes que representam. simbolizam e fize.
ramo25deAbril
À distâ11cia de mais de três décadas, a sociedade de então é uma
realidade por vezes imperceptível para quem não viveu o anacronismo
do regime da época. pro1egido por um tenaz mecanismo de autodefesa.
em que a censura. a bastonada. a tortura, as penas arbitrárias, a depor·
lação e o exílio forçado ou a eliminação física se aliavam às irradiações
e à discriminação na função pública, à pe rseguição económica, à doutrinação oficial pela propaganda, à expulsão das universidades, ao
incentivoàdenúnciaeàdelaçãoeàvigilânciasistemáticadavidaindividual e colec1iva por redes gratificadas de informadores. Esse regime
existiu! E existiu aliado a níveis económicos extremamente baixos.
geradores de emigração massíva, com profundas arbitrariedades no
plano social e, para mais, arrastando o País para o prolongamento de uma
guerra sem sentido, por mais de uma década no seu período final.
Esse regime existiu! Existiu. mas - verdade se diga - contou
sempre com resistência entre o povo português.
Não podemos deixar na sombra todos os que. em Portugal. se
ergueram contra a ditadura e mantiveram acesa, grande ou pequena que
fosse, uma chama libertadora. Fossem eles gente simples do povo ou
as mais altas elites académicas, fossem eles republicanos. liberais,
cristàosprogressis1as,socialistas.comunistas.anarquistas.dissidentes
do regime ou monárquicos. fossem eles de Lisboa. do Porto ou de outro
ponto do País. fossem jovens ou de qualquer idade, a verdade é que
nunca a sua convicção se deixou abater nem a sua vontade de lutar se
deixou desanimar. São merecedores. por inteiro. da nossa homenagem
no dia de hoje.o Dia da Liberdade!
Entre esses, não podemos igualmente ignorar os militares.
Várias foram, com efeito, as acções de elementos das Forças
Annadas. ao longo da ditadura. em prol da restauração democrática,
sejam as que tiveram lugar imediatamente a seguir ao 28 de Maio sejam
as que ocorreram após a II Guerra Mundial. no rescaldo da candidatura
do «General sem medo,., o General Humberto Delgado, no início dos
anos 60, ou o próprio 16 de Março de 1974, que antecedeu o 25 de
Abril, movimento delas também herdeiro. com pleno sucesso e com
generalizado apoio popular. sentido pela população de forma muito
vivida, como a que testemunha pessoalmente o Presidente da República. Cavaco Silva. na sua autobiografia. ao relatar como viveu emocionadamente es!óe dia ...explodindo de alegria com a rendição do Quartel
do Carmo,..
O 25 de Abril restituiu a liberdade ao povo português e, por essa
via. restituiu. também, às Forças Annadas o seu papel genuíno de componente militar da política de defesa nacional, definida pelas instâncias
competentes do Estado, intervenientes em missões de paz, legitimadas
pela opção livre do País. pelo Direito Internacional, ao mesmo tempo
que também pennitiu, com a nova ordem constitucional democrática,
aredignificaçãodasforçasde!óegurança,expurgadasdapráticaincontrolável da força. e a verdadeira independência de outros corpos do
Estado, nomeadamente na esfera do poder judicial, agora livres de vfnculos. nomeações. promoções e instruções de obediência governamental quanto ao !óeu funcionamento e actuação específicos, como é timbre
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de uma democracia adulta, mas como não era timbre de uma ditadura

retrógrada.
O País. em três décadas. consolidou inegáveis padrões democráticos
de funcionamento na ordem política. restaurando e mantendo direitos,
assegurando elevada protecção jurídica por igual a todos os seus cidadãos, viabilizando uma verdadeira emancipação profissional e cívica da
mulher,estabelecendoaliberdadeeconómicaeasgarantiasdosinves1idores nos únicos limites de regulação da sã concorrência contra as
distorções de mercado. expandindo adequados critérios de protecção
social- que urge assegurar no limite máximo e não mínimo das possibilidades da economia - e integrando. posi1iva e construtivamente. a
cena mundial, seja ela do âmbito das Nações Unidas. seja ela a que emana do projecto da União Europeia. seja ainda a que tanto privilegiamos
no quadro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, esse imenso
espaço, em África, na Ásia, na América Latina e na Europa, a que nos
une a língua comum e uma partilha crescente de valores sobre os objectivos. os fundamentos e os equilíbrios da comunidade internacional.
Dir-se-á: três décadas é pouco. Sim, mas três décadas é muito em
termos de estabilidade e de potencial para aperfeiçoamemo constante.
semturbulênciainstirncional!
Desde o estabelecimento de padrões democráticos no nosso País.
em l 820, graças à Revolução Liberal do Porto e às primeiras eleições
livres. é mesmo muim. Se dissecarmos a História, o que havia ocorrido
32 anos depois, desde 1820, até 1852? Vários avanços e recuos. muita
perturbação. vários pronunciamentos e golpes de Estado absolutistas,
a preseJ1çaestrangeira. uma guerra civil prolongada por vários anos.

a expulsão e o regresso das ordens religiosas e, finalmente. o advento
da Regeneração. só em 1851.
E o que aconteceu à República de 1910. que soçobrou 16 anos
depois?
E o que aconteceu ao próprio regime autoritário. dela saído em
1926. até 1958. com as sucessivas flutuações da ditadura militar inicial
e os contra-golpes a que deu origem. as tensões sempre verificadas na
transição para um modelo de ditadura civil, a grande instabilidade
inicial, as sucessivas revoltas político-militares, asgra11des crises no
lillal dos fascismos europeus e todas as movimentações que antecederam o imobi!ismocolonlal. desde finais dos anos 50. nomeadamente
a grande expressão popular de protesto contra o regime que foram as
eleições presidenciais de 1958,eque haveriamdeestarnaorigem do
fimdaditadura,anosdepois?
Três décadas de democracia consolidada, como a que vivemos, em
paz e segurança. particularmente depois da estabilização operada pelo
25 de Novembro de 1975 e da matriz constitucional traçada pelos
Constituintes na Constituição de 1976. com o adicional das suas revisões. constituem um inegá\"el património político do País nos últimos
séculos. acrescido ainda pelo facto- inquestionavelmente legitimado
- de que a percepção dos portugueses, mau grado a expressão de descontentamento pontual, sempre legítima. é globalmente valorizadora
de um progresso e não de um retrocesso quanto ao período percorrido!
Quais os portugueses que hoje assumirão que se vive pior em
Ponugal do que há 32 anos? Quantos aí e a isso desejariam retroceder?
Posso estar enganado. mas a maioria do País tem uma \ isão clara sobre
este ponto decisivo do seu percurso histórico e. por isso. não alimenta
derivas menos consentãneas com os modernos padrões democráticos
europeus.
Sr. Presidente da República. Ilustres Convidados: O povo português
é o supremo garante da sua democracia. Ao fim de três décadas de
vivida e participada experiência, o objectivo não será nunca o dC? menos democracia. mas antes o de mais e melhor democracia para todos!
Em democracia. a relação entre i11s1ituições e opinião pública é
muito exigente e a tendência geral é para que seja cada vez mais
cxigcnte.numasociedadecomunicacionalaberta.nãosujeitaacensura
prévia e na qual é cada vez maior a produção e circulação de
infonnação e o comentário livre acerca de todos os assuntos.
Nenhum titular de responsabilidades políticas e públicas pode. nos
dias de hoje, em nenhum país democrático. ter a ilusão de que é
domesticável a obsessão informativa e, por isso. deve estar preparado
paraenfrentarosdiversosgrausdequalidadecomqueelaseexerce.e
há-desaberextrairparaasuaacçãoasilaçõescorrectasdeumexercício
que é. sem dúvida. eminentemente - e sistematicamente! - crítico.
Nos modernos poderes legislativo. executivo e judicial e. bem
assim. no plano de uma magistratura institucionalmente moderadora e
arbitral. o caminho é o de absorver em permanência o sentido útil da
crítica, mesmo se injustificada na retumbância ocasional de uma
formulação mais retórica. para agir numa linha de resposta coerente
orientada por um pennanente objectivo reformador.
Não ignoro críticas ao sistema político e, em especial, ao mais
publicamente exposto dos seus órgãos - o Parlame11to - . por ser,
constitucionalmente. o mais transparente de todos no exercício da sua
actividade legislativa e fiscafüadora. Tenho até a consciência de que
cadapatamardetransparênciaabre.enãofccha.aprocuraacrescida
dcnovospatamaresdeindagaçãoeescrut!nioequeesseexercícionão
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se atenua com exemplos comparados à escala europeia, por vezes, até,
menos rigorosos do que se poderia supor. Mas considero que nem a
critica injusta ou demagógica nos deve inibir quanto à interpretação
adequada do sentido crítico da opin ião pública e à extracção das
devidasconsequênciasnoplanodasmedidasaiomar.
Por estar na linha fron teira dessa absorvente e trepidante experiência política, o Parlamento dt\'C ser a primeira - e não a última das grandes instituições do Estado a assumir em plenitude a postura
de reforma permanente. ao serviço de um regime político que todos
desejamos SCJª· cada ano que passa, um regime democraticamente mais

fone. A resposta parlamentar, quando convocada. não deve ser a de
contemporiz.ação com a mfrcia. ou de pusilammidadc ante os detrac·
1ores. A resposta parlamen1ar adequada só pode ser: mais e mais obsti·
nado rigor, mais transparência, acrescidos de sentido de responsabi·
!idade!
Essa é a plataforma ins1itucionalmente desejável para que
o Parlamen10 moderno, na independência das suas funções. assegure
a alta fun çlio de legislar para todos os órgãos do Estado e para
os cidadãos. observando não o interesse de grupo ou facção mas
o interesse geral e o bem comum de 1odos os ponugueses!
Sr. Presidente da República, Sr. Primeiro·Ministro, Ilust res
Convidados e Convidadas, Sras. e Srs. Deputados: Para além da sua
estrutural tran~parência de procedimento. a Assembleia da Repúbli ca
- sede do poder legisla1ivo - é um órgão de soberania eminentemente
plural. Ne le se exprimem. com inteira liberdade, as forças políticas
sufragadas pelos ponugueses, com todo o sentido incrente ao seu de\'cr
de vitalizar e defender a acção governati va. criticá-la e opor-se-lhe.
fiscalizar o Executi,·o e a Administração, fazer as leis e velar pela sua

execução a todos os níveis dos poderes do Estado e. bem assim, gerar
os programas e ideias políticas para que se alcancem as mais adequadas
soluçõesdequcoPafsnccessita.
Não somos. por isso. indiferentes. neste dia em que nos reunimos
para celebrar o Dia da Liberdade. às preocupações centrais com que se
confronta o Pais, em tennos de grandes problemas do presente. sejam
eles os que têm a ver com a preservação de condições climáticas
globais propícias à sus1cntab11idade da vida na Terra. ou os que se
relacionam com a diversificação das fon1es energéticas, confrontada
agora com a terceira grande crise petrolífera; ou ainda os que respeitam
à premência do nosso ªJUStamen10 estrutural face à globalização da
ccononua. os que d1rec1amente se aniculam com a paralisia do proces.so
de construção, aprofundamenlo e unidade europeias. ou os que minam
diariamente a segurança e a paz na comunidade intemacional. Podemos
divergir quanto às soluções a adoptar. mas es1amos conscientes dos
riscos e da necessid:idc imperiosa de os enfrentar com decisão.
Velho de s&:ulos, o nosso país precisa de saber preservar a unidade
essencial dos ponugueses e também a unidade essencial - isto é. a
separação e a rnterdepcndhcia - dos poderes do Es1ado, sem
excepção, para responder com bito aos múltiplos desafios que se nos
colocam nes1e principio de um novo século, afi nal tão imprevis!ve l, tilo
agressivamenie competitivo e tão inseguro. E. sobretudo. o nosso p:ifs
precisa de o fazer com convicção. com ânimo, com rumo ceno, com
firme vontade de vencer!
Estou confiante em que o fará. renovando a generosa e genuína
men~em do 25 de Abril, e que todos o sabemos reafirmar solenemente,
neste dia de reíledo e de esperança. a bem da nossa liberdade ponuguesa e, para sempre, a bem da ocditosa Pátria minha amada•! •
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Portugal mais de Abril
NESTE 32.º ANIVERSÁRIO do 25 de Abril, a A25A decidiu dar
realce à passagem dos 30 anos das eleições democráticas.
Com efeito, passados 30 anos sobre a aprovação da Constituição da República (resultante da acção dos deputados eleitos um ano
antes. nas eleições mais participadas de toda a História portuguesa)
e sobre as consequentes eleições para a Assembleia da República.
para o Presidente da República, para as Regiões Autónomas e para
as Autarquias, decidimos salientar o facto de o MFA ter cumprido
as suas promessas e ter sido o Pai do Poder Democrático em
Portugal.
Ao fazê-lo, para além desse realce, ficou claro que não devem
ser os militares os destinatários das críticas à ac1ual situação, isto
é. não são eles os responsáveis pelo "estado a que isto chegou"
A opção democrática de 1974, consumada em 1976. não é
questionada.
Costumo dizer que ··os militares fizeram o 25 de Abril e os
políticos deram cabo dele"'. Mas os poHticos. em democracia. só
têm o poder se os cidadãos lho derem. Por isso. todos somos responsá\·eis pela actual situação. Foi isso que a A25A quis salientar.
não numa posição de crítica destrutiva, ou de lavagem das mãos.
mas sim numa atitude de luta por um Por1ugal mais de Abril.
É dessas comemorações que aqui damos notícia.
VASCO LOURENÇO
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Mais uma vtz os Comemorações Populares em Lisboa
rfrerom o seu ponto cimeiro na

manifestação que percorreu a
A1•enida da Uberdade.
Organizado por uma Comissão
Promotora que se vem a/ar-

gm1do, mante1•e uma enorme
participaçifu. Neste ano, 10/loe::
pelocaiorquefo:.ia, tafre;zporque as pessoa:r st quiseram integrar mais na mamftstação,
para aí expressarem o seu prousw acerca deinúmermproblemas, notou-st uma grondt
dinomi;zaçõo dos participan-

tes/mirones, ao longo dos dois
passeios da Avenida. Em contrapartida, a participação no
desji/emante1•e-seintens(I.
No Rossio, paro ailm da leitura

do Apelo à Participação.foram
feitos duas intervenções, tm
nome dos jovens tem nome do

Comisstlo Promotora.
É o intervenção feita em nome
da Comiss11o Promotora, pelo
corontl Nuno Samos Sifra, que
se publica de seguida.
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Santos Silva, porta-,·oz da Comissão Promotora das Comemorações Populares, quando discursava no comício do Rossio

ccVamos continuar»
SANTOSSlLVA•
TR INTA E DOIS ANOS decorridos sobre o
25deAbrilde l974fazem-nossentirqueesta

datatendeaserumfactohistóricodistantemas
estamos aínda mui10 longe de o poder considerar
um facto histórico impessoal.
Muitosdenósparticipãrnosnaconstrução

de um 25 de Abril à dimensão da nossa concepção da vida em sociedade.
Esteencontro,emcada25dcAbrilé.antes
de mais. um apelo à memória mas é também
revi~·eranualmenteossentimentoseasemoções

que marcaram profundamente a nossa própria
vida e a vida do nosso país.

É a afinnação permanente, ano a ano repetida, de que ··vamos con1im1ar".
A vida de quase todos nós está. directa ou
indirectamente.ligadaaestadatadecisivada
históriarecentedonossopaís.
Deposi1ámos 11este projecto a alegria, o
11ossoe11tusiasmo,omelhordanossagenerosidadeedemoslargasaumgenuínoesinceroscntimento de solidariedade colectiva.
025deAbriléumtraçoindelévelprescnte

11anossamemóriaindividual,presentenanossa
e:'listênciacolectiva.
O 1empo afastou.nos da paixão dos
acontecime111os mas não apagou a emoção com
que os vivemos.
Foi um tempo que revolucionou o país e as
suas insti tuições
Foi o tempo em que corporizámos uma
Revoluçãoquepercorreuopaíseomundoque
nosgalvanizouequenosdevolveuoorgulhode
sermos portugueses
O tempo 1omou difusos os ponnenores mas
este distanciamento deu relevo a muitos outros
factos. sobretudo à visão mais serena e menos
apaixonadadosacontecimen1os.
Deu relevo às emoções:
Deu relcvoàent regaaprojectos imensos
talve1.paraalémdasnossascapacidades.talvez
para além das muitas vontades e empenhamento
político que reedificam 11ações, mas eram
projectosdeumaentregaedeumagenerosidade
que em'ergonham o tempo actual.
Este tempo actual é o de uma democ.racia
quedificilmenteconseguehonrarassuasorigens
eque.emmuito,dcixoucaducar.semefectiva

rea lização. os seus mais autênticos compronussos.
Todos os anos que passam serào sempre anos
de balanço enquanto estiver presente a memória
daeonquistadeumaliberdadesubtraída.
Todos os anos se dirá. mesmo que de uma
forma distanciada, mesmo que, com a falta de
brilho e vivacidade que o discurso oficial sempre
comporta que, em Abril. se rasgou na história
destepovoedestepaísumanovafronteira.
Paratrásficaramaditadura.acensura,uma
guerrailegítimaeinjustifieada.oatrasoeultural
e económico, a megalomania de um império de
pésdebarroeadesconsideraçãodequasetodas
asnaçõesdaEuropaedomundo.
DoladodecádafronteiraqueAbrilabriu
estava um país que ansiava pela paz, pela
fratemidadeepclaconstruçãodeumasociedade
maisjustaemaissolid:iria.
Nestebalançodevcestarprescnteadádiva
de muitos portuguesesquedurantedezenasde
anossofreramahumilhação,aviolênciaeasegregaçàoeque. com o seu sacrifício pessoal.
con tri buíramparaalentacor1scienciafüaçàoda
ilegitimidade e brutalidade do regime.
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Mas a queda do regime ncccssi1ava de um
gesto brusco e da e;a:prcssãode força que os
milirnrcs de Abril lhe emprestaram. Esse foi,
sem dúvida. um mérito que não pode nunca
dcixardelhcsscrrc<:onhecido.
Foi esse gesto qlle nos colocou, a todos, do
lado de cá da Liberdade. do lado de d do sonho
e da esperança e. do lado de cá. estava o Portugal
democrático por construir.
Do lado de cá estava a descolonização e o
mundo que mudou um pouco cm consequência
do reconhecimento à independência de cinco
novas nações.
Do lado de cá estava uma Constituição trJçando os alicerces de uma sociedade dcmocrática c progrcssista.
Do lado de cá estava o Poder Autárquico
garantindo mecanismos de exercício de poder
mais próximos dos cidadãos e dos seus intercsses e expectauvas locais.
Foi por aqui. como diria opoetaeacanção.
que passou a liberdade.
Mas esta democracia que vi,·emos nos dias
de hoje arrisca-se. em contraposição com as
emoções que lhe deram origem. a ser um
território fechado. estéril e desmotivador.
Nunca como agora se assistiu a fenómenos
de concentração de rique1.a tão manifestos, tão
despudoramente exagerados em que tamMm
paruc1pam. num estranho processo de autofagia.
empresas do univer50 do Estado. E isto acontece
numasituaçãodccriscedecontençãoque~

imposta à generalidade da população.
A este nh·el a situação que vivemos octualmcnte tem semelhanças com aquela que prevalecia antes do 2S de Abril.Alguns dos grandes
grupos económicos até são euctamente os

No contexto dos países europeus somos os
primeiros nos mais ricos e os pnmeiros nos mais
pobres.
20 por cento da populaç.'.l.o ponuguesa. dois
milhões de portugueses, vivem abaixo do limiar
da pobreza. segundo avaliação de entidades da
Comunidade Europeia.
A par deste enriquecimento a generalidade
da população é ronfrontada com o aumento da
carga fiscal. com o desemprego. com a cada \"ez
maior precariedade do emprego e rom a redução
de direitos cm ircasdegrande sensibilidade
social.designadamente na saúde, nacducaçào,
nasegurançasocialeoqucmaisporaívirá.
Somos hoje um país cin1.ento, conformista.
tis vezes quase apático, desinteressado da política, dos polfticos, das instituições quesedesacreditam.desa!entoemrelaçãoàsconscqu€ncias
das decisões que se tomam. dos destinos que se
traçam. dos futuros que se comprometem.
Como entender, como aceitar que 32 anos
depois das portas que Abril abriu tenha sido este
o caminho percorrido?
É um verdadeiro cercear de horizontes e
legítimasexpecta1ivas.
É um desvio manifesto, intolerável. aos
ideais de Abril.
Os governos vão-se apropriando do exercício
do poder e não cumprem os seus compromissos.
Não são fiéis à voo1ade dos que os elegeram.
O que falta no discurso político é a capacidade de conseguir fazer o discurso da emoção.
dos ideais, da força anlmica. mobilizadora e
agregadora.
Se não é possí,·el à tecnocracia que nos
governa fazê-lo com emoção é seguramente
possível exigir que o façam com compromisso e
fidelidade.

É por isso que é oeccssária a panicipação
cívica dos cidadãos.
Aparticipaçãocívicaéncccssáriaporforma
a exigir o cumprimento das promessas eleitorais.
Aparticipaçãocfvicaénecessáriaparaque
exista transparência nasdecisõesqueafectam
anossavidaconossofuturo.
A panicipaçlo cívica é, em democracia,
o mais importante vcctor de mudança
O progresso necessita de consciências
lúcidaseagiladas.
Consciências que lulcm por projcclos de
mudança e que exijam o seu cumprimento.
Consciências que in1ervenham renovando
osonhoeaespcrança.
Consciências que renovem o nosso apego
à Liberdade.
Consciência que rejeitem todas as formas
de poder que. de modo mais ou menos claro.
maisoumcnossubtil.nosqueiramrestringir
direitos e liberdades conquistadas.
Em tempo de balanço. podemos afirmar,
sem tibiezas, que os mi luares de Abril. enquanto
detentores de poder polílico. foram os únicos
intervenientes na política do país que cumpriram
integralmenteosseuscompromissose,de
seguida, abdicaram voluntariamente do poder
entregando-o às instituições democráticas
entretanto criadas no país.
Tratou-sede umaquestãodefidelidadea
compromissos.
Tratou-se de uma questão de honra.
Em 1empo de balanço e de memória é
importante 1ambi!m venerar. entre muitas outras.
figuras insignes de companheiros na luta pela
Liberdadequerecentementepassaramoseu
exemplo e testemunho a todos os que fisicamente por ela se podem continuar a bater:
Refiro-me a Vasco Gonçalves, Álvaro Cunhal.
Emídio Guerreiro e Carlos Fabião.
Na minha vivência por esta pátria
intercontinental que é a língua portuguesa, em
Moçambique. conheci um poeta. Hélder Muteia,
que escreveu assim:
Se cu pudesse ter nas mãos
As sementes do futuro
Chamaria o mais inspirado escultor macua
Que na hora do sol sepor
Mcfariaumtabuleirodexadrez
E com as sementes perfiladas
Jogaria o meu xadrez
Com o povo a meu favor
E. se pudéssemos nós, ter nas mãos
as sementes do futuro?
... Faríamos de nós próprios, das nossas
energias. das nossas vontades. uma afinnação
única;
"Vamos continuar''
Elas hão-de florir e. então. de novo,
estaremos cm Abril.
Vivao2SdeAbril
Viva a Liberdade
Viva Portugal •
º°"""""pm{tr!dll,.,..-•c-wAoP_.,,"1s
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Mensagem
32 ANOS DE Liberdade! 30 anos de Poder democrático.
Há 32 anos os Ponugueses acordaram livres, custando-lhes a acrcdnarque a ditadura terminara abruptamente. Não era caso para menos:
48 anos de repressão, 13 anos de guerras coloniais, faziam duvidar
sobre o seu desaparecimento imediato. Ainda por cima. eram mi litares
os que prometiam a Liberdade, a Democracia e o fim da guerra A primeira reacção dos que ansiavam por esse dia foi de desconfiança:
1inham presente Pinochet. temiam o Kaulza de Arriaga Mas as canções
do Zeca e de outros poetas da Liberdade, anunciavam que estes mili1ares eram diferentes.
As promessas do MFA eram claras e inequívocas: terminara a
repressão, regressara a Liberdade. vinha aí o fim da guerra e do colonialismo. vinha aí a democracia.
Foi o tempo de todos os sonhos. de todas as lutas.
Muito se conseguiu, Portugal~ hoje um pafs totalmente diferente,
bastante melhor do que há 32 anos. Os militares cumpriram todas as
suas promessas. Disso se orgulham, revendo-se num acto libenador,
único na His1ória da humanidade.
A principal das suas promessas foi a de implantar a democracia,
através de eleições livres. Evocamos os 30 anos de eleições lincs, já
sob a égide da Constituição aprovada r.ambém há 30 anos, para todos
os órgãos do Poder: primeiro a Assembleia da República. depois o Presidente da República, de seguida as Regiões Autónomas e, por fim. as
Au1arquias. E se o Governo não foi eleito, porque os governos não se
elegem, foi também há 30 anos que o 1 Governo constitucional foi
fom1ado, em funç1io de eleições livres para a Assembleia da República
e para o Presidente da República.
Por tudo isto, constatando que a democracia está consolidada em
Ponugal. ao e\·ocar o l5 de Abril. e\·ocamos também a existência de
órgãos eleitos democraticamente.
Não compreendendo como é jX>SSÍ\'CI que um desses órgãos. precisamente a Assembleia Regional da Macieira. decida, oo ano 30 ela sua existência. não comemorar o acontecimento histórico sem o qual não existiria...
Nem todos os Portugueses estiveram e eslão sempre de acordo com
os actos eos procedimentos dos órgãos. clirecta ou indirectamente, eleitos.
Ainda agora assistimos à vergonha da a11tude dos deputados que assinaram o ponto e saíram antes de tempo... Todos eles ao agirem de forma que
consideraram correcta. o fizeram com resultados positivos ou negativos.
Obtivemos a Liberdade e é sobre essa pedra que temos construído
a Democracia. Sem ela, estaríamos muito pior. O resultado é obra e
responsabi lidade de todos. Em graus diferentes, é ceno, mas todos
temos responsabilidade no ponto em que estamos. Gostariamos de
estar melhor. É pouco compreensível como foi possh'el, em 30 anos
de democracia, termos chegado à actual situação.
Mas, todos temos de nos empenhar ...
E todos temos de nos empenhar num maior esforço na melhoria
da nossa sociedade. Todos lemos, cada um com as suas responsabilidades, seja na modéstia do seu serviço seja na mais elevada função que
ocupa. tentar fazer hoje melhor do que ontem.
À competição desbragada. egoísta, baseada no poder do mais
fone, esquecida da solidariedade devida a quem menos tem e pouco
pode, convém lembrar que a História nos ensina que os muito fracos
acabam sempre por n1io ter mais nada a perder ...
Depois do sonho, da ilusão de que tudo era possível, a dura realidade impôs-nos a sua presença e mostrou-nos como é difícil passar
dos sonhos à sua concretização, como não é fácil construir uma sociedade mais justa e fraterna. A realidade mostrou-nos como é nec~o
continuar a lutar e trabalhar sem desânimo. em espírito de entreajuda

e cooperação, vencendo afrontas e dificuldades, a caminho da
construção de um mundo melhor.
Ao longo destes 30 anos de poder democrático, nem sempre estiveram na primeira linha das preocupações dos vários responsáveis os
valores que sempre os de\·em nonear. Pelo contrário. assumiram por
vezes o papel detenninante posições como a luta pelo poder, os interesses corporafüos. a comipção - ,-erdadeiro cancro da dcmocrocia -.
a tentativa do poder económico controlar o poder político, a falta de de·
mocracia interna nos partidos políticos - elementos essenciais
da democracia política-. os egoísmos e as fraquezas humanas.
E. porque nem sempre tudo acontece como desejaríamos. ou
ocorre por \'CZCS ao contrário do que consideramos justo, n1io podemos
desistir. Temos de continuar a lutar por um futuro melhor, se n1io para
nós. para os nossos filhos e netos.
Não é fácil a luta contra os interesses instalados. Quem detém o
poder económico e social. mesmo que assente no sofrimemo e malestar de muitos, resiste sempre à mudança necessária, porque é fonte
de Liberdade, progresso e realização para a grande maioria.
Mas, porque não é fáci l faLer avançar a sociedade, no sentido da
realização de todos os homens e mulheres, ternos de lutar e trabalhar
todos os dias para que isso aconteça. Unindo esforços. na remoção dos
obstáculos, das incompreensões, dos egoísmos e dos interesses menos
transparentes que atrasam a justiça e o progresso.
A democracia panicipativa. de todos e cada um, organizados em
grupos cívicos. é cada vez mais necessária, mais indispensável.
A liberdade impõe-oos um maior sentido de responsabilidade. impõe-nos a todos uma maior interYenção na defesa dos nossos ideais. dos
nossos interesses legíti~ Não podemosesperarquecaiadecima a solução dos nossos problemas. não podemos esperar que os outros oo-los

""""""·

Os detentores do poder. por mais legitimados que estejam. têm que
saber que estilo pennanentemente cm observação, que devem, sempre

e a cada momento, pautar-se pela defesa dos valores e dos interesses de
quem os legitimou. Isso só acontecerá se, de uma forma significativa.
passarmos da crítica e do queixume à organização e à acção.
A cidadania não se compadece com ausência. com abstenção, com
alheamento. Pelo contrário, exige urna panicipação actinl. aos diferentes níveis, defendendo causas concretas que levem os responsáveis
no poder a respeitarem e defenderem o interesse público e os legítimos
anseios dos seus concidadãos.
E. porque estamos a falar do 25 de Abril, não podemos pennitir
que nos apaguem a memória. A participação cívica de\·e ter pem1anentemente presente a memória do passado. a r.uão de ser do 25 de Abril.
Nós, Associação l5 de Abril, conscientes da nossa legitimidade,
mantemos o nosso espírito de missão, não desistimos da nossa
obrigação patriótica de incentivação e mobilização de vontades e
inteligências. na procura dos caminhos que nos conduzam a uma
sociedade melhor.
Queremos continuar em Democracia. Mas lutamos por uma
Democracia melhor, mais panicipada, menos mascarada, mais política
e menos dos interesses instalados. que não agrave os problemas da
sociedade e permi1a um Ponugal mais livre. mais justo, mais fraterno
e em Paz.
É esse o voto que aqui expressamos, quando festejamos os 32 anos
de Liberdade.
Vivao25deAbril!
Viva Portugal!
Abril 2006 •
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José Maria durante a sua actuação

Jantar do 25 de Abril no Algarve
l\.1ANUEL MARTINS GUERRE IRO
POR SUGEST ÃO de alguns sócios ligados ao
Algarve, decidiu a Direcção da A2SA deslocar
paracstaregiãopartesignificativadascomcmoraçõesdo25 de Abril, com especial relevo para
ojantarcomemorativoeumaexposiçãonaPraça

do Mar em Quarteira.
A preparação e organização das realizações
foi cometida a um núcleo executivo composto
poralgunssóciosdaA25Aeporpersonalidades
locaisdefensorasdosvaloresdeAbril.

Desde início, as reuniões deste grupo mostraram uma dinâmica muito positiva, conse-

guindo somar apoios de empresas e entidades da
sociedade civil e sobretudo das Câmaras Municipais. tendo sido possível contar com a adesão
de todus os presidentes de câmara do Algarve a
estas comemorações.
Devido à iniciativa dos elementos civis do
núcleo executivo foi possível criar uma Comissão Promotora do evento com cerca de 300
adesões que abrangeu todososconcelhosalgarviosetodososcstratossociais.
Esta comissão promotora foi um elemento
cssencialparachegaradi\"ersasassociações,clubes e organizações do Algar.·e bem como aos
meiosdecomunicaçãoregionalelocal.
As Câmaras. que desde a primeira hora
nos garantiram alguns recursos financeiros,

viabilizaram o arranque do processoccom o
alargamento da Comissão Promotora transmitiram-nos a ceneza do sucesso em que se
transfonnariam as comemorações: constituindo
umnotávelacontecimentoregional decelebração da liberdade e do 25 de Abril, em espírito
de amizade e alegria sem distinções politicopanidárias, como ainda não linha ocorrido no
Algarve.
O jantar. reali1.adonoconcelhodeLoult,
foi um momen to panicularmente feliz para os
que nele paniciparam, pelo conv ívio e animação cultural dessanoitc.pelaoportunidadedc
assistireouvirdirectamenteasintervençõesdo
presidente da A25A, Vasco Lourenço, que se
ba!>COunamensagemdaAssociação, dopresidente da Câmara de Faro. Jost Apolinário que
faloudeimprovisoapelandoaosvaloresdcAbril
edo presidente da Câmara de Loult. Seruca
Emídio,oqualpublicamosnestenúmero.
Os ideais de Abril saíram reforçados
desta realização cujo sucesso se deve em
grande parte à capacidade dos algarvios se
mobil izarem em torno dos valores de Abril,
pennitindo levar a efeito um encontro/convívio
com mais de mil pessoas de todos os concelhos,
incluindo muitos autarcas e presidentes de
Câmara.
Por outro lado, factor igualmente importante nesta mobilização foi oevcntoser pro-

movido pelaA25A. o que o afastou à partida de
qualquer disputa política ou objectivo local.
Foimuitogratificanteconstataracredibilidadee aceitaçãoqueaA25Acontinuaadispornoconjuntodaspessoas.instituiçõescívicas. sociais e culturais contactadas para esta
realização.
As comemorações foram ao encontro das
preocupaçõesdaspessoasquesentemnoseudia
adiaasgravescircunstâ nciasquesevivem
actualmente em Portugal e que colocam em risco
a liberdade, democracia e segurança por que
lu1aramváriasgeraçõesdedemocratas.
Foi também evidente a adesão franca e sem
condições de muitas pessoas a este tipo de
ini ciativas e fonnasdeorganização. fora das
estrutu ras tradicionais do poder e da política.
sendonotórioqueasociedadeestámuitoreceptivaaestetipodeactoscívicoseculturais.
A realiz.ação das comemorações no Algarve
permitiu assim em espírito de alegria. liberdade
e unidade, celebrar os valores de Abril, mostrando ao mesmo tempo que novas formas de
participaçãosãocadavezmaisnecessáriaspara
oexercíciodeumacidadanialivreeempenhada
A A25A ganhou com esias comemorações
novos sócios e a certeza de que está no bom
caminhoaodescentralizarpanedassuas realizações no 25 de Abril ou noutras oponunidades. •
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o desafio da mobilização
• SERUCA EMÍDIO

não acresce nta rei muito ao que já se disse.
escreveu, comentou e interpretou sobre o

ACOLHEMOS HOJE no nosso concelho e
região o jan1ar da Associação 25 de Abril.
É uma emoção que não me dispenso de sinalizar.
Por isso quero saudar muito vivamente o
senhor presidente da Associação pela escolha
feita quanto ao local do encontro comemorativo
do 32.• Aniversário da Revolução dos Cravos.
Saúdo tam~m. cm nome do concelho que
represento, todos os militares presentes que. com
risco da sua vida. ousaram pôr tcnno a um longo
ciclo político de opressão e restrição das
liberdades individuais dos ponugucses.
É pois com um sentimento feito de orgulho
e sausfação que festivamente recebemos a Direcção. membros e simpatizantes da Associação
25deAbril.
A nossa comunidade acompanhou, desde o
primeiro momento. a causa hcróica do Mo\limento das Forças Armadas. parulh:mdo e ~ivcndo
comosuasasangústiasevicissitudesdeumpercursodifícileconturbado,nalutapelaliberdadc.
Nesse sentido gostaria de deiur aqui o meu
sincero preito de homenagem aos Capitllcs de
Abril que com o seu gesto e acção lançaram os
alicerces da sociedade democnitica em que hoje

""'mo.
Não quero. contudo. deiAar de fazer uma
curta rcílc:do pessoal, enquanto cidadão e
autarca. do que identifico como necessidades, na
linha do fonalcc imento dos propósitos e dos
laços do 2S de Abril, com a actualidadc.
Passados que são 32 anos é preciso que
estes encontros e outras comemorações se
realizem de fonna descen tral izada e inovadora,

parnqucasuarotina nãoafüsteasgeraçõesque
não presenciaram os acontecimentos da época.
Erccordoji,'lUTIOSnaterceirageraçãopós-25dcAbril.
É notório que o 25 de Abril não é comclllOl"ado com a festa. a mobilização, e o impaclo
que merece.
Penso que seria importan1e recuperar a
ideia de festa nacional. 025dcAbril devia de
serumaautênticafestanacionaL

Afinal, para onde foram os festejos dos
últimosanosdadécadadc70?
Parece-me sobejamente necessário que se
invista na preservação do que de simbólico e im-

portante este aoontecimcnto representa para a
história do Ponugal contemporâneo, mdo muito
para além do s imples feriado nacional.
~certoque amcmóriado25 de Abril há-de

pennanecer sempre. mas naturalmente que vai
sendo aherada ao longo do tempo e ao ser dada
como adquirida. perde muito do seu simbolismo.
Neste sentido gostaria de sublinhar dois
aspectos que considero imprescindíveis: por um
lado, manter viva a memória do 25 de Abril. por
outro, defcrKler o princípio da desccntrali1.ação.
Ao mtc:rvir neste convívio, como cidadão
atentoaoquco25 de Abril enquanto processo

político representou e representa. lanço um vi\"O
apelo paro que a sua temática seja tratada e reflectid:a nas escolas como merece, garantindo
as.sim a sua memória.
Este assunto não é dcspiciendo atendendo
a que, no geral. o tema da Revolução de Abril
tem sido "deixado de lado" nos programas escolares.
Os alunosnãosãoestimuladosequestionam pouco sobre este grande fac10 da história
ponuguesa.
Hil.qucencontrarespaçoseestratégi:aspara
Ln\lener esta tendência. que é cm si mesma
preocupan1e.
A segunda mensagem. que me é carn pelas
funções que ocupo na autarquia de Loulé, prende-se com o aprofundamento da democracia política
numa sociedade moderna. cada vez mais exigente.
~indispensávelen,-ol\"erasocicdadccivil

Seruca Emídio, presidente da Cârnan Municipal de Loulé, dunnle a sua inten·enção

emprocessosdeintel"\'ençãoedcdecisliopolftica, m:astal sóocorrcseoscidadàos sentirem
que os assuntos lhes dizem directamentc
respeito.
Há um longo caminho a percorrer do nosso
1te1Ual modelo de democracia represcntati\õl para
uma democracia mais panicipativa em largos
sectores da vida püblica.
Desta fo rmo é importante e necessária
a descentralização...
Continuamos a sentir como uma das principais fragilidadcspolíticasafaltadeconfiança
queopodcrcentraleossuccssi\-osgo''emosda
Naçllo, têm nutrido sobre a regionalizaçllo e o
municipalismo.
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A descentralização de competências nas
áreasdasaúde.daacçãosocial.daeducaçãoede
outras áreas que possam cont ribuir para a
sustentabilidadedosmunidpios,éurgente,para
racionalizar responsabilidades e recursos. para
ultrapassar o centralismo das decisões e obrigações do Estado e dar sentido ao princípio da
subsidariedade.

Caros convivas,
Para preservar os valores essenciais que

Abril trouxe à vida e à sociedade portuguesa - a
liberdade e a democracia- são necessários
i11strumentosquemobilizemoscidadãoseque
facilitemaresoluçãodosseusproblemas.
Este é um dos grandes desafios com que nos

defro111amos a médio e longo prazo.
Mas, para lá das vicissitudes do presente,
por complicadas que sejam, temos de olhar o

futuro, com lucidez, mas também com esperança e corwicção. na certeza que na nossa história
de mais de oito séculos já ultrapassamos momentos bem mais difíceis.
É fundamental continuarmos a trilhar o
caminho que o 25 de Abril nos abriu.
Estouconvic1oqueiss.oacontecerá!

Tenho dito. •

José Apolinário, presidente da C. M. Faro, no uso da palavra durante o j antar
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Festa no Algarve
JOSÍ: LUZ SANTOS

NAS RECENTES comemorações do 32.• Ani\Crsáriodo 25 de Abril. reah7.A<.las pela primeira
vez na Região do Algarve, tive a tarefa de
contactar pessoas para fazerem parte da
ocComissão Promotora,.. Do lote de contac tos

queestabeloci.tiveaagradá,·elsurpresadeassistiraumainusitadaesurpreendenteadesãototal

dos meus "angariados". que abarcou um leque
deJm·cnsdcambosos géneros (uns nascidos

atra\·és do Programa do Movimento das Forças
Armadas que os partidos em formação o
subscrc,·cram. Foram claros que abandonariam
o poder político após a aprovação de
Constituição d:i Repúblic:i Portugues:i pcl:i
Assembleia Constituinte eleita por voto secreto.
universaledirectoecomaincumbênciaúnica
clcarcdigir.Asvicissitudesporqueasociedaclc
passou nesse período foram de uma grande
riqueza de intenenção e participação popular.
Honraram e cumpriram cabalmente o seu

pouco antes e outros depois do grande facto da
nossa história contemporânea) e ''\elhos"
cidadãos apoiantes do 25 de Abril
Não1ivcumaúnicarccusa.1endohavido
alguns que lamentarem não poder esiar
presentes no janrnr. por terem assumido

compromissosdeviagcnsparaessedia, mas

disponibilizaram-se para colaborar nas iniciativas.
" ... Eu é que tenho mui111 honrn pelo

con,ite", foi a e~pressão mais u~ que antecedeu a despida da ligação telefónica, pelos
meus contactados.
Que ilações se poderão mirar deste facto?
Procurando não me quedar em andlises de
meraespcculaçãoacadémica,ousopcnsare
dizer que. à medida que nos distanciamos desta
data, as pessoas vão avaliando a grandeza. a
generosidade e a honestidade intelectual dos
JOvens capitães de Abril. Prometeram restituir a
liberdade ao po,·o porrnguês, instituindo o
pluralismo político-paniddrio. estrutura base da
criação do Estado de Direito Democrdtico

Vasco Lourenço transmitiu a mensagem da
Associação 25 de Abri l

programa. E com elevação e humildade reur:i.ram-sc da vida política acti~it. depois de eleições
para os órgã~ do poder democrático: Assem·
bleia da Replibhca. Presidência da República e
Poder Local. O edifício instirucional do Estado
de Direito Democrdtico foi constituído nos
tennosprevistosnaConstituição.
Temos, pois. uma democracia implantada.
contudo perpassa pelo tecido social um certo
desencanto que vem afastando os cidadãos da
aclividade partiddria. !Ornando o processo
democritico anémico e desinteressante.
Na \·erd:ade. há uma notória obsessão pelo
e~ercfcio do poder pelo poder. Promete-se em
eleiçõesaquiloqueses.abeàpanidaqucnllo\':li
scrpossfvelcumprir.Meoorizamedcsprczama
capacidade refkxiva e de entendimento político
dos cidadãos.
Por isso. o carreirismo. o oportunismo e
nepolismo andam por aí num afã quase deliA democracia precisa de militantes e de
cidadãos comprometidos com ela e que a
defendam.Asociedadecivil.enquadradaem
associ:ições.precisadedespertareagirdeforrna
conscienteeacti\'3.nadcfesadaemancipaçãoe
dadignidadedoserhumaoo.
Esta jornada inolvidável traz inequívocos
sintomasdemudançaedavontadedepartici·
paç11o.querparaosalgarviosquerparaosliloalgarv ios que aqui residem. porque n!lo se
conhecem os limites do exercfcio da cidadania
nas sociedades democráticas, A esperança

renascei •
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o meu Pai
~

E

O corontl Cor/os Alberto ldãts
Soarts Fabi11o nasceu tm 9 dt
~=embro de 1930, em Usboo.
Era filho de Josi Maritl Soarrs
FabilJo e dt Maria lufsa

Pimentel /dões Fabião. Em 17

de Dtumbro dt 1954 casou
com Maria Margarida Cecnio
Gonçt1fres Soares Fabião. São

seus filhos Rui Vasco Gonçafrts
Soarts Fabiilo, Car/osJorgtt
Gonçafres Soarrs Fabião e Josi
lJlfs Gonçafre1 SoarrJ FabiiJo.
Fill«eu em Z de Abril de 2006.

semprediffcilcinapropriado. ""'. um filho falar do. seu pai.
Por um lado, porque sente a dificuldade em produzir prosa
objecti\'ll e neutra: por outro. porque o leitor sempre du;i do

quekr.quesetratadaspalavra.scsperadase6b,·1asdcum
qualquer filho sobre o seu pai (1s10 é. elogio, encóm10 ou, cm
algull!i casos. tardio ajuste de contas mal saldadas). Felizmente. não tenho
contas parn saldar. nem necessito dizer ao mundo quem foi o rntu pai. Por
isso, a propósito da sua vida e obra, gostaria de alinhar dois dedos de prosa
qucselhcrefercm,masque, narcatidade,interessarãotalvezamuitos
mais.
Nas conversas que mantive com o meu pai, ao longo dos últimos anos,
foi emergindo (finalmente), embora de inicio com alguma timidez, o tema
da Guerra Colonial, como algo que ele definitivamente não dcsca11ava da
sua experiência de vida. do seu curriculum. bem pelo contrário. A razão
pela qual o tema só 1imidamcnte foi surgindo era relativamente fácil de
entender. A sociedade portuguesa por nllo ter ainda "escon1urado esse
fant.asma" (como habitualmente não faz a 1antos outros) prefere conservar
o tema en\·ol!o numa espécie de bruma. pouco saud:h·c:I. de onde não
emergem nem os "Apocalipses Now", nem os "Platoons". nem sequer os
"Bóinas Verdes", para citar distintos modos como naAmtrica se foi lidando
com o seu Vietname ... Na tfngua de Camões, somente o belíssimo• Adeus
Português". expressa. de um modo admirável, esse pudor magoado, feito
de dor silenciosa e: de omissões. com que: muitos convivem com os traumas
deixados pelo conflito (directa ou indirectameme).
Em tomo dessa bruma. a sociedade portuguesa prefere conservar uma
ati1ude (se assim se pode chamar a algo que ~. acima de tudo, falta de
amudc) dominada por um evidente maniqueísmo na apreciação da.s úlumas
décadas da existência do \·elho (e anacrónico) Império: por um lado. os
que o defenderam de armas na mão, por outro. os que o "aniquilaram",
pelo (tardio) reconhecimento do direito à autodctcnninação das antigas
colónias. ~primeiros conotados com a direita polftica, os segundos com
a esquerda. No meio de tudo isto, há ainda subgrupos, pairando por sobre
estas perspcc1ivas: o dos construtores da lusofonia. amalgamando serôdios
laivos de tercc:iro-mundismo, herdeiros do velho movimento dos "não
alinhados"(alusofonia "decsquerda")c:odospartidáriosde umretomo
económico a África (a lusofonia "de direita")- estes últimos. surgem
mesmo como urna espécie de corrcctorc:s dos "desmandos" daqueles que
supostamente desmantelaram o lrnpfoo de um modo irrc:sponsá\·el e stm
acautelar devidamente o futuro. Em uns e outros, diga-se, havera o seu quê
de "ncocolonialismo".
No meio dc:s1c: desconceno há homens. mulheres. famílias que
convi\·em com as suas memórias africanas e que se vêem imediatamente
coOOlados com um dos lados da "barricada" (passe a expressão) só pela
simples expressão de um sentimento. Não pertencem necessariamente à
direita ideológica aqueles que se deslocam ao memorial dos combatentes.
nem a esse quadran1c: político pertencem todos quan1os vivem amargurados
com a saudade de África. É essa visão maniquc:ís1a que ali os acantona,
porque não é de esquerda e\·ocar a passagem por África, em plano civil ou
no cxcrdcio de um serviço militar obrigatório. Mos, sobretudo os homens
que integraram o MFA. com os seus percurws próprios e circunstanciais.
vi\·em, ncslc particular, uma espécie de vidas amputadas. pela dificuldade
cm superar estas contradições, e isso era particulannenie nítido no caso do
meu Pai. Por um lado. linha natural orgulho na sua carreira de militar e em
tudo aquilo que fez na Guint e em Angola (o tal modo português de fazer
a guerra nas colónias), por outro, como é óbvio, tinha um imenso orgulho
pelo que fizera depois. Contudo. corno secompreender:i. estas duas
memórias revelavam-se incompatfveis na maior parte dos círculos sociais:
o mi li lar louvado. condecorado e distinguido nunca c:sta\·a presente: quando
st tratava de falar no membro do MFA e último governador de uma das
"provindas do Império". que por sinal a1é era já um Estado CUJa
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09. 12.30 - Nosômento
em Usboa
07.10.41 - Entrado no /ictu
Gi/\ljcente
03.J J.50- lncorporarrlo
naEsco/adoE.r.lrr:ito
20.08.54 - Promoção a alferes
31.08.54- ColocaçãonoRfn• 14
27. 12.54 - Casamenw com
Maria Margarida Cecflio
Gonçafres Soares Fobiào
25.03.55a22.04.6J
- Comissão na Guiné
19./2.55-Nascime1rtodofi/ho
Rui Vasco
28.05.57 - Promoção a teneme
23.0/.59-Nascimentodofilho
Carlos Jorge
01.12.59 · Promoçiioo capitão
21.0ó.6/ a 06.09.63
- Comissão tm Angola
0/.12.63 · Colocaçt1ono Rl nº /
01.05.64 - Colocação no BC 5
07.07.64 - Nascimento do filho
José Luís
19.04.65 a 20.01.67
- Comissão na Guiné
Ol.04.67 · Colocaçlio no CEPE
09.05.67 -Atribuição
da medalha de prata de i~lor
Militar com palma
02.08.67 - Promoção a major;
por distinção

independênciaseencontravareconhecidapelarnaioriadasnaçõesdo
mundo.corno por vezes se parece esquecer...
E ele vivia. de facto, dividido por esta oposição, por isso não falava
nonnalrnente na guerra. porque. nessas leituras simplistas do nosso passado
recente. nunca o obreiro da paz e da independência das ex-colónias poderia
conviver com a folhadeserviçosdocabo-de-guerra ...
E,noentan10.aexperiênciaafricana lát5!ava,profundarnenteinscrita,
não esquecida. nem renegada. simplesmente guardada no seu íntimo, uma
experiência somente panilhável com os mais próximos. num regislO de
pudor análogo ao que sentirão muitos dos que passaram pela Guerra
Colonial ou que por lá viram passar familiares. Provavelmente, outros
militares debater-se-ão com esta esquizofrenia forçada. com essa espécie
dccurriculurndedupla-face,emqueésupostodeixarnapenumbrasernpre
urndoslados,consoanteacircunstânciaouo(s)interlocutor{.es).comose
devessem ter vergonha do que fizeram em uma ou ou1ra circunstância.
como se não tivessem sido, afinal. os mesmos homens íntegros e audazes.
naGuerraenaPaz.
Creio que, neste início do século XXI, já estaremos todos
suficientemente maduros para poder olhar de um modo suficientemente
distanciado.despiclodepreconceitos,paraestasrealidadesdanossahistória
recente. para iniciar um amplo debate sobre todos estes temas. o que foi a
Guerra Colonial (o que se fez e como se fez). o que foi a descolonização
(o que se feie porque se fez assim) e o que pode ser, no futuro. a lusofonia
Um amplo debate sobre estes temas para além das suas óbvias virtualidades
para umacorTectacontextualização dos processos, indispensável para
construir um futuro de efectiva cooperação e fraternidade entre os estados
de língua oficial portuguesa. permitiria ainda a resolução de eventuais
conflitos interiores a muitos desses homens a quem nós todos (portugueses
e nacionais dos novos estados de língua oficial portuguesa) tanto devemos.
Talvez fosse interessante (e pertinente) o exemplo do meu Pai. dos seus
sentirnen1osprivadosedospúblicossilêncios.paralançaressedcbate.Não
para gerar o "pensamenwúnico sobre", a "versão oficial de'". mas para criar
espaços de franco confronto de ideias e de cívica acei1ação da~ distintas
perspectivas. Homem de consensos e admirável conversador que em. iria
gostar de participar. mt5mo se em vida por vezes tenha preferido o silêncio
ou a ausência. •

CA RLOS FABlÃO (filho)

10.03.68 a 19.03.70
- Comisslio na Guiné
19.03. 70 - Colocação no CEPE
14.07. 70 - Arribuiçào do
medalha de prata de &n·iços
Distimos com palma
/0.04.71a17.04.73
- Comissão na Guiné
03.05.73 - Colocação no CEPE
OJ.OJ.74 - Promoçtlo
a tenente-coronel
08.03.74 - Colocação
noDRMn. 0 8
07.05.74 - Graduação no posto
de brigadeiro e nomeação
para go~·emador
e comandante-chefe da Guiné
15. /O. 74 - Graduação 110 posto
dege11era/de4estre/as
e nomeação paro CEME
30.04.76- Colocação no DRM
Usboa
29.06.76 - Atribuição da
medalha de prata de Sen•iço.r
Disti111oscompa/m1J
/J.01.83- Passagem
àsituaçãoderestn•a
09.12.86 - Nova data de
passagem à resen•a (correcçtlo)
12.12.86 - Promoção o coronel
31.12.93- Passagem
à situação de refonna
02.CJ.l.06 - Fa/ecimemo
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companheiros
no Liceu Gil Vicente

O

que eu poderei lembrar do Carlos Fabião - duma fonna,

~';;;;,;.:~~:;~~\'~';;~'.:~;_;;':.m.p~: :~;i:~~:e;e:~

"relato" que a memória me permite duma relação
essencialmente pessoal. duma ópuma camaradagem no
período da nossa adolescência. não só no âmbito escolar, mas 1ambém,

e sobrecudo. no âmbito extra-escolar através de um convívio mais
próximo, rapidamente convertido numa boa e saudosa amizade!

Conheci o Carlos Fabião em Outubro de 1941 quando iniciámos,
como companheiros de turma, no velho li<:eu Gil Vicente, a nossa
segundaetapadavida(académica).
Esse wnvívio escolar prolongou-se até ao fim do ano lectivo de
45/46. altura em que ele deiwu temporariamente o liceu. para voltar no
ano lectivo de 48/49, ahura em que eu já tinha saído
Desde aquele ano de 1946 que perdemos o contacto. Depois
seguimos rumos diferentes e só vo ltámos a contactar através de uma
re lação - então espaçada. mas regular - depois dos princípios de 1976:
ele passou ajuntar-se a um pequeno grupo do liceu (de que eu e alguns
dos antigos companheiros mais próximos faziam parte) que, na última
quinta-feiradecadamês.sereuniaparaumjantardebife"i'lcafr.Era
altura de conversar um pouco de tudo e ... de lembrar as mesmas
peripécias. lembranças que. mesmo repetidas. nos faziam sempre rir
gostosamente, como se fosse a primeira vez que as recordássemos!
E só nos últimos meses o Carlos Fabião deixou de aparecer, dado o
seu já debilitado estado de saúde. Mesmo assim, ainda o tivemos
connosco na nossa mesa. nos almoços anuais do liceu - a que nunca
faltou depois do seu regresso de África. o primeiro Domingo de Maio a
seguirao25deAbril-jánumafasedcvisívcisdificuldadesfísicas,em
2004 e 2005.
Voltando ao tempo do liceu, o Carlos Fabião, naquela tunna A do
1.0 ano. foi logo notado pelo seu considerável volume! ... Penso que. um
pouco por isso e pelo seu natural companheirismo. passou a estar entre
os que mais participavam em actividades colectivas (nessa altura dentro
da esfera da Mocidade Portuguesa) - de que destaco os acampamentos
da Páscoa na mata do Alfeite -. granjeando uma certa popularidade, não
só entre os da mesma idade. mas também entre os mais velhos, dirigentes
da dita Mocidade Portuguesa!
Entre nós, o convívio com o Carlos Fabião. ao longo daqueles cinco
anos. foi sempre excelente (com manhãs de aventura. nalguns Sábados.
no Cas1elo de S. Jorge. em que os seus dotes de futuro militar distinto já
se revelavam claramente!...), alegre (com algumas aflições pelo meio ... ),
numa turma cm que predominava a boa disposição e o companheirismo!
E no plano dos estudos, o Carlos Fabião fez a proeza de sobressair
na disciplina de História em que a professora que nos calhou tinha
critérios classificarivos um pouco escassos!...
Mas, para mim, o que melhor distingue o Carlos Fabião. em tennos
de re lacionamento. foi o seu franco e convidativo gosto em alargar o
nonnal convívio escolar a um convívio mais próximo e amigo. levando,
com frequência, alguns colegas (de turma e não só), de que eu tive o
prazer de fazer parte, para sua casa, sobretudo nos períodos de férias.
Era uma casa an1iga. com uma situação privilegiada. sobranceira ao
vasto bairro de Alfama. com uma ampla vista desafogada sobre o rio,
dum espaçoso jard im onde se jogava i'I bola e corria à von tade.
participando nas "aventuras" já então comandadas pelo Carlos Fabião! ...
Aquele convívio estreitou-se, comigo, ainda mais com boas sessões
de cinema (entre outros filmes. vimos os dois o memorável "Casablanca",

no Politeama. cm que. também nós. colaborámos nos aplausos finais!. .. ).
E ainda - e~tou a lembrar-me - de um dia inteiro de Agosto. na praia
onde o Carlos Fabião passava as férias grandes. em que predominavam
algumasprovasdeatletismo"caseiro"! ...
E assim se cimentou uma boa amizade que. com a separação dirnda
por caminhos diferentes, perdeu naturalmente o carácter convencional
que a tinha marcado. mas que - como todas as amizades nascidas nos
bancos da escola-. mesmo com longas separações, perdura até a memória deixar!
No convívio dos últimos anos através dos nossos jantares mensais,
o Carlos Fabião mostrou - pelo menos aos meus olhos - ser um homem
bom. honesto. tolerante. tranquilo e ... conservando intacta a sua famosa
memória das coisas passadas!
Alguém de quem nunca se deixará de ser amigo! •
KUIALEGRIM
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o amigo
insubstituível

e

onheci o Fabião na antiga Escola cio faérdtoe era fácil

ser seu amigo. Mais imponante será descortinar o que via

ele nos amigos. A vida militar tinha-nos interrompido uma
fase em que líamos quanto nos vinha à mão e lembro-me

de falam1os da "lavagem ao cérebro" que ali nos faziam.

tirando-nos o ensejo e a vontade de ler, como me lembro de termos

fascínios comuns, o Salgari. o Eça de Queiroz, etc.

Nilo se pode di1er que então, falássemos muito de politica, mas
ambos tínhamos sido atraídos pela candidatura do Nonon de Matos
e éramos republicanos assumidos, anti-germanófilos também.

Creio que, para a nossa geração, estes traços seriam típicos de uma
burguesia mais esclarecida e modemizadora que acompanhava o trajecto
das nações livres do pós-guerra.
Ao tempo. havia no exfrcito uma corren1e prussiana pouco
numerosa mas influente. Alguns desses oficiais tinham sido dos 1ais
germanófilos. passaram pelas hostes do Franco, pela frente russa
e denunciavam um cunho aristocnltico. militarista. nomeadamente no
unifonne e nos adereços. Era o caso do capitilo Beça, figura incontornável para todos os cadetes.
OFabiãonuncaseesqucceudeme\·erchegarà"Açoriana".fazer
desaparecer o bem~ e as execr:heis luvas nos bolsos de uma gabardina.
levantar-lhe a gola e sair paisano. Claro que o boné, em vez de ser do
tipo hitleriano. era mais do tipo guarda-freio. de bandas amachucadas e
então ele, em dia de Beça, gostava de vir atrás de mim. à saída do ponão,
para lhe ver a cara desconsolada a dizer: "A i! Senhor cadete ... esse ...
txmé!"
Voha e meia, ainda se ria com a cena e também nunca se esqueceu
de. con1ra as normas, me ver cm Angola a fazer escala de pernoita com
os alferes da minha companhia para lhes aliviar o esforço; nem hoje me
lembrariadisso,senãofossecleadar-lhevalor.
Penso que nos ligava uma postura não militaris1a mas disciplinada
e com humanismo, depois também. um fasdniode África. Essa aventura
já devia ex istir na sua mente porque era muito curioso em relação à
minha passagem por Ili e por Macau.
Em 1966, na Gui~. fiz-lhe uma breve visita e impressionou-me ver
aquele grande capitão, cheio de força tranquila. innanado com os seus
homens e aí.lível com os guineenses
Prova\e]mentc, ser CEM 1eri sido a vi\·éncia mais desencantada da
sua -.ida. Fui ter com ele a Luamla quando ali se deslocou em 1975 e
assisti ao seu "briefing" sem chama, muito glosado por alguns
detractores. Disse-me depois que e.siava arrasado, sem dormu
decentemente há não sei quantos dias. mantendo-se em pé à cus1a de
pastilhas. Muito a seu modo, n5o se desculpara por isso na reunião.
Quando, em 1976, fomos preteridos, ele, o Batista e eu. numa
n:taliaçào dilkil de entender. temei um c-;clarccimento mírumo e procurei-o
junto do Pezarat. Quando lhe fiz a pergunta. respondeu-me com outra
pergun1a:" Tu n5o és amigo do Fabi!lo?" e perante a minha perplexid:ide
acrescentou: "E a seguir vamos nós". Confesso que fiquei siderado e quase
sem palavras. ao saber daquela raiva mesquinha que nem os amigos
poupava, como da im potência para a trovar, patente n:i resposta.
A verdade é que o Fabião reagiu à situação de uma fonna ines·
perada, enqu:into eu esperneava quanto podia. permaneceu numa
indiferença olímpica. como se tudo escorresse por ele abaixo sem o
macular.
Hoje percebo que tal atitude funcionou como uma bofetada a todos
quantos o tramaram. Felizmente. hou\equem tapasse a infâmia com um

decreto especial para se r promovido a coronel e ninguém o terá
contestado. soube-nos foi 3 pouco.
Este nosso c:iminhar paralelo culminou na entrada, primeiro dele,
depois da minha, para uma loja da Maçonaria. Era a casa do nosso
recolhimento natural. o lugar do mesmo pensamento. da mesma causa.
Porém, nem af tudo foi pacífico; como era frequente nos meios
oposicionistas ao salazarismo, havia quem continuasse avesso a militares
e mesmo ao 25 de Abril, olhado como mero golpe corporativo. Foi o
grande Fernando Vale, e quem estava próximo dele. a acabar com a
pecha.
É bem conhecida a sua bondade natural. menos evidente seria a sua
natureza rccatad:i. a su:i dificuldade nos conflitos, tanto mais que era
firme nas opções e nas amizades.
Um bom exemplo do seu sentir passava-se com o Abreu e com o
almocinho que. durante anos a fio. fizeram. às quanas-feiras. Nós
sabíamos que aquele encontro de amigos era sagrado e não nos passava
pela cabeça muda.r-lhe o compromisso; mas também me lembro como
se afastou de outro amigo comum que nos confrontou com uma quezília
caprichosa: deiJ[OU a tenúlia que oos uma e nunca mais falou dele, nem
bem, nem mal.
A última imagem poderosa que tenho deste amigo insubstituível.
quero-a deixar registada porque diz muito da sua natureza mais profunda;
fui-o visi tar no dia das eleições, jli ele estava num estado terminal
amachucante. Quis brincar um pouco para o tirar da letargia e perguntei-lhe: "Então. Fabião.já foste votar?"
Levantou a cabeça com uma energia inesper:ida. a chamar pela
Margarida. sua mulher, para ir votar! ... No seu âmago havia um entranhado sentido cívico e também o correlato espírito de missão de que se
noneou toda a vida.
Ui o acalmei como pude e voltei à actuatidade política. porque sabia
que esse tema e o da Guiné mais o despenavam. Entre outras coisas
também lhe fui dizendo que tinha ido votar no Manuel Alegre. Ao ouvir
o nome, levantou outra vez a cabeça e com a mesma energia. com a
mesma espantosa clareza, disse: "O Manuel Alegre ... para mim ... no 25
de Abril... era o rosto da Revolução'~
Senti comoção pela beleia da imagem. mas também um respeito enorme por aquela mente. poderosa como tinha sido e, mesmo na lástima em
que o via. ainda movida pela força poética ele uma utopia benfazeja. •
JOSÉ CARDOSO FONTÃO
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os "camelos» da Guiné

D

E UM HOMEM grande diremos unicamente que tem um
metro e tanto de altura ... De um grande homem diremos
algo do seu carácter, da sua postura, da su~ obra, do seu

comportamento e do legado que porventura nos terá

dei:imdo ...
A geração que ati ngiu a maioridade nos anos 60 fo i irremediavelmente marcada pela Guerra do Ultramar e se para o comum do
cidadão a contribuição obrigatória foi altamente penalizante quer em

termos físicos, quer psíquicos, querafectivos, quer de cone das
respectivascarreiras (estudo ou profissional) que pensar de um oficial

do quadro obrigado a sucessivas comissões de dois a11os com pequenos
intervalos de meses!!!! ... Na cega obediência a uma política condenada

aofracassoejápostergadapclosventosdahistória ...
Assim e numa síntese metodológica irei procurar recordar o Militar,
o Homem Militar, o Companheiro e o Político.

A reco rdação que guardo do Milita r. A primeira impressão foi a
da austeridade, do rigor, do estrito cumprimento de todo o programa de
preparação sob o primado do sacrossanto RDM. É óbvio que anotei
o que me parec iam alguns excessos mas aos poucos inleriorizei
alinearidadedasituação:unirpeladisciplinaabsoluta.prepararfísica,
militar e mentalmente a missão Guiné. e simullaneamen1e e aos poucos
inculcar o espírito de corpo na componente militar e subsequentemente
no relacionamento humano.
Não é fácil receber uma amálgama de 150 homens, dos quais um
terço de analfabetos e 90 por cento dos restantes com 3º e 4° graus de
escolaridade. e transformá-los em pouco mais de 60 dias numa equipa
coesadeumcorposó.
A preparação decorreu na Amadora de forma intensa nas suas
componentes física e militar.
Aos poucos a marca Fabião foi aparecendo: ele foi o hino, ele foi
o emblema e finalmente o nosso símbolo o camelo!
··- Ô Fabião porquê o camelo?"'
.. _Ó Bastos, tu vais ver: vamos ter que caminhar muito. mesmo
muito com mui to, mesmo muito pouca água para beber ... "
Ainda hoje somos todos "Camelos" e ainda hoje guardo o teu
aerograma onde me desabafavas: "serei 'Camelo' toda a vida".
As primeirns impressões colhidas em teatro de operações confirmaram
a ideia alicerçada na preparação: o Fabião era homem de acção e de ataque.
Fomos para Ti te onde residia um comando de batalhão aterrorizado
que dias antes tinha estado cercado pelo IN que deixou marcas bem
visíveis na destruição de pane do aquanelamento.
Escusado será dizer que com o Fabião o IN só lá foi uma vez (os
que lá ficaram não mais voltaram os outros taml>6m não - devem ter
filosofado"é melhor fazer guerrilha noutro lado" e assim foi: em treze
meses de lite não mais o quanel foi atacado...
Em resumo militar íntegro. agressivo, disciplinador cm excesso, de
acçãointensaeconstanteoquesetraduziu,apósosprimeiroscontactos
com o ln. numa comissão em que as instalações que ocupávamos ficaram
absoluiamcnte inexpugnáveis. por opção inequívoca do ln que, após o
rotundo fracasso do 10 ataque que protagonizou ao nosso quanel. nos
passou a evitar deliberadamente.

Guiné-JíJ65a /'}67
Compa11hia de Caçadores 797
(Os trCame/os" da Gui11l)

A reco rda1,;ão do Homem Militar. À medida que o tempo decorria
a vivência de 24 horas diárias mesclava decisivamente o binómio humano
e militar.
Se quanto ao militar os sucessivos bitos alicerçavam a componente
confiança do ânimo da companhia. realidade que os homens iam interiorizando. não pelas palavras mas pela acção concreta no terreno. paralelamente ia-se revelando a componente humana do Fabiào.
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Assim, quase desde o início, ganhou relevância a máxima: "serviço

é serviço, conhaque é conhaque... • e, na hora do conhaque. o Fabião não
era mais um, mas sim era um dos mais animados companheiros das horas
de relaxamento em Iodas as suas componentes: jogos de vole ibol. jogos
de cartas (o obrigatório bridge). jogos de futebol. sessões de passagem
dediapositivosdesuaautoriacomlegcndasirónicasalusivasacadaum
de nós; a simbiose homem/militar, a cada dia que passava, amalgamava
progressivamente os cento e muitos homens, uniformizando e
congregando-os num corpo só, um corpo de que se orgulhavam de
pertencer e que ainda hoje perdura "Os Camelos da Guiné".
Urna outra faceta sua, foi a colaboração no Baga Baga. Era uma
publicação (um jornalzinho) onde o Fabiilo desfiava intermináveis
e inenamiveis histórias, fruto de uma prodigiosa e prolixa imaginação,
e que serviam de en tretimento e de leitura. nas horas de ócio. para toda
acompanhiaercstantcbatalhão.
Não resisto a recordar um episódio curioso revelador do espírito
avançado do Fabião e da reacção retrógrada subjacente do "lápis azul".
Um belo dia escrc\•eu sobre planeamento familiar com toda a abertura
falando do uso do preservativo. etc.: tal foi censurado e o Baga Baga não
publicou o artigo! "Deixa lá"'. diz o Fabião "quando ele (o censor) for
de férias publicamos isso""... estávamos em 1965!
Em suma: se desde a primeira hora verificamos que o militar era de
"de barba muito rija" quase também desde a primeira hora se insinuou a
certeza de que IÍnhamos um Homem muito grande em muitas facetas ...
A rte0rdaçào do Companheiro. Os últimos meses foram passados
cm Nhacra, o que proporcionou, face ao posicionamento da companhia
em diversos destacamentos de uma ou duas secções disseminadas por
pontos chaves de acesso a Bissau, uma longa sucessão de noites onde
passamos a ser de facto companheiros de muitas e lon gas horas de
colóquios. cavaqueira e puro companheirismo humano onde não existia
a hierarquia militar, o que cimentou um mútuo e aprofundado conhecimento, a par de uma identificação de personalidades, de sentimentos,
da forma de estar na vida e de pensar o futuro ... Curiosamente nunca foi
terna de conversa o já acontecido com a companhia, o caminho
percorrido. as acções desenvolvidas, os resultados oblidos e o reconhecimento superior que sentíamos em cada contacto, davam-nos a certeza
da justeza do dever cumprido. Portanto era tema que não entrava nas
O futuro, esse si m. era equacionado. principalmente o meu. Era
notório, em qualquer contacto a outro nh"el. a dein do Fabião pan eu
abraçar a vida mili1ar... mas no fim o AM IGO sobrepôs-se e escrcveumc: WSc não fosse seu amigo dizia-lhe para vir para esta vida bonfrel,
porque este~ o seu meio e onde v~ está bem - mas não. esqueça. isto
não é vida."
Por acaso, ou talvez não, nunca por nunca a política e a religião
foramsequeraíloradas.
A rtt0rdaçio do Polílico. Este capítulo não existiria se não fosse
um pequeno caso revelador dos sentimentos e do posicionamento do
Fabião:
Estávamos quase no fim da comissão de serviço e chegou, via
oficial, uma circular para publicitação junto de toda a tropa da
disponibilidade da CP admitir pessoal a já não sei quantos centos de
escudos por mês - ainda estou a ver o Fabião a mostrar-me a circular e
a sua indignação pela míseras perspcctivas oferecidas a quem tinha
disponibilizado dois dos mais valiosos anos da sua vida a defender um
wmoinho" que já nem isso era. E o arremedo de compensação era uma
oferta de possibilidade de emprego com uma remuneração de "tigela de
sopa~ ...

Acto contínuo, o Fabião sentou-se à máquina de escrever e devolveu
a circular com um tom e umas palavras onde a indignação tinha uma
envergadura bem maiorqueasuaconstituiçãofísica.
Admirei-o mas pensei: "Vais 'comer'" ... e a acção isolada não valerá
a pena.
Tal não aconteceu por pressão e bom senso do batalhão que o teni
feito reconsiderar até porque era um caso onde a contestação não teria
repe rcussão e traria, sem dúvida, penalizações gravosas a título
individual.
Tenho muita pena mas não retenho nenhum destes documentos.
quer a circular quer a resposta do Fabião...
Síntese final. Finalizo não com palavras minhas mas sim com as
próprias palavras do Fabi!lo. em aerograma que guardo datado de Bissau.
19 de Dezembro de 1968, vinte e três meses depois do nosso regresso da
Guiné: 10 Fabi!lo referia-se à nossa companhia, à sua companhia, em
termos de reconhecimento do valor da mesma.] "'Aquela companhia(... )
não há aqui nada que se lhe compare. E o pessoal. Bastos, que tipos
formidáveis. Você ainda se lembra do orgulho de todos em serem
'Camelos'? No desejo de lodos de não deixarem mal vista a sua
companhia? Não era uma coisa imaterial. abstracta, era um sentimento
cá de dentro, um orgulho incontido, uma vaidade de serem da 797. Fomos
com eles a toda a pane, não houve nada que nos detivesse. Já não há
disso. Começo a ficar velho mas continuo 'Camelo' e 'Camelo' serei toda
a minha vida. Não tomo a encontrar uma unidade assim. O que é que a
gente não fez? Quem detinha a 797? Bastos, sem falsas modéstias nós
fomosformidá\'eis ..."
Fabião: só M uma imprecisão nas tuas palavras - uma unidade
assim não se encontra: uma unidade assim forma-se, prepara-se, ensinase, faz.se, cria·se, molda·se à imagem e semelhança do seu mentor e este
fostetu:Fabião. •
AMÍLCAR BASTOS (um dos "Camelos" da 797)
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Homenagem
ao meu General

e

onheci Carlos Fabião em Setembro de 1973 na Guiné·

-Bissau. Era comandante das Milícias Africanas e estava
no fina l da sua quana comissão na Guiné. Preparava-se o

número de Natal da revista ZOE do Agrupamento de
Tra11smissões e. tendo recebido do pintor António Carmo
(soldado radiotelegrafisrn) alguns desenhosdeobjectos de arte Nalú,
obtivemos os elementos interpretativos para um artigo sobre este terna,
através do major Carlos Fabião, profundo conhecedor dos povos da

Guiné.
Conhecia a sua fama de comandante operacional. da élite de oficiais
de Spinola, al tamente condecorado. Fiquei a conhecer o seu lado cultural.
Só voltaria a encontrá-lo cm Maio de 1974, novamente na Guiné,
nomeado pela JSN para encarregado do Go\·cmo e comandan1e--chcfc.
O MFA na Guiné recebeu-o com algum receio porque percebeu que
a missão que lhe tinha sido dada pelo general Spínola era a de criar
condições para uma consulta popular. com vis1a à adesão da Guint a uma
solução fcdcra1iva com Portugal.
O receio confirmou-se quando fechou o seu discurso de posse com
a frase .. Por uma Guiné melhor mam Ponugal continuamente renovado...
A Guiné era a colónia mais politizada. por influência da doutrinação
do PA IGC. superiormente orientada por Amilcar Cabral e tinha
proclamado a sua independência em Setembro de 1973. Este acto
unilateral foi reconhecido por 82 países: mais do que aqueles com os
quais Ponugal tinha relações diplomáticas! A ONU. inclusive. tinha
aprovado uma resolução convidando Ponugal a retirar-se do território.
A chegada do primeiro semanário Expresso com as notíc ias do
25 de Abril em Lisboa, sobretudo das manifestações populares. foi
determ iname na nova face da Guiné-Bissau que nos foi mos1rada nas ruas
e. em crescendo, no resto do território.
A memória dos Congressos do Povo. inteligentemente lançados por
Spínola,aosquaisaderiramasclitesdassocicdadcstradicionais(tribais)
colocou-nos perante a seguinte magna questão: os chefes tnbais aderiram
porque acreditaram ou porque não podiam recusar? Afina l quem tinha
conquistado as populações: nós ou o PAIGC?
Ou será que os chefes tribais sabiam que contr.1 o colonialista branco
tinham o apoio da Europa e da China e contra o colonialista preto não
tinham o apoio de ninguém?! "
Discutiu-se tarde e noite dentro com o enli\o brigadeiro Fabião este
novo retrato da Guiné. mas era preciso estar-se lá no centro dos
acontecimentos para bem se perceber esta nova realidade. Carlos Fabião
percebeu depressa e bem e só perdeu o tempo a que o poder cm Lisboa
o obrigou.
Inteligente. corajoso e decidido tomou as rédeas do processo.
resolveu os problemas de hierarquia e disciplina da FFAA. apro\·eitou
bem a.s po1cncialidades do MFA e enfrentou o PAIGC quando este. quiçá
indisciplinadamente. colocou ultimatos a unidades.
Corajoso quando teve de enfrentar o general Spínola que. a cena
altura, qu is ir à Guiné falar às populações. Teria sido um \'exame para
todos nós! Corajoso e decidido quando te\'e de fazer recuar o Presidente
da JSN a acei tar o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau.
Quem é que em Po rtugal tinha, ao tempo, esta coragem para
cnfrentarogene ralSpínola?
A descolonização exemplar da Gu iné-Bissau. exemplar ainda na
justa medida de ser uma raridade histórica. é um capitulo da nossa
História. brilhantemente escrito por Carlos Fabião e com o apoio do MFA
na Guiné.
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Regressado a Portugal, é eleito em Assembleia do MFA. chc:fe do
Estado Maior do Eii:érrito. A votação decidir-se-ia entre ele e o então
major Ramalho Eanes que, numa intervenção carregada de humildade.
afirmaria não ter perfil para desempenhar o cargo.
Quem veio das colónias após o 25 de Abri l, na fase já complexa do
PREC, desembarcava cm Lisboa e ficava mais desorientado do que no
interior do mato africano. A multiplicidade dos partidos políticos. as
manifestações populares e a velocidade estonteante dos acontecimentos.
exigiam um enorme esforço de compreensão e de adaptação.
Depois, sendo o Ex.ército o espelho da Nação, aconteceu que os
qu:t11éis não ficaram imunes a esta desordem da Liberdade cooquistada.
Era um preço para o qual não estávamos preparados. A nossa educação
militar passava pelo respeito profundo pela unidade. daí a unidade
militar. como se designa o Quartel.
Quando Carlos Fabião assumiu funções encontrou este quadro
social e militar.
A sua última missão foi. na realidade. a Missão Impossível, mas
alguémtinhaqucaassumir.
Como comandante do Exército, competia-lhe mandar "tocar a
reunir", estabelecer uma hierarquia competente e leal e disciplinar as
tropas, pata depois reorganizar. ro
Como responsável político, competia-lhe: colaborar na condução da
vida política nacional.
Nenhum outro líder saído da revolução reunia em si tão vastas
responsabilidades nacionais: o Exército e a polftica1 Ou se era chefe
polftico ou se era chefe militar, mas Carlos Fabião acumulava e com
o ramo mais fone e decisivo.
Gencrosoepatriotaaceitouestanovamissão.
À semelhança das decisões tomadu na Guiné nos capítulos da
hierarquia e disciplina, tentou também aqui essas soluções. Mas, já se
tinha ultrapassado o ponto de não retorno, tal era o patamar de degradação dentro dos quanéis.
Era. assim, fácil cometer erros e humanamente os cometeu.
Mas conseguiu pautar a sua actuação levando ao limite a vontade de
conciliar, de juntar as pontas soltas e, assim. dar um fone contributo no
sentido de evitar confrontos que facilmente descocadcariam uma guerra
civil.
Acusam-no de indecisão, mas não dizem as decisões que devia ter
tomado e não tomou.
E muito menos nomeiam as decisões que tomou num ano de
exercfciodefunçõcs.
Excepção feita ao Jornal do Eii:trcito, n.• 548 de Fevereiro de 2006,
que em boa hora publicou uma sua biografia e que tomo a liberdade de
citar:
"De\em-sc ao general CEME Carlos Fabiio imponantes medidas
relacionadas com as pensões de reserva e de reforma dos militares,
subsídios de deslocamento, redução de efecuvos mili1arcs. redefinição
dasprovasdeselecçãoedoscritériosderecrutamento,estabelecimento
de novas bases de avaliação para os alunos da AM. regulamentação da
assistêocia na doença aos militares, reintegração dos oficiais no activo.
Contudo, de todo o leque de medidas tomadas e aprovadas por
Carlos Fabião, releva-se a criação de um Conselho de Reclassificação
de Sargentos. a extinção do Corpo de Estado Maior e a suspensão da
actividade do IAEDN por considerá-lo incompatível com a actual
conjunturaqueoPaísatravess.a".
Publicação premonitória e bem-vinda esta do nosso jornal!

Acusam-no ainda de deslealdade no caso do convite para formar
Governo de alternativa ao general Vasco Gonçah·es.
Fui um dos responsáveis pela resposta positiva por pane de Carlos
Fabião. A história que conheço é a que recordo que vivi, não a que como
recordo que vivi. Durante uma tarde, o general CEME discutiu com os
seus assessores, brigadeiro Sacramento Marques e cu próprio, a resposta
a dar ao convite feito pelo Preside nte da Repl'iblica, general Costa
Gomes. Afinnava não ter perfil para primeiro-minislro e não ver qualquer
viabilidade na sua nomeação. Respondfamos que ele era a solução de
recurso consensual para se sair do perigoso impasse político que se vivia.
Se ninguém desse esse passo em frente, caminharíamos a passos largos
para uma guerra civil. Convencido, com muita dificuldade aceitou a
nomeação. Mas, um ou dois dias depois, o Jornal Novo publicava os
nomes do governo Fabião sem que este tivesse conhecimento. Reagiu
duramente e disse que iria desistir de imediato porque não queria que
jogassem assim sem o seu consentimento.
O 25 de Novembro não o apanhou despreven ido. Percebia-se que
se conspirava e temia-se uma guerra civil. O comandante do Exército,
por definição e por respeito, era o único que não podia conspirar e pôr
unidades contra unidades. A solução não estava, assim, nas suas mãos.
daíasuaMissãolmpossívcl.
O 25 de Novembro sendo, na sua essência, um golpe contra
revoluciontrio, foi também a solução que evitou a guerra civil. Este é
o seu mérito e não é pequeno!
A l'iltima aparição pública do coronel Carlos Fabião foi cm
Dezembro de 2005 num almoço de homenagem promovido pela A25A,
durante o qual foi condecorado com a Ordem da Liberdade. Reconhecimento demasiado tardio, após 30 anos, para tão insigne ponuguês!
Carlos Fabião morreu a 2 de Abri l de 2006!
Não paniu como general, mas sim como Capitão de Abril (assim o
nomeou vasta imprensa), levado cm ombros por outros Capitães de Abril.
Mas, as duas últimas mãos que levaram o seu caixão para o crematório
foram as de um braoco e de um preto, soldados rasos da sociedade civil.
Como ele gostaria de saber isto!
Que este pequeno contributo sirva para repor alguma verdade
histórica na carreira político-militar de uma das figuras maiores
da Revol ução dos Cravos.
Esta é a homenagem que queria prestar ao meu General.
Lisboa, 3 de Abri l de 2006 •
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um Homem, um Amigo
um leal camarada
/
com senuda dor e j4 grande saudade que rcspon.do à
sohc1tação de um grande amigo e Homem oobre, o coronel
Abreu, para falar de um outro grande amigo e camarada, o
general Carlos Fabiào. Conheci o General Carlos Fab11lo já
como CEME. Dei-lhe algumas dores de cabeça. Era. e mão.
um jovem tenente de 26 anos. no contexto de uma Revolução popular em
pleno Alentejo.
O levantamento, a luta do povo alentejano nasceu e desenvolveu-se
muito antes do MFA e. mesmo antes do meu nascimen10, nada fiz para a
provocar. mas tive como delegado do MFA. eleito na EPA. de conviver
com essa realidade escaldante, humana, transbordante de alegria e
vitalidade, mas muito complexa e tambtm perigosa.
A hunulhação do povo alentejano era tanta que só a sua maturidade,
as suas organizações de classe e a moderação- sim. moderação-, apesar
do sangue na guelra, dos JOVens tenentes/capitães do MFA pennitiu evitar
o derramamento de sangue. Mais do que tudo a não-violência era o grande
objectivo, mesmo obsessão da nossa acção. Conseguimos!
Se algul!:m no EME percebeu qual era o trabalho do MFA no Alentejo.
foi esse grande Homem - o general Fabião - a tal ponto que quando o
general Carlos Azeredo me quis levar para a Madeira para. segundo ele,
ajudar a resolver a questão da colónia ou seus \'estfgios. o general Fabião
não me deixou partir, dizeodoque no vukão alentejano eu era um elemento
de garantiadaprática"da não-violência".
Em todas as circunstâncias o general Fabião revelou a mais profunda
compreensão humana e social pelos problemas do povo alentejano. Fê-Jo
sempre com a tranquilidade e a serenidade com que como capitão
enfrentou o fogo inimigo na Guiné, segundo os relatos de alguns que,
então, foram seus alferes e o consideravam um verdadeiro Herói. Ouvi-os
muitasvezesfolardestegrandemilitar.
Í! eminente que para o tenente/capitão que então era, aquele Homem
- diferente de todos os generais que antes e depois conheci - tinha uma
dimensão humana e militar superlativa. Era um general CEME que
declinava a sua atenção e dava conselhos a um tenente/capitão que
provocava. obviamente. por ser leal. frontal. sem alguma vez ser
indisciplinado - nunca o fui, sou tambtm filho de um militar, fui educado
para ser corajoso, honesto, mas tambtm disciplinado - algum mal-estar
entre a alta hierarquia e, quiçi!. algumas dificuldades ao general CEME.
Conheci mais de peno o general Fabiio apó:s o 25 de No\·cmbro.
Conheci-o na sua casa no Largo de Santa Marinha. Conheci a sua mulher
e filho. O general Fabião passou a ser para mim para altm de canmada.
de líder, de oficial de rcfcrfncia. um grande amigo, alguém a quem com a
simplicidade dos sentimentos genuínos se dedica uma infinita amizade.
apesar dos nossos encontros muito esporádicos. (A minha vida de trabalho
não tem pennitido criar intimidades.)
Refiro uma imagem que mantenho incólume, há mais de trinta anos,
que é a de ver aquele Homem bom e grande. num quano relativamente
bai.110 e cheio de livros, quando nos reunimos na sua casa, após o 25 de
Novembro, se falava da FUP e o Otelo dei.11ava-se enredar nas malhas de
uma atitude pollticolpanidária.
Quis o Fabilio e os que ele reuniu na sua casa dissuadir o Otelo de
qualquer atitude panidátia. Era, pensavam todos, mais útil para Abril que
o Otelo se mantivesse isento, independente e continuasse a ser o símbolo
do ideal romântico do 25 de Abril. Não o conseguimos. Foi pena!
De qualquer modo guardo a mais viva e humana recordação daquele
espaço, desta tentativa daquele grande Homem - o Fabião - de continuar
a defender Abril de algumas annadilhas.

E

Mais tarde, por factos que os mais atentos conha:em, fui preso e uma
vez mais este grande Homem esteve a meu lado, sobretudo porque sabia
que cu estava preso por ter sido dedicado quando o povo alentejano
precisou de mim e nlio pelos acontecimentos no Funchal, factos que o
então tenente-coronel Lacerda. chefe da Secção de Justiça do Quanel
General CTIM, tipificou muito bem que à luz do direito vigente, de e11tlio
e do hoje. seriam objecto de absolvição.
Nesta encruzilhada difícil da minha vida. o coronel Fabião visitoume na prisão da Trafaria e foi minha defesa no Tribunal Militar de Santa
Clara. Esta é a prova mais cabal da estrutura moral. generosa e amiga deste
grande camarada, porque, em sua consciência, considerou que era um ac10
de cidadania e moral dar o seu contributo para a descobena da \"erdade
eparaqueuminocentenilofosseprcso.
Deu Juntamente com outros grandes camaradas a sua cara. Defendeume e se até aqui era só meu amigo, passou tambtm a ser uma pessoa
fraterna para a minha mãe e innãs. uma. então, adolescente, ainda o
recorda como um Homem afável ede espírito abeno. o que para ela tinha
um significado muito especial. porque tambtm não era e,julgoque não é,
umespíritoconfonnista.
Para mim foi uma grande Honra que o general Fabião. o cidadão
militar Fabião, tenha sido e continue a ser meu amigo.
Na dor. no seu funeral panilhando a dor muito por dentro. muito
dentro da pele. da alma e do coração com a sua mulher e filho. uma vez
mais a grande amiga e mulhercora_iosa que acompanhou o Fabião me disse
no Alto de S. João: '"O Fabiilo gostava muito de si!" Sempre o soube!. ..
Í! assim, simples, natural como o ar e a vida. gosto muito do Fabião,
da sua mulher e filho. Gosto tambtm muito dos amigos do Fabião, dois
deles de um modo panicular. o Abreu e o Golias. Tão naturalmente como
~o ac10 de viver com dignidade e morrer na esperança de que um dia nos
encontraremos para celebrar a amizade, a fraternidade. a liberdade e a
solidariedade ...
Com certeza que pela minha juventude de então. pelo meu
voluntarismo, mas sobretudo pelo Amor aos mais desfavorecidos, aos
e.11cluídos, aos que não tinham emprego no Alentejo e tinham fome, não
terei feito tudo tão bem quanto uma sapiência, maturidade e uma
c.11periênciadevidaquenãotinha.seriamcapazes.
Todavia, Carlos Fabião sempre compreendeu que o que ditava o meu
componamento era um grande amor ao outro -ao mais pobre - não como
figura de retórica. mas como pessoa de carne e osso. por isso sempre me
distinguiu com a sua amizade e camaradagem. Como 11m grande Homem.
Carlos Fabilo, sempre diferenciou os que serviam por amor a causas. dos
que procuravam convenil!ncias. Bem hajas!
Ao Fabião um até sempre!
À sua família, cm panicular à sua mulher e ao seu filho, e a todos nós
que o vimos partir, a cencza de que ele continua presente nas nossas vidas
e que a Mone não o venceu! A vida deu-lhe edani razão! •
ANDRADE DA SILVA
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Evitou
a guerra
civil

Profundo
conhecedor
do séc. x1x

R

onhcci o Carlos Fabião na Guiné. em 1965. Voltei a rccn·
contrá-lo em 1973, na fase da contestação ao Congresso dos
Combatentes e, mais tarde, após a sua nomeação para as
funções de CEME. Foi, porém, a partir do inicio de 1984,
ambos já na reserva. que o nosso relacionamen10 se tomou
muito mais estreito.
Trabalhámos diariamente no mesmo projcctocditorial durante 3 anos
e. quando este se interrompeu, decidimos passar a encontrarmo-nos duas
ve1.cs por semana para nadar, almoçar e conversar. Não raras vezes, estes
encontros te rminavam ao fim da tarde na sua casa de Sta. Marinha.
Ao interrompermos a natação (já não me lembro porquê) passámos
semanalmente a calcorrear Lisboa. bairro a bairro. orientados por aquele
de nós que. à \eZ, estudara e preparara a visita. Esgotados os bairros,
passámos aos passeios temáticos. levantamento dos chafarii.cs de Lisboa.
que o Carlos meticulosamente registou cm vfdeo. etc. etc, etc, até que a
doença.queprecocementeodimlnuiu e envelheceu. foi limitando o alcance
dos nossos passeios até nos reduzir aos cunos almoços na Trafruia.
Foram 22 anos de muitos encontros, de muito convívio, de muita
com'ersa. de muita amizade. À medida que o fui conhecendo melhor,
descobri um novo Carlos. Para além do bom camarada. do militar
inteligente. íntegro. competente. corajoso, óptimo condutor de homens,
nomeadamente em campanha. que era mais ou menos do domínio público,
havia um outro, por muitos ignorado: cul!o, criador, discreto, cidadão
responsável. um homem bom.
Profundo conhecedor da nossa história do século XIX. situou nessa
tpoca algumas das peças de teatro que escreveu. De curioso o facto de. no
infciodccadaumadelas,apardadescriçãoecaraçterizaçãopsioológica
das diversas personagens, as ter desenhado.
Também real irou alguns filmes que, julgo. se encontram ac1ualmente
em mau estado de conservação.
Cídadào atento, preocupado com a evolução da situação política,
sempre procurou manter-se informado para melhor (>Oder reílectir sobre
os diversos assuntos e, quando necessário. tomar as posições que em
consciência julgava necessárias. Ao longo de todos csies anos de frequentes
discussões, enquanto se 1omava cada ,·ez mais evidente o pendor crescente
do meu pessimismo quanto ao fu1uro, mais se destacava a confiança que
ele continuava a depositar no Homem e na sua capacidade de realização
de uma sociedade mais justa. Creio que, por is10. se fez maçon.
Claro que nem sempre tratámos de assuntos "sérios". Conversámos
sobre tudo e nada, divertimo-nos, bebemos uns copos (enquanto foi
possível) e. como não podia deixar de ser. falámos muitas vezes do seu
Sporting que muitos desgostos lhe deu.
Sei que não há pessoas insubstituh·eis, mas que o Carlos Fabião faz
muitafalta.issofaz. •

ecordo Carlos Fabião desde os idos de 1973 quando, no
lnstitutodcAhosEstudosMititarcs-aondeeufrequen1ava,
entrcquarentajovenscapitãcs,umcstágioparaOficiaisdc
Segurança - teve a coragem de denunciar a tentativa de
KalÍlza u11hw o iocipiente -movimento dos capitães.. para
umgolpcdcEstadodeex1JCma-dircit.a.
Em simuilâneo. recordo o abaixo.assinado, que pôs a cin:ul11t (com

Vítor Alves) entre nós, contra o chamado ''Congresso dos Combalentes...

efectuado llO Palácio de Cristal do Porto. e que se saldou por um telegrama
publicado na "Vida Mundial", que acabou por ''dissolver" mais essa
tentativa de prolongar a ditadura e a guerra.
A panirdesse Verão-e. principalmente dessas atitudes-. a con1.agem
decrcsçente para o 25 de Abril foi imparável.
E. agora que o Coronel Carlos Alberto ld.ks Soares Fabião pane mas
não nos deixa. nada como citar Pedro de Pezarat Correia, em artigo
publicado no "Expresso" de hoje: "Num curto depoimento a propósito do
falecimento de Carlos Fabi!io. disse Ví1or Alves que a geração dos militares
de Abril está a eittinguir·se. ( ... )Está lam~m a euinguir-se. em certas
memórias. nomeadamente na memória do (>Oder institucional. quase
ausente na despedida a um homem que deu um contributo inestimável pan
o derrube da di1adura e para a liberdade que legitima as instituições que
nos regem."
~a memória desse contributo que. o então chefe do Es1ado.Maior do
Exército, Carlos Fabião. nos deu no "Verão Quente de 1975". mais forte
mevemà11rem6ria.
Sem ele no desempenho desse cargo, com os partidos políticos
armados e o El:érci10 dividido. não teria sido possível evitar a guerra civil.
Carlos Fabião te\·e a vontade. a capacidade. a inteligência e o mérito
de contribuir decisivamente para a evitar.
O Ex&cito e o nosso povo devem.lhe isso.
Já que não foram capazes de o recompensar cm vida. importa que o
reconheçam agora.
8 de Abril de 2006 •
ÁLVA RO FERNANDES

e

EDUA RDO ABREU
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um Homem Bom
que a Pátria tratou mal

e

arlosAlbcnoldãcsFabião. Paraamaioriadosportugueses,

principalmente para os mais jovens, es1e nome não quer
dizer nada. Temos praticado militantcmcn1c a

amn~sia

sobre o essencial e instalado com competência a
ignorância cm Portugal, numa eslrallha forma de vida que
se compraz na fofoca, no último golo, na última ruga retirada a Botox
ou, na pior das circunstâncias, nal1ltimacatástrofe.
Uma sociedade que cultiva o interesse pelo fait divers, que elege o
esquecimento como regra e parcializa o passado como m~todo, arriscase a nlo ter foturo.

No nosso país, para o bem e para o mal. ICOfltcccu uma Rcvoluçio
cm 25 de Abril de 1974 e nela participou todo o povo ponuguês.
Por acção. omissão ou demissão.

Por boas ou mãs razões, de acordo com a pcrspcctiva de cada um,
foram os portugueses que tiraram cm 1974 o país da tristeza cm que vivia.
Tal como ontem, o Portugal que boje somos, fomos todos nós que
o construímos e 1em, como elemento fundador, o respeito e o amor pela
Liberdade.
É sobre essa pedra que se tem construído a Democracia.
Sem ela, estaríamos muito pior.
Vemos com mais facilidade o argueiro no olho do próximo do que
umatrancaatravessadanonosso.
Mas bom seria. fazermos mais e falarmos menos.
Todos ganhávamos se cada um, na modéstia do seu serviço ou na
mais elevada função que a sua capacidade lhe permite, tentam hoje.
fazer melhor do que ontem.
A exigência com o nosso desempenho, o prazer de servir os outros
e a alegria da felicidade que proporcionamos com o nosso trabalho,
devem ser as regras para transformar a sociedade.
À competição dcsbragada, baseada no poder do mais for1e e
esquecida da solidariedade devida a quem menos tem e pouco pode,
convEm lembrar que a História ensina que os muito fracos, alguma vez
acabarão por nlo ter mais nada 1 perder.
Sem, de uma vez por todas, decidirmos a ser mais imaginativos,
mais dedicados, mais cultos e informados, mai5 determinados a sermos
melhores, nuncahavcr,cstatfsticasqucnossalvcm.
Portugaltcmqucmudarcissosóacontcccrá,tcndoconsciênciaquc
a transformação do nosso pafs. começa primeiro pela nossa própria e,
para isso, devemos inspirann<HlOS nos melhores de nós.
Tudo isto nos leva ao coronel Carlos Fabião.
Coronel pela ingratidão dos homens mas general no seu exemplo,
na sua coerência e in1cligênci1 e no coração dos que nlo perderam a
memória.
Carlos Fabião, era um dos mais corajosos, capazes e condecorados
oficiais do Ex~rcito Portuguh.
Em Angola e, principalmente na Guin~. lutou por uma ideia de
Portugal, que muito cedo verificou csw ultrapassada pelos "Ventos da
História".
Inteligente e informado, a Guerra Colonial cedo lhe ensinou que
a luta armada a nada conduz.ia.
Isso não o impediu de cumprir brilhantemente o seu dever como
a sua consciência de militar lhe ordenava, arrostando o perigo, dando
o e!l:emplo e sendo dedicado aos seus soldados.
Associando-se aos ares de transformação que Spínola parecia trazer
consigo, denuncia publie1men1c cm pleno curso de Estado Maior que
frequentava, a conspiração militar preparada pela utrema-dircita para
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atirar definitivamente o país para os anos trinta. Conspiração tão fora
de tempo, que o próprio Presidente Américo Thomaz lhe põe cobro.
Não se esquecem no entanto, de o atirar para Braga, com uma
esp&:ie de residência fixa, a dirigir um Centro de Recrutamento.
Com a Revolução, é nomeado governador da Guiné. por Spínola.
apcdidodosmilitaresrevohosos.
Af dirige com o imenso prestígio que tinha entre os soldados
portugueses e junto dos guerrilheiros do PAIGC que combatera. um
processo comple:irn de transmisião de poderes para as novas autoridades
da Guiné-Bissau.
Ar fui testemunha da sua serenidade e coragem, nas mais difíceis
situações geradas por um processo complexo, cujo entendimento era
difícil para populações que viam as regras da sua vida serem alteradas
radicalmente.scmavisoprivio.
Presenciei o respeito que os soldados inimigos lhe manifestavam,
nas muitas reuniões havidas paraacertarocalendllriodassubstituiçõcs
das tropas.
Testemunhei o equiHbrio das suas posições no confronto das
diferentes posições do MFA, ou nas conversações com o PAIGC. tidas
no meio do mato nas áreas por ele controladas. para as quais sempre foi
desarmado e sem mais segurança do que a minha prec'1ia companhia.
Admirei a detenninação com que se opôs a Spínola, para garantir a
indepcndênci1 da Guiné e a forma como os seus companheiros de armas
o respeitavam. apoiavam e secundavam.
Chegado a Lí5boa. foi nomeado chefe de Estado Maior do Exército.
quando a designação para esse posto significava quase uma eleição entre
os seus pares, que nele viram a possibilidade de ser a referencia de
equilíbrio entre posições muito estremadas mas, simullaneamente, a
garantiadefidelidadeaosprincfpiosdeumaRevoluçi!.oquescdesejava
fraterna. solidária e libertária.
Podia ter sido primeiro-ministro, mas recusou.
A vaidade não era um dos seus defeitos e sabia muito bem, como
dizia. que não era neccss4rio nesse cargo.
Não terá acenado sempre.
Os tempos eram conturbados.
Vivia-se numa permanente alvorada de utopias raiando numa
norcstadeenganos.
Eradificilveraãrvore.
Masviusempre,océu.
A Liberdade.
Embora cada um visse nela, o reílcxo dos seus sonhos, para Fabião
esse era o desfgnio tranquilo da sua vida. o ar em que respirava e nela
entendia. mais do que a diferença de ideias, a necessidade dessa
diferença.
Carlos Fabiio oo rodízio de Abril, foi mais uma vez colocado, num
Distrito de Recrutamento, desta vez em Lisboa. como se não houvesse
mais nada adequado à sua experiência e saber.
E assim. num dos mais sórdidos episódios que a instituição regista.
um dos mais competentes e leais oficiais do Exército Português. graduado
em general dequatrocstrelas,acabaasuacaneira, nopostodetenentecoronel, assinando juntas médicas de mancebos, considerado incapaz por
sucessivas comissões de avaliação, de ser promovido a coronel.
De Carlos Fabião. nunca ouvi o mínimo lamento ou recriminação
contra quem fosse.
Continuava a ser o mesmo militar. servindo sempre com
competfncia e humildade.

O seu sentido do dever obrigava-o a ser leal, mesmo com os que
com ele não foram.
Num tempo correndo veniginoso. Carlos Fabião exigia ter tempo
para pensar e. quando quase todos tinham cenezas, ele permitia-se ter
dúvidas.
O que alguns consideravam indecisão era apenas a certeUI de que
todas as ordens devem ser bem fundamentadas.
A sua sede de justiça. o seu amor à liberdade. o seu interesse pelos
outros. encontraram eco na Maçonaria a que aderiu já na década de 80
eondeveioaocuparlugarcsdedestaque.
Muito se poderia dizer hoje, sobre um Homem que muito amou
o seu pais e que a ele se entregou inteiramente.
Pela lei natural da vida. Portugal perdeu agora um dos seus melhores
filhos.
Que fique pelo menos aqui, o registo de que morreu um Homem
Bom que a Pátria tratou mal. •
FRANCISCO FARIA PAULINO
(u·aj"®N~Mc..,,,,,.,daedvral/

XIV o Rel'erencial • Abril - Junho

Homenagem
de António Carmo

Amílcar Cabral
pintor António Carmo quis homenagear Carlos Fabiãocom
esta evocação da sua passagem pela Guint, oferecendo dois
desenhos seus. feitos em 1972174, anos em que conheceu
Carlos Fabião. que. aliás, forneceu elementos cxplicati\'OS
sobre a arte Nalú para um 1ex10 específico da revista WE
do Agrupamento de Transmissões. ilustrada com desenhos desta mesma

O
colecção.

António Carmo foi soldado radiotelegrafista oesla Unidade, tendo a
sua obra ficado representada no Museu da Guint e em várias colecções
panicularcs.
Nãonecessitadeaprescntação.Asuaobrafalaporsiemccnicnasde

exposições individuais e ooleclivas e representação em inúmeros museus e
instituiçõesnacionaisccstrangciros.
Um desenho a tinta da china representa o lrder guerrilheiro Amílcar
Cabral. que sempre soube distinguir entre o povo ponuguês e o governo

português e que, assim. merece esta referência. Neste desenho, António
Carmo utiliza a sua habitual t&nica de eleger uma figura central dominante,
mas não dominadora, em tomo da qual se gera um quadro de significações
históricas alusivas, nesta circunstância, à situação de guerra na Guiné,
~ltando um ambiente de profunda tristeza e sofrimento comum a pretos
e brancos. Curioso verificar que as figuras humanas representadas tanto
podem ser de um branco como de um preto, ou seja. quando nos parece
estar a ver um branco percebemos que também pode ser um preto. Como
sinais de esperança: a chave do problema nas mãos de Amílcar Cabral e a
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lnterrogoriloNolú

eterna pomba. como símbolo da Paz.. Mas. quando Carmo fez es1e desenho,

Amílcar Cabral era já uma memória. uma boa memória.
O outro desenho, intitulado de ''Interrogação Nalú", t uma belíssima
representação desta cultura, que integra figuras humanas e objcctos da arte
Nalú. Tratando-se de uma etnia minoritária (menos de 1 por cento da

população), oriunda da região do Mali e habitando o Sul (Bcdanda/Cacine)
era. no entanto. a etnia de maior expressividade artística, cujas máscaras.
com significação ritual, desde o fanado NaJú (iniciação SCltUal) a1t outras
ulilii.açõcs (fenilidade. dança guerreira, doença. roubo. etc.), eram mais

conhecidas em Paris do que em Lisboa! A "Interrogação Nll.lú" t. assim. a
perplexidade de todos os que contactaram com uma das mais elevadas
expressões anfsticas de África, os seus objectos, as suas significações, os
seuscstranhosrituaisiniciáticos!Pcrplcxidadeainda.pclacstranhasimilirudc

com algumas expressões artísticas europeias do início de século XX!
Pretendeu, assim. António Canno, homenagear tambfm a vertente
cultural e de saber histórico de Carlos Fabião. que nos transmiuu lodo um
manancial de conhecimentos sobre esta etnia. Ademais. a escolha destes
desenhos. por algu m insondivel trânsito subconsciente. sugere. com
Amílcar Cabral. a figura do comandante militar preocupado. mas finne
junto dos homens, pelos quais nu tria o maior respeito. e sugere. com a
"Interrogação Nalú... o lado cultural da vida. a curiosidade de conhecer o
outro. o reconhecimento da sua identidade e o respeito pela sua condição
humana. Tudo isto tem a ver com a grandu.a humana de Carlos Fabião. •
JORGE SALF.S GOLIAS
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Foste um dos

E

sta afinnação.. que proferi jun10 à uma do Carlos Fabião.
no "at~ logo" que os seus companheiros de Abril lhe disseram, não foi fruto das circunstâncias - sempre procurei
fugir à transformação dos mortos em "boas pessoas",

indepe ndentemente do seu percurso de vida - mas sim
resultado de um conhecimento profundo, que me permi11u fazer-lhe

justiça.
O abraço amigo, que lhe enderecei nessa altura. foi proferido com
emoção, numa amálgama de sentimentos que, então, me assaltavam: a
enorme am iude que tinha ao Fabião, a grande consideração que
aumentou sempre à medida que o conheci melhor. a profunda revolta que
sentia pelo tratamento indigno de que fora vítima cm vida e que se não
alterou no funeral, a grande dor por ver partir um Amigo e um ''lnnão".
Comecei por conhecer o Carlos Fabião, apenas de nome, quando fiz
a Guerra Colonial na Guiné, de 1969 a 1971. O seu nome era dilo com
enorme respeito e consideração, sem pre que se queria enumerar os
principais militares de Spínola. Não tive. cnt!lo, porque nos
dcsencontrámosnaGuiné,oprivilégiodeoconheccr.
Mais tarde, cm Maio de 1973. quando o Fontoura procurou os
oficiais do BRT, na Trafaria, para os informar sobre a organização de
uma resposta ao Congresso dos Combatentes e lhes pedir a sua adesão,
ouvi-o responder-me à questão de ··quem está a organizar essa contes·
taçãoT' com a indicação de "major Carlos Fabião, juntamente com os
majores Ramalho Eanes, Firmino Miguel e Dias de Lima".
Nesse momento, retorqui-lhe que informasse o Ramalho Eanes e o
Firmino Mi guel. que eram os dois que conhecia pcssoolrnente, que havia
mais um voluntário para recolher adesões.
Assim foi e, na sequência dessa contestação, que considero a préconsp1ração que nos levou ao 25 de Abril, pude conhecer pessoalmente
o Carlos Fabião, nas várias reuniões que fizemos para analisar como
poderíamos explorar o sucesso ...
Confesso que, na altura. não percebi bem o porquê do Fabião se
mostrar tão afável e amigo para comigo. Cheguei a pensar: "bem, caílhe em graça ... ". Vim, mais tarcle, a saber, pela sua própria boca, a razão
de tal: um dia, o Eanes aparecera na reunião dos organizadores da
contestação ao Congresso dos Combatentes e dissera-lhes: "Isto, agora,
não pára mais! Apareceu ar o capitão Vasco Lourenço. agarrou a situação
enãovaideixaristoparar ... "
O facto é que rapidamente se estabeleceu um grande entendimento
e uma enorme cumplicidade entre nós e se deu início ao que viria a ser
uma grande amizade.
Da conspiração, recordo dois episódios com o Carlos Fabi ão.
O primeiro passou-se numa reunião, em fins de Setembro de 1973. em ca.u
do Dinis de Almeida. o Fabião afirma "isto não vai lá com requerimentos,
com papéis. Quando for necessário pegar numa arma, chamem-me!"
Respondi-lhe, então, que. para ser possível pegar em armas, havia que
percorrermuitocaminho,haviaquepartirmuitapcdra ...
Mais tarde, no dia 14 de Drn~mbro de 1973, telefono-lhe e digo-lhe
que necessito de falar urgentemente com ele. Combinámos que, no dia
seguinte, nos encontraríamos na estação de Pedrouços. Levo-o para junto
da fonte dos Jerónimos, saímos do carro e conto-lhe o que se eslava a
passar com o aliciamento de Kaulza deArriaga e mais tds generais, para
o "movimento dos capitães" o apoiar num golpe de Es1ado. lnfonno-o
de que já denunciara o que se passava ao general Costa Gomes.
necessitava de fazer o mesmo ao general Spínola mas, como estava de
relações cortadas com ele, precisava da sua ajuda. De imediato, utilizou
a cabine telefónica que ali havia - não existiam telemóveis ... - e
contac1ou o "general do monóculo". Combinou encontrar-se, dentro de
uma hora, JUDIO do Estado Maior General das Forças Armadas, à Cova
da Moura, e para lá nos dirigimos. O que se passou foi kaflciano: colocado
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melhores de nós!
a par do que se passava. Spínola confirmou as informações que Kaulza
nos transmitira sobre ele, e afirmou "como sabem fui nomeado vice-chefe do EMGFA, vou tomar posse em meados do mês que vem; esperem
pelo meu discurso. que eu vou !ornar posição! ... " lndiferer11e aos meus
protestos. despediu-se e reafirmou "esperem pelo meu discurso ... "
Como é de calcular, ficámos os dois, o Carlos Fabião e eu, a olhar

um paraooutro,estupefactoseincrédulos,paranãodizeroutracoisa.
"Com generais destes, não vamos a lado nenhum". afirmo eu.
acrescemando "o outro, ontem, recebeu-me. agradeceu a informação,
corno quem está calmamente a tomar um café, despediu-se e concordou
comigo, quando lhe disse que iria informar também o general Spínola:
este manda-nos esperar pelo seu discurso, daqui a um mês ... e entretanio
o golpe pode estar a sair nestes próximos dias ... ··
"Se quiser. posso denunciar a situação. Como sabe. sou chefe do
curso de majores que está a decorrer no Instituto de Altos Estudos
Militares. Possoaproveitare,segunda-feira(estávamosnum sábado)
denunciooqueseestáapassar."
Ao ouvir o meu consentimento e acordo. comenta "o engraçado
disto é que todos vão dizer que eu fiz isto a pedido do ·velho· (nome
como Spínola era conhecido, pelos seus) e o ·velhoº nunca mais me vai
perdoar,porcufazeristosemelesaber.. :·
E assim foi. Dois dias depois. Fabião está a interferir, com muita
força, na História de Ponugal. O seu acto contribuiu. decisivamente, para
anular a tentativa dos radicais de direita. em militarizar o regime. Tudo
teriasidodiferente ...
Com efeito. no início da primeira aula do dia, Carlos Fabião solicita
ao professor que o deixe dar uma infonnação ao curso. E. quando este e
os mais de duzentos majores presentes esperavam ouvir uma informação
e!óeolar. são surpreendidos com ••quero informá-los que, neste momento.
es1á em marcha um golpe de Estado, dirigido pelos generais Kaulza de
Arriaga. Luz Cunha, Sitvino Silvério Marques e Troni, onde os dois alvos
a eliminar são os generais Costa Gomes e Spínola".
Bem, o curso acabou ali, os majores foram enviados para as suas
unidades. o Carlos Fabião foi ··emprateleirado"' no Distrito de
Recrutamento de Braga. mas o golpe também acabou ali ... até porque,
enquanto o Fabião o denunciava. eu contactava os capitães do
Movimento e informava-os de que "se houver alguma tentativa de golpe.
não é nada connosco. estamos contra".
Contrariamente aos seus desejos e disponibilidade. Fabião não teve
que pegar numa anna para denubar o regime. O seu ··exílio" no DRM
de Braga, o facto de ter passado a ser vigiado pelo poder e a minha
ausência nos Açores. afastaram-no da acção militar. O que. felizmente.
não teve consequências.
Depois do denube dos ditadores. Spínola havia perdoado a Fabião
a sua atitude de denúncia de Kaulza. sem o seu conhecimento~ o evoluir
da si tuação agradou-lhe de sobremaneira~ e. como não podia deixar de
ser. procurou aproveitar as enonnes qualidades e capacidades do militar
que ele bem conhecia e apreciava. Convidou-o para comandante-chefe
da Guiné e deu-lhe uma "carta de missão". com a expressa determinação
de que apenas a lesse nessa Colónia, isto é, Província Ultramarina
portuguesa. Mais uma vez, como em muitas outras, Spínola sobrestimou
as suas capacidades e subestimou as dos seus colaboradores. Nem lhe
passou pela cabeça que Carlos Fabião, conhecedor profundo da Guiné,
dos seus povos e anseios, fosse capal de não seguir as suas directivas
pessoais. Como exemplo concreto, recordo que os muitos milhares de
cartazes com a fotografia de Spínola. que este enviou para a Guiné para
serem distribuidos pela população. nem sequer foram desempacotados.
Fabião revelar-se-ia, com todo o seu saber e bom senso, o elemento
ideal e fundamental para concretizar o reconhecimento da independência

da Guiné-Bissau. Para melhor compreender a sem razão de Spínola e o
acerto de Fabião, basta ter presente que. a 25 de Abril de 1974 a Guiné~
-Bissau, que declarara unilateralmente a independência há pouco mais
de seis meses, estava já reconhecida internacionalmente, como país
independente, por mais países do que aqueles com quem Portugal tinha
relações diplomáticas ...
Pessoalmente. tenho bem presente a a1itude de Fabião. na primeira
tentativa de golpe dos spínolistas contra o MFA: o chamado "'documento
Engrácia Antunes-Hugo dos Santos", que preconizava o fim da Comissão
Coordenadora do MFA e do próprio Movimento. com o argumento de
que agora todas as Forças Armadas eram MFA. chegou a Carlos Fabião
com a indicação de que era apoiado por mim. Quando, depois de o ter
alertado para a situação - já depois de esclarecer a mesma com Costa
Gomes, que também havia sido enganado e se apressara a retirar o apoio
que dera pessoalmente ao documento assim que o informei da minha
oposição ao mesmo-, Carlos Fabião não hesitou em promover urna
reunião com os oficiais em Bissau. infonnarque fora enganado e declarar
asuaoposiçãoaoreferidodocumento.
Regressado da Guiné, com o seu prestígio aumentado junto do
MFA, Carlos Fabião seria naturalmente escolhido. por este. para chefiar
o Exército, depois do 28 de Setembro e da demissão do CEME. general
Jaime Silvério Marques. De realçar que foi uma escolha feita pela
totalidade dos oficiais do Exército, que se assumiam como do MFA
(e, nessa altura. não havia ninguém que se não assumisse como tal. .. ).
A sua missão como CEME foi, como não poderia deixar de ser,
extraordinariamente complicada e difícil. Fabião. em minha opinião, face
à enorme complexidade das situações. soube comportar-se de forma
francamente positiva. Sinto-me em condições de o afirmar. pois, embora
nunca tenha trabalhado directamente com ele, sempre o acompanhei bem
de perto, na minha condição de membro da Comissão Coordenadora do
Programa do MFA e do Conselho da Revolução.
Como pontos principais dos nossos contactos. rc<:ordo a viagem que
fizemos juntos à Roménia de Ceaucescu e as opiniões francamente
críticas que então formulámos. Recordo o 11 de Março de 1975 e a
tentativa que os radicais de esquerda. no chamado contra-golpe. fizeram
para o envol\'er no golpe spínolista e o afastar da chefia do Exército.
Como recordo o seu empenhamento, até à exaustão, da qual nunca
viria a recuperar totalmente. Tenho bem presente o momento em que,
antes de entrarmos para uma reunião do Conselho da Revolução. ter tido
uma grande discussão com ele. pois considerava que deveria retirar-se.
por uns tempos e descansar. Depois de muita insistência, aceitou retirarse por uma semana, em local só do meu conhecimento e do seu ajudante
de campo. Era menos do que o que eu considerava necessário, masjá era
alguma coisa. Foi com enorme revolta e impotência que assisti. na
reunião do Conselho da Revolução. à tomada de decisão da ida de uma
delegação do mesmo a Angola, face à situação que aí se vivia. e à
inclusão do Fabião nessa delegação. Nem a minha intervenção.
infonnando sobre o que decidíramos antes de entrar para a reunião. nem
a defesa que fiz da necessidade absoluta do descanso do Fabião, foram
suficien tes para convencer o Conselho a não lhe pedir esse sacrifício.
E. só quem não conheceu Fabião poderá não compreender como ele não
foi capaz de recusar ir a Luanda. Foi e, como eu esperava. os relatos do
que ai se passou foram para mim dramáticos: o Fabião quase que se
deixava dormir nas diversas reuniões alargadas que se fizeram em
Luanda. Parecia drogado, contaram-me alguns. Não. não estava drogado,
estavaeraexausto,àbeiradeumesgoiamento ...
O Verão quente viveu-o Fabião, sempre no centro do vulcão. gas-
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um dos melhores de nós!
Tudo se começara a radicalizar no 11 de Março, onde Fabião
conseguiu não se deixar envolver pelos golpis1as, não evitando, porém.

tornar-senumdosalvosapetecidosdos"caçadorcsdebruxas"que,então.
se revelaram. Tenho ainda bem presente os iniJmeros ataques de que viria
a ser alvo e a enorme dificuldade que tive, para ev itar que o seu
saneamento se consumasse. A causa imediata da ameaça que fiz. na
re união de 12 de Março, de dar com uma cadeira na cabeça de um dos

radicais,foiprecisamentcaten1ativaqucesteestavaafazerpara
substituir Fabião na chefia do Estado Maior do Ex~rcito ...

O seu prestígio, consolidado pela postura de bom senso e de
conciliação que mantinha pennanentemente, levou-nos a nós. elementos
do Grupo dos Nove. a convencer o Presidente da República a escolhê-lo
para substituir Vasco Gonçalves como primeiro-ministro. Não foi fácil
convencer Fabião a aceitar - nunca o c hegou a fazer de forma convicta
e definitiva - mas, a pressão de Costa Gomes, a do Melo Antunes e a
mi11ha levaram-110 a aceitar a formação do Governo. Fabião não tinha,
no entanto, as características que os comunistas consideravam
necessárias para ocupar a chefia do Governo. Por isso lhe fizeram a vida
negra, por isso o chantagearam - eles ou outros fazendo-se passar por
eles - fazendo-lhe chegar a "informação" de que a vida dos seus podia
correr perigo.
Tudo isto, adicionado ao facto de Fabião estar pouco decidido, se
sentir pressionado por todos os lados, tendo presente a sua já referida
debilidade física, levam Fabião a recusar liminarmente a sua nomeação
para substituto de Vasco Gonçalves. Lugar que seria ocupado por
Pinheiro de Azevedo. com total aprovação dos comunistas. Muito me ri,
quando, numa re1111ião preparatória. o futuro primeiro-ministro
respondeu à questão levantada por Melo Antu11es, sobre o programa do
Governo com "'Programa? Não é preciso, temos o programa do PS que
serve perfeitamente ... ".
Em Tancos. ficou célebre a afirmação de Fabião, quando
questionado com o facto de os delegados do Exército terem decidido,
numa esmagadora maioria. 11ão comparecer à Assembleia do MFA: "O
Exército sou eu, portanto o Exército está aqui. .. " Esta atitude estava
alicerçada na decisão aceite por Fabião, na Assembleia do Exército
reu nida nessa manhã: Fabião iria à Assembleia do MFA e imporia as
condições que os membros do Exército decidiram.
Tudo cami11hava para a necessidade de uma clarificação e Fabião.
extenuado, era a imagem da impossibilidade da obtenção de consenso.
Permanentemente acossado por situações ex tremadas, era incapaz de
apagar os frequentes "incêndios" a que acorria. Relembro a revolta do
RASP, a explosão dos SUV e o juramento de bandeira do RALIS . A nada
era poupado, a nada fugia. mas o seu isolamento era cada vez maior
No 25 de Novembro foi, naturalmente, cilindrado
Substituído na chefia do Exército, os novos detentores do poder que não os elementos principais dos Nove - não lhe perdoaram a sua
independência e votaram-no ao ostracismo.
Ironicamente, a História repetir-se-ia: Carlos Fabião voltou a ser
colocado num Distrito de Recrutamento, agora o de Lisboa ...
Perante a nova situação, Fabião não se revoltou, aceitou-a e deu
provas de possuir elevadíssimos valores. no campo da ética e da
cidadania. Para ele, o fundamental porque lutara. porque se arriscara.
porque se batera até à exaustão, estava alcançado: Portugal era um país
livre, democrático e 11ão opressor doutros povos.
Depois de um breve interregno, tive oportunidade de estreitar os
meus laços pessoais com Fabião, muitas conversas tivemos sobre estes
valores, estes ideais,daíresultandooaumentarda minha consideração
por um Homem íntegro e inteiro.
Outras lutas comuns nos continuariam a juntar. Desde logo,
a Associação 25 de Abril, onde Fabii'io aceitou o meu convite para se

candidatar a presidente da Mesa da Assembleia Geral, aí se mantendo
enquanto a saiJde lhe permitiu, semp re militante activo na luta pelo
aprofundame111odosvaloresdeAbril.
Noutra área, foi Carlos Fabião um dos que mais insistiram comigo
para entrar para a Maçonaria. Não compreendia a minha obstinada
recusa. que durou vários anos, pois afirmava que e u era já um maçon.
mesmo sem ter sido iniciado. Chegámos mesmo a envolver-nos numa
aventura secreta, muito antes de eu en trar para a Maçonaria. Considerámos. então, que a Democracia podia correr riscos fortes e iminentes e.
por isso. organizámo-nos para responder a previsíveis si1uações. O que.
felizmente,seviriaamostrardesnecessário.
Mais tarde, depois de me e 11volver numa nova aventura, que foi
a decisão de me iniciar como maçon, viria a agradecer ao Carlos Fabião
asuainsistência,paraqueeuentrasse. Comele,aprendiaindamuito
mais, tendo oportunidade de reforçar a minha opinião sobre a sua estatura
de Homem livre e de bons costumes
Termino, daqui reenviando ao Carlos Fabião, um grande abraço
amigo. triplo e fraternal, com o agradecimento de quem pôde aprender,
na vivência com um dos melhores de nós.
Até logo ... •

VASCO LOURENÇO
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Carlos Fabião, com a mulher,
Maria Margarida; e, em baixo,
numa foto de família onde
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o meu "Irmão,,*
E
~

com profunda emoção que respondo ao pedido que me foi
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ainda nenhum dos seus amigos pôde recuperar. De facto. o
senumento da sua perda .t tão intenso que se toma d1fíc1l.
sobretudo para quem. como é o meu caso, com ele conviveu de perto
quase diariamente, escapar ao persistente sortilégio da sua riquíssima
personalidade.
Tentarei. contudo. fazer justiça à sua memória. como dívida de
gra tidão que entendo ser partilhada por todos aqueles que tiveram a
felicidadedoseuconvlvioafávelediscreto. Provavelmente, terão sido
essaafabilidadeeessadiscriçliodecarácter.quecultivavacoma
elegância e a naturalidade de quem se conhece a si próprio e sabe nlio
precisar de se pôr em bicos de p.ts, que, muito especialmente durante o
tempo em que a d()(nça o afligiu, levaram a um ingrato esquecimento do
seu papel central num dos períodos mais estimulantes da nossa História
recente. Que não restem dúvidas a ninguém do protagonismo de Carlos
Fabião, por mais que as suas intrínsecas bonomia e seriedade possam
gerar opiniões contrárias.
Carlos Fabilo, como todos sabemos ou devíamos saber. foi um
militar distinto que nunca se eximiu às suas responsabilidades nem
abdicou dos nobres pnncípiosemquc foi formado. Há. todavia. um lado
menos conhecido da sua biografia que importa referir. até porque
confinna essa sua preocupação de homem honesto e completamente
dedicado a causas e amigos. Carlos Fabião era maçon, um dos mais
distintos membros do Grande Oriente Lusitano-Maçonaria Portugue...a.
sociedade da qual chegou a ser Grão-mestre Adjunto e na qual
desempenhou ainda outros cargos de grande responsabilidade.
Es te facto.! tanto mais relevante e definidor dos traços da sua
personalidade quanto sabemos que a sua Iniciação, quando foi propos10
em Lisboa, provocou alguma controvérsia. acabando por se consumar
em Coja, sob os auspfcios dessa outra grande figura democrática,
republicana e maçónica que foi Fernando Vale. Foi. aliás, nessa
oportunidade que trocámos as primeiras impressões, q11e de tão intensas
vieram a detem1inar o rápido desenvolvimento de uma forte e duradoura
ami1.adeatéaoseudesaparecimentofísico.
Perrnitom-rne aqui uma pequena inconfidência: como alguns
saberão. os maçons. ao serem iniciados. escolhem um nome simbólico
pelo qual pasurão a ser reconhecidos pelos seus • innãos• durante os
trabalhos em Loja. Ora, Carlos Fabiilo optou pelo nome simbólico de
Gomes Freire, figura emblemática da História de Portugal e da própria
Ordem Maçónica, querendo naturalmente demonstrar quão séria e
pensada era a sua filiaçlio e quão profundo o seu sentido humanista.
Retomando o fio à meada, ,·em agora a propósito assinalar que uma
das mais importantes LoJaS em actividade. a Montanha. muito de,·e ao
modo como sempre soube. enquanto seu padrinho e mentor. transmitir
os mais elevados valores de comportamento (resultado da sua intocável
honestidade intelectual) e a sua inabaJá,·el confiança no papel ~1ti\·o
da Maçonaria na vida social portuguesa. As suas inten·enções. tanto as
que fazia dentro como fora de Loja. re,·elavam de forma inequívoca a
sua grande sabedoria. o seu equilíbrio e a sua tranquilidade. Era um
optimista, alguém que muito conscientemente acreditava na capacidade
de aperfeiçoamento do ser humano. Para quem. como ele. enfrentou
situações particularmente difíceis e, por vezes, inesperadas, essa
sabedoria, esse equilíbrio e essa tranquilidade eram coisas absolutamente
conamrais11suamaneiradeestaredeser.
Háoo!roaspectoqueédignode registo pelo seu lado muito pessoal:
na verdade, conheci Carlos Fabiilo antes de com ele começar a conviver.
É que nos idos de 1974 e 1975,já ele e a mulher, a extraordinária
Margarida, vinham à minha terra. Azeitão. para comprar os nossos

afamados e saborosos esses. é. evidente que sendo uma figura pública.
que por isso mesmo não podia passar despercebida (não esqueçamos a
sua imponente es1a1ura. a sua ellócepcional desenvoltura). a sua presença
não escapava à minha natural curiosidade.
Mas foi depois que ti\'C o privilégio de realmente o conhecer, tanto
nas nossas acuvidadcs maçónicas como nas inúmeras viagens que
fizemos a quatro: ele. a Margarida. a minha mulher e eu. Esse frequente
con1acto, cuja grata recordação me há-de acompanhar até ao fim da vida,
permiti11-me perceber a dimensão dos seus interesses, a sua permanente
voniade de saber, a sua disponibilidade para discorrer com a maior
peninência sobre tudo o que íamos encontrando nas nossas sortidas. por

maistrivialquepudessepareceroeslímulo.
Deixai-me terminar, caros leitores, esta breve e despretensiosa
resenha do meu relacionamento com Carlos Fabião usando uma fórmula
que desde tempos imemoriais caracteriza os maçons: foi um homem livre
e de bons costumes. Acreditai que sen'i muito dificil encontrar algui!m
a quem esta definição assente melhor e de forma mais cabal.
Bem haja. Carlos Albeno Soares Fabião. meu querido e saudoso
Irmão Gomes Freire. por tudo o que partilhámos. •
n•:RNANDO SACRAMENTO
•
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Em Maio de 1975,

com Vasco Gonçalves,
no Marquês de Pombal,

em Lisboa

30 de Abril de 1975,
acompanhando M.ichael

Can·er, o CEMGFA inglês
em visita ao Regimento
de Comandos

Reunião do Conselho

da Revolução,
em 26 de Março de 1975

À chegada
do Presidente da República
ao Aeroporto da Portela,
em 5 de Junho de 1975
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Visita ao Regimento

de Comandos,
em 3 de Fevereiro de 1975

Falando às tropas
em parada, no Regimento
de Comandos

18 de Feven-iro de 1975

ComFrancism
Faria Paulino
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Com Mário Tomé
em 25 de Abril de 1990

Na homenagem

que lhe foi prestada
em 18 de Dezembro de 2004:

com Vasco Lourenço;

ao re(Cber uma
decoração maçónica;

com Andrade da Silva
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carta
para o
Carlos Fabião

N

ão. Nilo fui ao teu fuJJeral. Embora esperada h:imuito. a
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estar preseme. Mas. em pensamento. acompanhei-te no
úllimo percurso sentindo. amargamente. que desaparecera um grande amigo e um magnífico exemplo de camaradagem e de
integridade. Espero que compreendas e me perdoes
Embora tiv6ssemos sido contemporâneos na Escola do Exército, o
destino separou-nos e foram os caminhos de Abril que proporcionaram
o nosso reencontro. Ambos penencemos à segunda Junta de Salvaçiio
Nacional e ao Conselho da Revolução. E nesses tempos difíceis
e conturbados criou-se entre nós uma profunda ligação e uma crescente
amizade.
Formli.mos. então, um bloco unido e sohdli.rio que nos permitiu
prosseguir. com determinação. um percurso eivado de dificuldades.
Juntos pas.sli.mos horas boas e mli.s. lado a lado vi\emos momentos de
esperança e de desilusão. em comunhão procurámos ultrapassar
obstáculos e contrariedades.
Criou-se. assim. uma identidade de perspectivas e de posições.
Recordo. por exemplo. que ambos defendemos perante a Junta a realização do julgamento polí1ico do antigo regime. E tambo!m que. sem nada
havermos combinado. nos enconlnimos no gabinete do Presidente Costa
Gomes. na manhã do dia em que teria lugar a primeira manifestação dos
S.U.V.• para lhe transmitir a nossa grande preocupação com o que iria
acontecer.
Quando. em 19 de Maio de 1975. fui ao Estado Maior do Exército
para te entregar o meu requerimento de passagem à reserva, a tua reacção
depois de leres o documento foi imediata. Profundamente surpreendido
disseste-me: "'Não faças isso! Nilo me deixes sozinho !"".
Estas palavras não traduziam receio e apreensão pelo futuro mas.
apenas, a perturbação causada por verificares que acabava ali o bloco que
havíamos formado.
Depois tentaste convencer-me a retirar o documento. Mas a minha
decisão era irreversf\'el e recusei. Tal não impediu que, ao despedinno-nos. dissesses: "Pensa bem. Se mudares de opinião 1elefona-me." Nilo
o fiz e a minha vida entrou numa oova fase.
Entendonàoterrelevinciafalaraquidatuabrilhantecaminmilitar. Interessa-me muito mais o Homem digno. firme, íntegro, amigo e
decidido que sempre foste. Essa~ a imagem que guardo de ti e que constitui um marco imponante nas minhas recordações.
Agora tudo terminou. Provavelmente em breve voltaremos a estar
juntos. pois os meus 76 anos já me pe~am bastante. Mas, enquanto isso
não acon1ece. sinto uma enonne tristeza por não voltar a ou~ir a saudação
amiga que me dirigias quando nos encontrávamos: "Olá. velha carcaça:·
Um grande abraço. •
NUNO FISllER LOPES PI RES
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Por terras do
11Praquistão))
GERTRUDES DA SlLVA
FOI TEMPO e esforço perdidos alg11ém. com
soberba autoridade. ter dec retado que de
uma vez por todas tínhamos chegado ao fim da
História e, com emproadas ressonâncias
nietzschenianas, anunciado a mone das ideo-

logias.
Gastaraminutilmenteasalivaeatimadas
canetasosquc.firmlmentesossegados,procla-

maram o fim da Revolução dos Crnvos pensando
tolamentequeoassun1oficavaliquidadocomo

simples acto mutilador/castrador da amputação
deum"rc..
Parecequecontinuarãoaandarporatalhos

enganadores os que a propósito de um efémero
sucessoeleitoralatestaramque,finalmente(já
não seria sem tempo ...). ficava encemido o ciclo
do25deAbril.
Pois que continuem todos, feitos mandões
dos destinos do mundo e dos homens. a decretar.
aanunciar,aproclamareaatestar.queo25de
Abril, enquanto acto fundador de um tempo
novo e processo revolucionário que não se
esgotou nem morreu com o PREC, continua
vivo por aí.
Que digam que os jovens não sabem nem
que rem saber nada do 25 de Abril. E nós
responderemosqueessesjovcns.apesardetudo
bem melhores do que nós. se parece não ligarem
a estas coisas é porque se debatem com

problemasvitais.mesmodesobrevivênciaque
nãoésómoraleexistencial.eéofrutonatural
de um projecto que, iniciado com o 25 de Abril,
em muitos aspectos continua muito longe de se
cumprir,desviadoquetemsidodoseujusto
rumo.Masgostamdeestar.defalaredepensar
connosco.
Mas. se calhar para raiva de alguns. ficaram
por aí e por aí ainda andam muitos Filhos da
Madrugada. São pais, alguns avós. até: são
muitos, mesmo muitos professores: são autarcas
que muitas vezes descolando dos alinhamentos

panidários reconhecem (e agradecem) que o
Poder Local. despido das roupas andrajosas da
corrupção, foi uma das mais genuínas conquistas
de Abril.
E foi estercnasccr-e só renasce o que
comi nua vivo - que voltou a encher de colorido.
depalavrasquenãocansam nem enjoam.de
cânticos e ovações, as escolas. locais e instituições onde nos chamaram para participar na festa
e na sempre renovada reflexão, também aqui. na
região de Viseu que, afinal. não será assim tão,

tão ... •
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Jantar no Mercado da
PELA TERCEIRA vez, um grupo de democratas organizou um jantar comemom1ivo do 25 de
Abril. no Men:ado da Ribeira. Com uma participação sempre crescente, que atingiu este ano
asváriascentenas.vi,·cu-seumajornadamilitanteemproldosvaloresdeAbril.
Para além da dedamação de poesia e de
apontamentos musicais. foram feitas algumas
m1eP1cnções. de que transcrevemos a de Mário
de Carvalho (Vasco Lourenço leu a mensagem
daA25A).

Um camarada falecido de quem eu gos1ava
muito, mesmo mui10. e de quem poderia di1,er,

como o Eça - ··eu possuo preciosamente um
amigo", era extremamente cauteloso quando
sentiaquearriscava.dealgumaforma.ferir
os sentimentos dos outros. Durante toda a vida

deu provas de finneza pessoal. fron1alidade
e absoluta aversão às indignidades. E pagou por
isso os seus preços. Mas tinha tanto cuidado para
nlio incomodar. para não indignar, para não
ofender, que às vezes ninguém reparava que
ele estava a pe nsar duramente as palavras
ásperas que a boa educação não lhe conscn1ia

verbalizar.
Provavelmen1e. irei fazer o contrário.

Naquilo que \'OU dizer tahez se llO(C uma marca que 1ende a earregar de sombra as coisas.
Quando cu and:wa na uni,·crsidade, sempre em
correrias desaus1inadas, ou conciliábulosclandcstinos, ci1ava-se mui10 um provérbio supostamente usado por Lenine: para endireitar uma
varn torta, éprecisovergá-laparaooutrolado.
Pode ser que eu exagere na força de torção. Mas
talvezvalhaapenaseincitaralguémareílectir
melhorqueeusobreestasituação,emque.
passadostrintaedoisanossobreare,·oluçãode
25 de Abril, continuamos a sofrer certas pennanências, que são expressões de menoridade
e que nos amesquinham e cnvilccem
Cabeni acrescentar. alongando abusivamente o intróito, que procuro não ter nenhumas
ilusões sobre o mundo (Se o mundo fosse bom,
o dono morava nele - dizem os brasileiros), não
o quero fazer à minhasemelhança,oqueseria
uma imerecida violência contra todos os
presentes,t.ambémnàotenhoprocurnçãodivina
- do dono. E. sobretudo. faço questão de não
ignorar. longe de todas as derivas fantasis1as nocasodefantasia negra-quenuncanaEuropa
e em Portugal se vi,·eu tão bem como neste~
últimos tempos. mesmo considerando. de acordo
com o cronistas. oscélcbresdezanosemque
reinou el rei O. Pedro 1.
Ao que di1.em os jornais. o governo prepara-se para impor o princípio da oportunidade no
processopenalecatalogarquaisoscrimesque
devem ser perseguidos preferencialmente.
Na tradição JUridica portuguesa tem prevalecido
o princípio da legalidade. fundado em velhos

brocardos romanos, que mandam reagir à
violação da lei. lá onde ela seja praticada.

Mas não é de uma mera questão doutrinal que se
nem de saber, teoricamente, se o rasto de
uma velha opçio JUrfdica é ou não de manter.

trata,

O que salta à vista. com uma evidência que abala
e deprime, é que os governos passariam a dispor
de uma forma de sonegar os seus próprios amigos. fami liares e protegidos à primeira linha da
implicação penal. Um direito feito à medida para
próximos, servidores e epígonos. Intolerável.
Tantomaisqueseanunciaum foroespecial
para políticos. R>ro especial, note-se. Tripudia-se durante anos e anos, põe-se o estado a saque.
rcpohreia-se no espaço da impunidade e do
descaro e. quando. enfim chegar a hora da lei, se
chegar. a1rasada e com pé claudican1e (poede
claudo) prepara-se tratamento VIP e cadeias
douradas para os que, enquanto legisladores e
gO\emantes. mais obrigação tinham de a saber
cumprir e fazer aplicar. Privilégios de abuso.
vantagcnsdegrupo.queseesperarianão fossem
scquerimaginadospelosservidoresprimeirosda
República.
A tarefados go\emos niloéacoberiar- eu
diriaencobrir-osamigos.sóciosecorreligionários. para lhes garantir impunidade. Hou\'C jil.
decisões judiciais que causaram inquietas
perplexidades faceaoqucjulgamossaberde
cenas processos e dos poderes cm jogo. E a
verdadeéqueoprestígiodespenhadoapique
dasclassesjudiciaisnestesUllimosanosajudou
muito pouco a aceitar tais decisões como
resultantes de um jogo isento de mecanismos

jurfdicos 110 alcance de todos. O estado de
desvalimcnto geral em que se quiseram colocar
os magistrados levou à obnubilação daquilo que
neleseramaisprcciosoparao livrcexercfciodas
suas altas funções - desinteresse. isenção e
imparcialidade.
Tudo são resson5.ncias deste manobrismo
baixote. muito tcrcciro-mundista, muito pequenino, muito aproveitador e chupista que vem
cobrindo todos os aspectos da vida institucional
e social, como uma crosta pegajosa, por onde
escorrem fios de veneno.
Hli que clamar ao menos pela observ5.ncia
de um mínimo de decoro, na vária accpção do
conceito, quer como a adequação do comporuunento às funções. quer como o respeito por ~i
próprio que impõe um mínimodehonradezede
horironteético.
O que se passa com cenas reformas nos
altoscargosd:iumaootafraudulenta,apropnadora, gananciosa, numcspectáculode abocanhar. num afã de apropriar.de partir e rcpanir
entre si interessesconfiadosede desvi:irem
proveito próprio dinheiros públicos.
Recuso em absoluto o carimbo de demagogia por parte de gente que continua - e insiste.
e não desarma. e periiiste - a ensacar remunerações, suplementos e complementos numa
altura cm que se pede e força a contenção do
povo mais pobre. É mais que imoral. É obsceno! Nem sequer se discute se tais pessoas
de\'eriam ou não ser bem remuneradas. Não se
põe sequer a questão de saber se estas retribuições remuneram algum mérito. Mas talvez a
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ideia de república - uma certa moral republicana
muito invocada às vezes por quem pouco
a frequenta - implique modéstia nos proventos
e nos gastos.

No país civilizado impõe-se um dever elementar de compostura e de renúncia a determinados e. não raro, equívocos réditos. quando se
aceitam certos cargos políticos. Trata-se do bem
comum. do interesse público. Não de competir

com o vizinho sobre quem é que tem o churrasco mais apinocado ou o automóvel mais
lustroso. Tem havido ao nível dos titulares de
cargos públicos uma indiferença por estes

pom1enores que parece talhada em exemplos da
América Latina e que mede o prestígio e a
competência pelo dinheiro e pelotráficodeintluênciasquemovimenta.
Não é verdade que as provas dadas no

comércio ou na indústria (""nas empresas", eufemiza certo jomalismo ingénuo ... ) sejam garantia de competência no serviço público. A habilidade para angariar dinheiro não !em a mesma
natureza que lidar com dinheiros públicos e com
cidadãos e com uma civilização cujos traços
essenciaissetratadegarantir.
Deviam apenas tercahimento no parlamento
enogovemomulheresehornensindependentes
dosgrandesintercsscsdaOOnca.dosseguros,das
sociedades de advogados ou dos mundos obscuros de toda a espécie de traficâncias. Mulheres
e homens livres, no seu pensamento. livres
peranteasuaconsciênciaelivresdcprestarsuserania ajoelhada e cabisbaixa a banqueiros, tratantes ou potenciais cavalheiros de indústria ou
equiparados
Todos as pessoas de bem mantém uma especial aversão ao discurso contra "os políticos",
contra os panidos e contra os intelectuais. Nestas
generalizaçõcshásempreumtravoprotofascista
oufilofascistaqueevocaosalvadordapátria.soa
aarrastardesabrceatoquedebáculo.ereduza
vida pública a um simplismo linear e portanto
errado e malfazejo. Não quero ser mal interpretado, mas não raro dá-me a impressão de que
pordebaixodeumaparenteentrechlxjuepolítico,
ou debate de ideias, quando as instituições
parecemfuncionareavidapúblicaaparentaíluir
normalmente, de que estamos todos a discutir
o secundário e que as verdadeiras decisões
são tomadas em baixo. em subterrâneos.
emsedesequívocasAísepropagamcrcpro·
duzem os impulsos mais rctrógrados, os atavismos mais persistentes que corroem e enodoam
todos os progressos e vão conglomerando o que
hádemaisbaixoehediondonavidadoshomens.
Sãoessesqueprevalecem.nasuarudezaebrutalidade contra os conceitos mais ou menos estereotipados e comummente aceites da vida política
normal.
Nos sonhos dos jovens militares que füeram
o 25 de Abril. aspirava-se a um país melhor. Aí o

24 o Rel'erencial • Abril - Junho

Jantar no Mercado da
temos. Sem dúvida melhor e mais desimpedido
Mas ning~m conta\la que a permanência dos
\'Clhoslasuosanccstrnis1irasseoseudesforvoe

seocultassesimstramentcatrásda.saparências.
Ónus, dependências. inferioridades. Jugos,
servidõcs e \'llssalagcns. Apenas alguns pontos:
-A corrupção impune e não denunciada, em

todos os escalões da sociedade, parece ter aumentado nos últimos tempos. Não apenas
agrandccorrupçãodosncgócios multimi-

lionários, mas a corrupção7iJ1ha múltipla.
torpeeformigueirnqueéaquemelhoremais
vastamente impregna um ambiente geral e
maisabastardaccnvilc:ccamcntalidadcdcum
país;
-A burocracia e a prepotência da administração
têm vindo a crescer a1é um nível absolutamcnte insupomhcl quc nos caractcriza e sinaliza
desde logo como um país atrasado. Há quem

con:.idere a burocracia - que enfim, depois de
um longo período de sonolência, este gm·erno
parece querer um1damen1e atacar- como uma

repetem sempre o mesmo discurso: "carneiros todos com carne de obedecer''. como di1ja a canção.
O aturdimento do espíritocriucoc a depreciação da cidadania \'l!m-se fazendo à custa de
três dispositi\"OS que, já no tempo do fascismo
provaramqucerarnosmaisadequadosaoador·
mecimento e ao aprisionamento das consciências e assim foram identificados e denunciados.
Mas não removidos: Os tais Fado Futcl>ol e
Fátima. Os modelos que têm sido apresentados
e reproduzidos por lodo o lado e que suscitam o
entusiasmo das multidões são os dos mafiosos e
dos futeboleiros quando não silo futel>oleiros
mafiosos.gentequetvenerada.quandodevia
esmrmaserapresa.
O obscurantismo \"Oltou ao de cima, t propagado por milhentas revistas negociadas por
cntidadeslucrativas.correpelastelevisões.im·
pregna a comunicação social mais populM que
pode não saber (não deve ~aber) que há dub

questão secundária. Uma qucs1ão que tem
pnmacialmente a ,·er com as relações humanas, com a fonnação dvica, com a qualidade
devidad~portugueses,semfalarnasinci

dência.s económicas. um problema que t um
dos mais centrais da nossa vida pública foi
qualificado por um partido de esquerda como
uma questão secundária.
A avassaladora propaganda reaccionária
difundida por todas as fontes de opinião, reproduzida nurnapociradadeescolaseinstitutos,e
cursos, repercutida por milhentos jornalistas,
aprescntadores,locutoreseflll.cdoresdcopinião.
A fonnataçilo dos ctrebros. o desbaste de todas
asresistênciasebarreira.sdacrítica.a\'ersiloa
um pensamento autónomo, o ac:imciramento da
opinião pública são uns dos fenómenos mais
deprimentes dos tempos de hoje. Quando se
OO\'C repeur a banalidade do "emagrecimento do
Estado... a "vocação.. do Estado. menos estado.
isso não significa o apelo a uma nonnalizaçào e
optimização dos recursos. Significa a pressão
para que as regulamentações e as allemativas
dcsapareçam,dcmaneiraaqueosmteresses
mais fortes possam subjugar os ou1ros sem
entra\·es. O capitalismo sch'ilgem quer agir sem
peias. difunde a sua ideologia tra\'b de ICSt.asde-ferro que nào tl!m nem mdependência. nem
cultura, nem espírito crítico, para resis1irà
profusãoeàinsistênciadoss/ogans.Éfalsoque
o Estado tenha de ser mau patrão. É falso que as
emprcsaspúblicas tenhamdesermal geridas.
Enquanto a imprensa e a comunicação social
estiverem nas mãos dos grandes grupos económicos, a propaganda desta ideologia continuará
a propalar-se numa imensa manobra de lavagem
aoctrebro.defonnaaabafaromaispossívelo
espírito critico dos cidadãos num colete de forças
ideológico. Um pensarnemo único de arau1os que

naves Viking. lançadas há mais de vin1e anos. que
se afastam do sii.tema solar, mas saber.i de ceneza
qual o signo em que nasceu Mimi TravcssuM.
No próprio ensino público assoma um discurso
charlatão. eruulado. mislo de Cantinflas e de doutor da ··commediadell"arte", a faur-se passar por
científico.
Um fenómeno que durante anos não foi
evidente e que de há uns tempos a esta parte
aparece. ostensivo e ovante, to do jornalismo
lacaio. sempre de libré. a lamber o chão do patrãozinho, arepetiraconveniencialinha,avcstirfa1inhoscaros.comgravatinhaàmaneira.ansioso por ir ao baile do patrão, reverenciador
do capitalismo. manhoso e chico·esperto. a

escrcvinharevidl!ncias.semcoragemescm

'"'"""'

Eu não quero alongar este intervenção e
\'OUpassarporcimademuitodcsasITT: a..<.desi·
gualdades sociais agravadas. o sistema med1eo.-al
dCJUStiçaeasnu,·ensdeparasitasquecriac
sustenta, o priviltgio abusivo de que goza por
pane do Estado Portugul!s a Jgrep Católica
Romana. a utilização clientelar do aparelho de
Estado.o saque de receitas públicas cm e~er
dc iosinferioresdeostentaçãosaloia,aprornis·
cu idade entre poder político e económico. a proliferação mafiosa de interesses corporativos, o
patronato corrompido e corruptor dos Ferrari
amarelos.aineficiênciadascmpresasquefuncionam t.anto pior quanto mais pimpão to ar de
quem as dirige.
Custa,.i\·ernumpaísemqueningutmt
capJz de cumprir um compromisso. cm que o
mais ~imples atendimento a um balcão se transforma num confronto pela aquisição de estatuto,
em que 1 inuujice se impõe como fonna pn\ilegiada de negociação, em que as normas nunca
são cumpridas, a nãoserquesetratcdeprejudicar um pobre ou um desfa\·orecido, em que
vingam 1 ,·eniaga e 1 chatinagem mais desaforada. tão à solta como talvez nunca tenham
estado ames na nossa Hisiória.
Éabsolutamentclamemável tcrqucfazer
estaspei]untas:--cornotqueconsentirnosque,
duranteanoscanos, lavrasseamaiorimpunidadc, deixámos que as ilicitudes. algumas delas
ncfandas. se fossem acumulando sem que
ningutm asdcnunciasseeagissc?Como6que
deixámos que o poder e a autoridade de figuras
públicas, conseguisse prevalecer incólume cm
face das polícias. das leis e dos tribunais. E vai
conlinuar a sarabanda de impunidades? Iremos
teraindaprescriçõesnosprocessosjudiciais,por
uma deliberada incúria? Admitir-se-á que o
Estado \enha dizer que não 1em meios para
inves1igar, julgar e punir. quando ao cidadão
comum. assediado de impostos, erros. trapalhadas, prepottncias, tripúdios, nunca t permitido
dizer que "cu não tenho meios"? Como t que
suportamOS esta hipocrisia de se pretender estar
na Europa quando não é possível coodenar um
rico e romper a malha de corrupção e cumplicidades 1 todos os níveis? A \'clha frase de
Marco Túlio Cícero. já citada por Fernão Lopes
"a lei t como as teias de aranha - as moscas
grandesfuram-na,ficamsóretida.saspequcnas...
continua a aplicar-se, lamentavelmente no nosso
stculOXXJ.
Ponugalnãosairádoseuconsabidoatraso
enquanto não conseguir cumprir-se minimamente o velho princípio que já vem desde os romanos, de que os pactos livremente assumidos
devem ser pontualmente cumpridos; enquanto
se prescindir, nas relações humanas de um
sentido mínimo de dignidade. no respeito pelos
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ootros: enquanto se manth·er alienado o exercício da cidadania e da critica e a mãquma do

Estado andar a saque, ao sabor de manejos e
negociatas: enquanto não se conscguirdetectar
edesanicularosaturdimentos.asmistificações
e manipulações: enquanto os govemances não

forem pessoas livres e independentes
EmPortugalnãohámassacriticasuficiente
que pennita a sua própria sobrevivência como
povo. como nação e como cullura. Ao fim de

quase no' e s&ulos de existência podemos assumir que nu oca recuperámos \·erdade1ramcote da
decadência do lm~rio e dos vãrios desastres
que têm assombrado a nossa História. Todos os
momentos de exaltação edc esperança têm pago
um preço muuo caro em dcsa1xmtamen1os e

tristezas.
Não há nada pior de que o moralismo

tartufo. Comecei por dizer que não tmha quaisquer ilusões sobre a perfeição das sociedades
humanas.A1nda1enhornenossobrcasdivinas.
Mas não posso deiJ[ar de evocar. com alguma

melancolia. eoom uns restos de orgulho, aquelas
pcssoasquesebatcrarnduramentcparaqucisto
nãofosscassim.Houvcjuvcntudcssacrificadas.
vidas desuuçadas. Houve quem tivesse arriscado, noslimitesdasobrevivência.Houvcquem
tivesse desafiado corajosame111e o poder e
sofrcsscasconscquências;Houvcquemtivcssc
sido assassinado. Hoove quem fosse torturado.
Hou,·e quem fosse pnvado de liberdade durante

anos canos.
Quando alguém se bate pelo futuro e pela
aplicação de grandes princípios de civilização.
oomo a jus1iça. a liberdade, a democracia. não é
para que se cumpram profecias. nem para
demonstrar desígnios históricos, nem pontos de
teoria. Exige-se uma sociedade melhor, que
rcclamaagenerosidadedealgunsparaque1odos
vivam dignamente.
Nãofazsentidoperguntarse valeu a pena
ou não. Sem dúvida que estamos numa sociedade muito melhor 00 aquela que o 25 de Abril
confrontou e transformou. Claro que valeu a

pena. mas trata-se de saber se continua a valer a
pena.Cadaqualdariumarespostaàmedidadas
suasforçasecapacidadederccusa.
Era adequado e talvez conveniente, cm
termos de convivência social. que eu proferisse
- por ocasmo deste jantar - os antigos chamarlhc iam "simpósio", que cu proferisse umas
palavras finais de c~perança. Que oonstituissem
uma proposta de reconforto amda que fosse um
bocadinho fingida.
De uma forma geral aceito bem as normas
de convivência e não costumo destacar-me pela
transgressão. De todo- nào costumo dcstacarme. Mas. desta vez estou entre amigos. E ,·ejo
presenças que nunca transigiram cm matéria de
cidadania.Pcssoasdeconfiança.
Todos temos deixado enlaçar uns miseráveis nós górdiosqueurgecortara direito.
Antcsqucoscidadliosmais~riosemaiscapa

tts e mais prestigiados deste pais começam a
emigrar e a ui lar-se de novo e dciJ[cm os paios-bravos e chatins a contas uns com os outros. •

26 o Rel'erenclal • Abril - Junho

Festa do 25 de Abril
na cidade do Porto
COMO JÁ VEM sendo tradição. várias associa-

ções e insti1uições afins da cidade e do concelho
do Porto juntaram-se e fonnaram a Comissão
Organizadora das Comemorações Populares
desta cidade. A Associação 25 de Abril. COll\() de
costume, integrou esta Comiss!lo através da sua
Delegação do Norte.
Do programa constou animação de rua na
noite de 24 de Abril e dia 25 de Abril.
Na Praça D. João 1 teve lugar um espcctá-

culo que culmmou com o entoar da "Grândola"
pelo Coral de Letras da Um\·cr;idadc do Porto.
a que seguiu o fogo de artificio. lançado do
telhado do Teatro Rivoli.
No dia 25, após a cerimónia habitual de
homenagem aos resistentes antifascistas junto às
antigas instalações da PIDEIDGS - actual

MuseuMilitardoPorto,afseiniciouodesfile
cívico. muito panicipado. até à praça de D. João
1. onde já se iniciara um espcctáculo. Após a chc-

gada do desfile ao local houve lugar às interven·
ções cfvicas e políticas. que começaram pela leitura de uma mensagem da nossa Associação
pelo presidente da Direcção da Delegação do
None.
Para ensombrar as Comemorações a atitude
da C.M.Ponoquc está, segundo parece, disposta
a niio dar o subsídio a qtJc se tinha compromc·
tido. à Comissão - onze mil euros. Em peça
separada. faJ..cmos o historial desta silllação. •

contencioso com a Câmara
1. A EXEMPLO de anos anteriores, a Comissão Promotora das
Comemorações Populares do 25 de Abril na cidade do Pono, qlle esta
Delegação integra cm conjllnto com outras instituições da cidade e do
concelho. pediu uma reunião à C. M. Pono. a fim de solicitar alguns
dos apoios necessários para as referidas comemorações:
2. Tal como vem sendo hábito nos últimos anos, não tinha a
a1uarquia nenhuma verba orçamen1ada para o efeito e s6 após muita
insistência e mediante um orçamento proposto pela Comissão, decidiu
finalmente disponibilizar um subsidio de l 1.000 euros e algum apoio
de natureza logística:
3. Mediante essa decisão a Comissão lançou-se na concretização
das comemorações, orçamentadas em cerca do dobro do valor daquele
subsídio:
4. Em 2006.04.20 a USP (União dos Sindicatos do Pono), 1am~m
integrante da Comissão. dctcctou a retirada por pane da Autarquia de
canazes colocados cm virios locais da cidade do Pono por esta escrutura sindical, destinados à divulgação do programa das comemorações
e cm que figurava de forma cxpHcita o apoio da C.M.Pono,
5. Tam~m 50 múpis entregues na autarquia para serem afixados.
conforme combinado. cm placards seus. não haviam sido colocados:
6. A USP, indignada, reagiu e enviou uma carta à Assembleia
Municipal, Presidência da Câmara e Comunicação Social, dando conta
dacstranheLadasituação:
7. Na manhã do dia 21 de Abril p.p., houve uma tentativa do chefe
de Gabinete do presidente da Câmara. Dr. Manuel Teixeira. cm solicitar
uma reunião para as 3 da tarde desse mesmo dia com a Comis~ão, no
senudo de obter uma retratação por pane da USP em relação à atitude
1omada com a autarquia que. segundo ele, era rntolcr.hel cm relação a
uma entidade que estava a dar apoio às comemorações;
8. Foi nesse momento que tomei conhecimento do que estava a
passar·sc e cm contacto com o Secretário da USP. João Torres. fui
completamente esclarecido da situação e manifestei-lhe a completa
solidariedade da A25A em relação à atitude tomada;
9.A reunião solicitada, pordificuldadedeagendasde várias das
entidadesintcgrantcsdaComissilo,nãofoi possível na data pretendida,
acabando por ter lugar em 2006.04.27:
10. Nessa reunião. onde csth·cram presentes por pane da autarquia
o vereador da Cultura e o chefe de Gabinete do presidente, e por pane
da Comissão representantes da nossa Associação. da USP e da

Associação das Colectividades do Concelho do Pono. foi exercida urna
enorme pressão por parte dos representantes da autarquia no sentido
de que a Comissão publicamente "limpasse" a imagem da autarquia,
sob o risco de. se não o fizesse, o subsídio prometido ser retirado,
11. Sendo completamente inace11,vcl para a Comissão concordar
com tal proposta. decidiu a Presidência da C.M.Pono conar o subsídio.
tendo dessa decisão dado conta à C.S.:
12. Em consequência disto decidiu a Comissão. solidária em todo
este processo. convocar uma conferência de imprensa para 2006.05.02,
onde foi distribuída uma nota aos jornalistas presentes, previamente
elaborada cm reunião da Comissão, fo1..cndo o historial do caso e dando
contadasdiligênciasqueserllocmprecndidas:
13. Aguarda-se de momento uma decisão definitiva por pane da
C.M.P. sobre a atribuição ou não do subsídio, tal como lhe foi solicitado
por cana da Comissão. entretanto enviada:
14. Como conclusões de todo este contencioso poderemos referir
os seguintes pontos:
•A Presidência da C.M.Porto tem sobre este problema um
entendimento completamente distorcido dos factos. pois ela é que
deve um pedido de desculpas pela atitude inexplicável da retirada dos
cartazes. sem qualquer aviso ou diligencia prévia junto da Comissão:
•A atitude é tanto mais incompreensível quando esses cartazes
referiam explicitamente o apoio da Câmara à iniciativa:
•Quem toma estas decisões na autarquia tem uma noção pouco
saudável e muito redutora sobre o dircno à critica em Democracia:
• Não está ainda aprovado o Regulamento Municipal sobre Informação
e Propaganda Política, pelo que neste momento a decisão sobre locais
autorizados ou não para a colocação de cartazes depende exclusiva·
mcnlcdolivrearbítriodcqucmdccidc:
•É uma obrigação dos responsivcis da autarquia o cumprimento do
compromisso assumido perante a Comissão, que levou a que esta
tam~m assumisse encargos financeiros. alguns já liquidados, que
terão que ser pagos:
•Além de que. de uma \·ez por todas, os responsáveis da outarquia
deverão entender que este apoio prometido não é nenhum favor
prestado à Comissão, mas antes um acto da mais elementar JUStiça,
já que as Comemorações do 25 de Abril. são uma festa oferecida
à cidade do Pono e que nem sequer~ cara. atendendo ao seu sig·
mficado. •
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ccPromessas de Abril ... ,,
animam concurso escolar
COM A FINALIDADE de promover a educação
paraacidadaniae.simultaneamente.valorizaro
legado histórico da revoluçãodeAbrilentreas
gerações mais jovens. organizou mais uma vez
a Delegação do Norte da A25A um concurso

escolar destinado aos alunos das escolas
públicas do Ensino Secundário e dos 2° e 3º
ciclos do Ensino Básico. este ano subordinado
ao1ema "PromcssasdeAbril:oqucaindanos

falta fazer".
Este ano o concurso não foi muito participado mas. ainda assim. tivemos a oportunidade
deapreciartrabalhosdealgummérito.
A distribuição de prémios, por graus de

ensino,tevelugarnoprimeirodiade Junho,nas
instalações da Delegação.
Segue-se o trabalho que mereceu as
maiores honras do júri e considerado o vencedor
absoluto.entre os vários premiados.
º'Na madrugada do dia 25 de Abril de 1974
deu-se uma revolução em Portugal, através
da acção das Forças Annadas (MFA), descontentes com o regimededitaduraqueemão se
vivia no país. iniciada por Oliveira Salazar e
continuada por Marcelo Caetano e Américo
Tomás.
Os militares de Abril, actuaram com
rapidez e precisão. dominando pontos estratégicos nas principais cidades. obrigando os
princ ipais chefes do governo ditatorial. à
rendição.

Jantar
de oficiais

na Penha
NÃO SÃO MU ITOS mas são firmes as
algumas dezenas de oficiais, muitos com as
suasmulheres.quesejuntamaojantarnodia
25 de Abril. ano após ano. no Hotel da Penha
para celebrar a efeméride. fazerem a sua
profissão de fé nos ideais da Revolução dos
Cravos e adquirirem a sua medalha comemora tiva.
Convive-se.canta-sea"'Grândola"em
co ro e termina-se com toda a solen idade
entoando o Hino Nacional de uma forma bem
sentida.
São alguns daqueles que. um pouco por
todo o lado, ainda vão resistindo e continuando
a sonhar e que este ano não fugiram à regra. •

Arevoluçãode25deAbril,conhecidapela
"RevoluçãodosCravos... constiruiaindahojeum
exemploparaqualquer naçào.poisfoiefectuada
quaseq ue,semqualquerderramamentode
sangue, tendo tido de imediato o aJX>io JX>pular.
O programa do MFA, desenvolveu-se
em tornodetrêsgrandesobjectivos: democratizar.descolonizaredesenvolver,tcndocomo
principal meta a conquista da liberdade.
essencial para os atingir. A conquistada liberdade e da democracia foi a maior conquista deste
movimento deste movimento que aproximou
Portugal da Europa e o conte:i;tualizou no
mundo. Contudo, decorridos trinta e dois anos.
da sua realização. apesar de muita coisa ter
mudado, mui1oficaainda JX>rfazer: resolvera
grave crise económica que o país atravessa.
acalmar os ânimos sociais criando mais
empregos e melhorando as condições da vida
dos trabalhadores, melhorara educação nas
nossasescolasenãoapenas passar de refonna
em reforma sem avaliar o resultado das mesmas.
diminuir a pobreza que alastra pelo país fora.
combater a marginalidade, a violência. a
:i;enofobia,apedofi!ia,etc ...
Enfim, a democracia continua muito aquém
do desejável. pois enquanto se verificarem
desigualdades sociais. pobreza. discriminação,
racismoeviolênciaaváriosníveis.nãopodemos
pensar que a democracia se concretii.:OU.
Devemos portanto lutar por um país melhor.

onde os jovens possam sonhar o futuro com
esperançaeconcretizarosseusideais.
Parece-me que os políticos actuais deste
país,deveriamreflectirsobreoverdadeiro
significadodarevoluçãoquehavia de abriras
portas a um Ponugal melhor or1de os valores da
democracia não fossem apenas uma miragem,
mastivessemumaconcretizaçãoplena.
Pensar" Abri!". comemorar a revolução que
trouxeliberdadedeexpressào.acçàoede
pensamento. deveria ser também motivo de
reflexão, não só por pane dos políticos deste
país. mas por todos nós JX>M11gueses, de todas as
idades, ideologias e convicções. Valorizaro25
de Abril é valorizar Portugal. valorizar os
ponugucseseanossahist6riapá1ria.
Pcnsareviver"'Abril'',éescutarecantarcanções de resistência. como a Gr".mdola Vila Morena
na vozinconfundfveldol.ecaAfonso. aliada à
marchadastropasesaberqucécada vez mais
urgente.tomarpossívclaigualdade.aliberdadc,a
fratcmidadeeaespcrançaqucnuncadevcmorrer.
"Abri" já se fez. mas muito há ainda por
fazer!...Miios à obra, todos juntos, não só para
reavivaramcrnóriadasconq11istasdestedia.mas
paraqueestediaestejasemprepresentenos
nossos aclos e nas nossas mentes. Não podemos
dcixaresqueceroumorrerestedia.Vivao25de
AbrilevivaPortugal."
lllliana da Cunha Conceição - Escola
EB2.3. de Tangi!. N" 7. f.J' 8. •

Pagamento
de quotas
Apelamos a todos os associados, que ainda o não fizeram,
para aderirem ao sistema de Autorização de Débito Directo.
É um sistema que, não envolvendo quaisquer custos para
os associados, facilita a vida da A25A.
Sistema seguro, nos parâmetros impostos pelo Banco de
Portugal , é utilizado por grandes empresas (EDP. PT, etc.) com
resultados positivos.
Colabore com a sua A25A: adira ao sistema de Autorização
de Débito Directo.
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Humberto Delgado patrono
da XXIX corrida da Liberdade
NOS 32 ANOS do 25 Abril. a alegria e a festa
colectivadesceram mais uma vez às ruas da
cidade de Lisboa. O desejo e o prazer de
participarem mantém viva a «Corrida da
Liberdade,. e a sua simbologia, neste dia em que
saudamos a Revolução dos Cravos.

Mais de 1200

participantes

1

a correr por Ab1

AAvenidadaLiberdadefoiopontodechegadadc várias panidase recebeu. todos aqueles
que mantêm e querem vivos os ideais de Abril.
Participar na Corrida da Liberdade é um dos
modos de comemorar Abril e a Revolução dos
Cravos. Fizemos desta corrida uma grande festa
popular. panicipando nela e apoiando a sua chegada à Avenida da Liberdade. libertada de carros
e colorida dos cravos do nosso contentamento.

Festa Jovem 2006
com sarau gímnico
na cidade de Almada
ANTÓNIO JOSÉ AUGUSTO
lNTEGRADA nas Comemorações do 25 de
Abril, realizou-se, cm 22 de Abril úl!imo. a

13." &tição da Festa Jovem, no Complexo
Municipal dos Dcspc>nos Cidade de Almada,
cumprindo a evocação de Abril, com destaque
para o bem mais precioso que uma Nação

pode possuir: a sua Juventude
O já tradicional saraugímnico, iniciado
em 1994 aquando da 20.ª celebração da
Revolução Libertadora. evidenciou a alegria
eapujançadanossaJuventude,tendoestado
presentesrepresentaçõesdomovimemoassociativo (Clube Oriental de Lisboa/Playgym,

Sociedade Filarmónica União Artística
Almadensc, G. D. Corações de Vale Figueira,
Teamgym Dança, As.sociaçào Académica da
Amadora, C.C.R. Crianças do Cruzeiro e Rio
Seco. Clube Recreativo Piedense e Tearngym
Hip-Hop), esiabekcimemos de ensino (E.B.
2/3 António Sérgio, Instituto de Odivelas e

Colégio Militar) e autarquias (C.M. do Bombarral, C.M. ele Sintra, C.M. do Seixal e C.M.
de Almada).
Realizado anualmente. este evento
mobiliza os pequenos atletas para a prática
das actividades desportivas e proporciona um
contacto único com a Revolução dos Cravos,
cons1ituindo um momento de festa em que se
divulgaotrabalhoeoesforçodasautarquias,
dasescolas,dosclubesedasassociações.
A organização esteve a cargo da Associação 25 de Abril, da Câmara Municipal de
Almada. da Federação Portuguesa de Trampolins e Desportos Acrobáticos, Associação
de Ginástica de Lisboa e Associação de
Ginás1ica do Distrito de Setúbal. tendo
presidido ao festival um elemento da Direcção
da Associação 25 de Abril (coronel António
Augusto) e o vereador de Acção Sócio Cultural, Desporto, Turismo e Informação da
Câmara Municipal de Almada (engenheiro
António Matos). •
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A organização desta Corrida está a cargo da
Confederação Ponuguesa das Colectividades de

Cultura. Recreio e Despono. de Federação das
Colectividades do Distrito de Lisboa. da
Associação das Colectividades do Concelho de
Lisboa e da Associação 25 de Abril. O direc1or
da Corrida foi Ângelo Santos. da CPCCRD.
Contaram-se com os apoios Câmara Municipal

de Lisboa. Câmara Municipal de Odivelas e de
algumas Juntas de Freguesia.
Mais de 1200 participantes a correr por
Abril na 29.º edição da Corrida da Liberdade.
que decorreu rias ruas da cidade de Lisboa, na
manhãdodia25deAbril
O maior percurso (10.000 metros) teve
inícionumdoslocaishistóricosdaRevoluçãode
Abril. o Quartel do Regimento de Engenharia
Um.naPontinha. e chegadaàPraçadosRestauradores. Antes de se dar início à corrida. houve
ainda a largada de pombos, símbolo da
Liberdade. O liro de partida deste percurso A.
Pontinha-Restauradores, foi dado pelo coronel
Augus10 Coimbra do Amaral. da Associação 25
Abril. Os cinco primeiros classificados masculinos foram 1° - Domingos Barroso: 2º - Jorge
Serrano: 3º - Pedro Gomes: 4° - José Gomes
Teixeira: 5° - Ricardo Vale. A classificação feminina ficou assim ordenada: 1.• - Carla Pinto: 2.ºJLitia Melo; 3." - Mariana Es1eves: 4. 0 - Tânia
Gonçalves:5.ª-AmaliseSilva.
Humberto Delgado foi designado patrono
destaCorridadaLiberdade.eletambémpaladino
da Liberdade. •

I
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Revolução dos cravos na Coreia
M A NUEL MA RTINS LOPE.S

ESTAR IA LONGE de imaginar. como Capi1ão
deAbril,queumdiailjafalarsobreaRevolução
dos Cravos na Coreia. Fi-lo na Hankuk Univcrsity of Forcign Studies (HUFS). em SeOul. no
dia IOdeAbril.
A história de 52 anos da Univer~idade
Hankuk de Esmdos Estrangeiros ( Hankuk
Univers ity of Foreign Studies: HUFS) está
muito ligada ao seu furidador Dr. Kim, Heung-Bae. quando criou uma universidade de ensino
avançadodelínguaseslrangeiras.
Com o envolvimento crescente da Coreia
com a comunidade global desde 1960, a HUFS
assumiu o encargo de fornecer à nação recursos
humanosespecializ..adosquegLJiamanaçãopara
o âmbito internacional e para o brilhante sucesso
económico da 11ação.
Isso deu à Universidade um impulso
adicionatparaexpandiroseuprogramaatravés
das décadas de 1960 e 1970. Dessa forma. a
HUFS continuou a construir novos depar tamentos de línguas estrangeiras, cursos de pós-graduação e vários inst itutos de pesquisa.
Ao mesmo tempo. para direccionar o currículo
dauniversidadeaumacessointerdisciplinaraos
estudosintemacionais.foramadicionadosnovos
departamentosqucnãosãodelínguasemangeiras. como Direito, Economia e Educação.
No final de 1970. a posição de des taque da
HUFSen1reasuniversidadesdanaçãoeraindiscutível.
No início de 1990. a HUFS aumentou com
sucessoasuareputaçàodeserumcentroespccializ.ado em estudos estrangeiros ampliando a
necessidadedecompreensãoede universalidade
de uma universidade complela. Um momento de
coroação nos esforços da unive rsidade de
prosseguir a sua tradição original e incorporar
programas novos, foi a escolha. em 1996, da
HUFS. juntamente com outras universidades
mais antigas incluindo a Universidade Nacional
de Seoul e a Universidade de Yonsei para receber
um subsídio especial do governo dado às
instituições com as melhores qualificações para
formar especialistas internacionais. Com o apoio
do governo. a HUFS estabeleceu a pós-gradução
deEstudosdeRegiões lnternacionaiserecrutou
o seu primeiro grupo de alunos em 1997. IS5o
confirmo u simbolicamente o papel de destaque
da universidade para o século seguinte como um
cent ro de estudos internacionais num mundo
cadavez.maisglobatiz.ado
O Depanamemo de Português está integrado na Faculdade de Línguas Ocidentais. a par de
mais sete outros departamentos de línguas
estrangeiras(francês.alemão.russo,espanhol.
italiano.holandêseescandinavo),repre!'.Cntando
aEuropaorientaleocidental.Mantendoseu sistemaeducacionalavançadoqueestáadequadoà
eradigital.oseueurrículoestáprojectadopara

ajudar os estudantes a tornar-se competidores
globais. Os estudantes também têm a oportunidade de seguir especialidades secundárias ou
especialidadesmú!tiplas.afimdesetransformarem em peritos. tanto em línguas como em
estudos regionais.
São cerca de 300 os alunos que frequentam
o Depanamento de Português.
Em Seoul. há três pequenas turmas de J.º
ano (total de 40 alunos). três pequenas turmas de
2.º ano e uma ainda mais pequena de 3.0 ano;
no Campus de Yong- ln. outra faculdade penencente a esta universidade e que fica a cercade 60
quilómetros, há duas turmas grandes de l .ºano,
duas de 2. 0 ano (com um total de cerca de 40
alunos) e uma turma de 3º ano com 7 alunos.
Quanto a perspectivas de emprego. todos
os alunos do Departamento ambicionam um
bom lugar numa empresa como a Sarnsung ou a
LG (para citar apenas as mais famosas e que.
suponho. oferecem me lho res condições). ou
ou tras que tenham negócios em Portugal e.
sobretudo, no Brasil (ou outros países de língua
oficial ponuguesa)
Na Hankuk Un iversi ty fui recebido pelo
Prof. Jo 1-Hwan, responsáve l pelo Depanamento de português, a quem fiz.en trega de algu ns
livros relacionados com o 25 de Abril. tema da
Conferência que pouco depois teria lugar.
Nasalaes1avamcereademeiacentenade
estudantes coreanos.
..Annyong ha se yo! .. (Olá. estão bons?) cumprimentei em coreano. respondendo-me com
uma salva de palmas. Estava criado o ambiente
para arrancar para a "Revolução dos Cravos".
Primeiro com '"Canções com Aroma de Abril"'.
com a Pedra Filosofai de Manuel Frei re e
António Gedeão. Depois. com a conferência, caracterizando genericamente Ponugal e centrando a análise na génese eevoluçào do 25 deAbril

Seguiu-se um período de diálogo com os
alunos. abordando os mais variados temas:
a simbologia dos cravos; o significado dos três
D (Descolonizar. Democratizar e Desenvolver):
a entrada de Portugal na União Europe ia:
as realizações económicas em 1empo de ditaduras: a memória de Salazar no povo português:
aprcservaçãodaidentidadecultura!porPortugal
em tempo de globalização, etc
Encerrámos a sessão ao som da Grân dola Vila Morena, cantada pelo conferencista e por uma professora de português.
a Maria João. Terminou o programa na Hankuk
University com uma exuberante manifes tação da cozinha coreana, acompanhado do corpo
docente do Depar1amento de português
e do professor Lee Sung Doe. director do Colégio de Estudos Ocidentais Europeus e Americanos.
As rel ações históricas Luso-Coreanas
datam da chegada dos Port ugueses i'I Ás ia.
quando Ponugal começou. em meados do século
xv1.ater re laçõescomerciaisregulareseoficiais
comaChinaeoJapão
À medida que começou a ser frequente a
entrada de comerciantes portugueses na Ásia,
alguns comerciantes entraram em contacto com
aCoreia.q ueestava nasuarotamarítimacome rcial. Eles surgiram inicialmente como os
exploradores de um mundo desconhecido ou os
náufragos vítimas do tu fão. Por outro lado,
depois de terem sucesso na missionação
católica no Japão. os missionários portugueses
começaram a ter interesse na divulgação do
catolicismo na Coreia.
Fiquei a saber que da nossa presença por
cstasparagensficaramalgumaspalavras:""Pan""
(Pão)
Foi tempo de verdadeiro convívio luso-coreano. •
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SEBASTIÃO GOULÃO
NÃO ERAA PRlMEIRA vei:que ia comemorar o dia da Liberdade fora de Ponugal -já o
ano passado estivera com os ponugueses que
vivem e trabalham na Holanda e de lá trouxera
gratas recordações!
A expectativa era agora ainda maior e
principalmcnteparaaminhamulherqueeste
ano me acompanhou.
Ao poisar em Toronto lá estavam à nossa
espera o Presidente da Associação Cultural 25
de Abril - NUcleo Capitão Salgueiro Maia senhor Carlos Morgadinho e sua esposa que
durante toda a nossa esiadia foram duma simpatia, amabilidade e disponibilidade extraordináriasequejuntamente com muitosoutros,
amigas e amigos. nos fiteram ··:o.emir em casa"
C<Jmo se não estivéssemos a tantos milhares de
quilómetros de Portugal!
Logo no dia da chegada (e que longo dia foi
essecomas5horasdediferença ... )levaram-nos
a jantar a um resiaurante típico ponugués. onde
pudemos. ao som de boa música portuguesa e de
muita dança. conhecer muitos dos impulsionadores daquele movimento extraordinário que mantém a chama do 25 de Abril bem
Levar-nosaNiagaraFallsestavanoroteiro
de boas vindas e. embora tanto eu como a minha
mulher já tivéssemos vivido a emoção de estar
pertodessagrandemaravilhadanatureza,foi
muito agradável este passeio. que foi pretexto
paraumashorasdeagradávelconvfvio.
Fomos convidados para um jantar no
"Sport Clube Lusitânia of Toronto" onde a
grandemaioriadossóciossãoaçorianose aí, a
pedido da Direcção do mesmo. proferi algumas
palavrasalusivasao25 de Abril onde procurei
transmitiramensagcmdanecessidadcduma
panicipação mais activa de todos os Portugueses
navidadosdoispaises.
Foi com agrado que verifiquei como era
re<:ebida pela comunidade portuguesa a revista
extraordináriaeditadapelaAssociaçãoCultural
25 de Abril comemorativa dos 32 anos de
Liberdade e Democracia. sem dúvida, um
importante contributo para manter vivo o
espíritoassociati\·oeoreforçodos laços entre
ponugueses de cá ou de lá, pouco impona o
local onde vivam. A revista pode ser consultada
nasededaA25Abril.
A visita à Galeria dos Pioneiros Ponugucses - na qual pudemos apreciar o trabalho
desenvolvido para preservar a memór ia dos
"heróicos" emigrantes que desembarcaram no
Canadá a panir de 1952 e t.amo lutaram por uma
vida melhor - foi um dos momentos altos da
minha visita. Para além dos objcctos expostos,
admirámos os testemunhos e o ent usiasmo
dos grandes impulsionadores daquela obra:
Bemardete Gouveia e Jos6 Mário Coelho.

O representante da A25A durante a visita à Galeria dos Pioneiros Portugueses

25 de Abril em Toronto
O almoço de confraternização comemorativo do 32.º aniversário da .. Revolução dos
Cravos" teve este ano lugar no Restaurante
"New Casa Abril". tendo nele panicipado com
entusiasmo um elevado número de portugueses
e também alguns líderes políticos locais. entre
eles, membros do Parlamento Provincial, do
ConselhoMunicipaldeToronto.arepresentante
do deputado Federal Mário Silva. o presidente
do Congresso Nacional Luso-Canadiano e da
Direcção Escolar Católica de Mississauga, o
luso-canadianoPeterFerreira.
A Banda do Senhor Santo Cristo de
Toronto. composta essencialmente por jovens
luso-canadianos tocou os hinos nacionais do
Canadá e de Portugal dando assim início a um
pequenoconcenocommuitaqualidade.
Houve várias intervenções alusivas ao dia
que se comemorava. das quais gostaria de
destacar·
- de Carlos Morgadinho que lembrou a~ várias
causas que levaram os Ponuguesesasairde
Ponugal durame a época fascista: a falta de
liberdade,fugiraoscrviçomilitarqucimplicavairparaaguerra,aprocurademelhores
condiçõesdevidasobretudoparaosfilhos;
- do vereador da Câmara Municipal de Toronto,
JocMihevc.que.paraatémdoselogiosàcomunidade portuguesa, salientou o orgulho que
estamesmacomunidadedeveriasentirpela
celebraçãodadataepelofactoda Revolução
ter ocorrido sem violência;
- do presidente da Me...a da Assembleia Geral da
Associação Cultural 25 de Abril em Toronto Dr. Tomás Ferreira-que lembrou a data como
"um passo na história da Nação Ponuguesa e
dasoutrasNaçõesdelínguaoficial portuguesa". Disseaindaque"o25deAbril devia ser
vivido todos os dias à semelhança do Natal ..
Como convidado de honra, representando
aA25A. li a mensagem des1aAssociaçãoalusiva
à data, tendo em seguida sido por mim feita uma

intervenção em que procurei realçar a necessidade duma luta permanente por uma Democracia melhor, mais panicipada.quepermita um
Ponugal mais livre. mais justo. mais fraterno e
cm Paz.
Seguiu-se um período de perguntas dos
panicipantes sobre o 25 de Abril para as quais
me disponibilizei. procurando dar respostas
esc\arecedorasàsváriasquestõesaprescntadas
equerevclaramgrandeinteressedosintervenientes.
Na troca de lembranças entre os convidados e a organização. destaco a placa
comemorativa que me foi entregue por Carlos
Morgadinho que eu retribui coma entrega,
à Associação. da Medalha Comemorativa do
25deAbril.
Um momento, que de um modo muito
especial foi sentido por mim e pela minha
mulher, foi o da actuação da "Luso Can Tuna de
Toronto". Ouvimos aqueles jovens, já nascidos
noCanadá.eplenamenteinseridosnacomunidadc.actuandodcntrodastradiçõesdasnossas
tunas, cantarem, em bom português, várias
canções. e entre elas, trechos que adaptaram para
celebraremo25deAbril
A animação do convívio esteve a cargo do
músico e intérprete Hélder Pereira que culminou
com "Grândola. Vila Morena" cantada em uníssono com emoção tal que. com tudo até aí
vivido, posso afinnar que este 25 de Abril em
Toronto foi para mim uma comemoração extraordinariamente emocionante.
Bem hajam os portugueses em Toronto pela
emoção, bem hajam pela simpatia. pelo calor
humano e pelo carinho que nos dispensaram. a
mim e à minha mulher. em toda a nossa estadia
Um grande abraço a todos que connosco
conviveram e. na impossibilidade de os nomear
a todos. um abraço mui to especial para o mentor
e grande empreendedor desta comemoração,
Carlos Morgadinho. •
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Na apresentação da exposição

APRESENTAÇÃO DA EXPOSIÇÃO E LANÇAMENTO DO LIVRO

"voz do Silêncio - Prisões
Políticas Portuguesas))
EM PRIMEIRO LUGAR gostaria de agradecer
a todos quantos tomaram possível a concretizaçãodes1e projectodeexposiçãoeedição. Em
especial à Ora. TerczaSiza,directoradoCentro
Ponuguês de Fotografia. ao professor António
Pedro Pita, delegado Regional da Delegação da

Cultura do Centro, ao coronel Vasco Lourenço.
presiden1e da Direcção da Associação 25 de
Abril, ao coronel Fernando Góis Moço, presidente da Delegação Centro da Associação

25 de Abril. ao professor Carlos Fiolhais,
director da Biblioteca Geral da Universidade de
Coimbra e à Dra. Manuela Cruzeiro do Centro
de Documentação 25 de Abril da Universidade

deCoimbrapeloseuinestimávelaixiioccontributo essencial. Agradeço também à minha
família e amigos. Aos Presos Políticos Ponugueses a quem dcdico este trabalho.
Esta exposição, anterionnente apresentada
no edifício da Cadeia da Relação do Pono e nas
Prisões Académicas da Biblioteca Joanina da
UniversidadedeCoimbra,cumpreagoraasua
terceira mostra. Congratulo-me pelos frutos que
a itiner".mcia deste proje<:to nas cidades do Porto,
Coimbra e Lisboa tem vindo a dar, criando o

necessárioespaçodediálogoecomunicaçãoque
todos ansiamos.
É pois com muita honra e prazer que apresento agora esta obra na Associação 25 de Abril.
espaçoviia! para a preservação da memória e
compreensãodovalordaliberdade.
A viagem fotográfica que realizei li condição actual das Prisões do Estado Novo deve
ser entendida não apenas como uma revisitação
do passado. mas como um olhar inquieto sobre
a situação presente que simultaneamente
pretende questionar o futuro.
A imponãncia dos Presos Políticos Ponugueses, aqui represeniados por Edmundo Pedro,
com o seu exemplo de detenninação e coragem,
asualutaeconvicçlionacriaçãodeumasociedade livre e justa é um legado que não pode de
fonnaalgumaseresquecido.
Seestageraçãodehomensemulheresnos
transmitiram o valor primordial da liberdade, na
certezadeumpaísnovo.competeàminhaestimaregarantirapreservaçãodestamemóriaa
qualquer preço.
A fotografia é pois o meu oxigénio, o meu
exercício de liberdade e identidade. contra o

país comprometido. cabisbaixo. da hierarquia
e do interesse. País com reminiscências do passado, no medo do patrão. do director. País da
ocultaçãodaverdade,paísdafaltadeiniciativa.
da falta de participação e compromisso cívico,
país dos lideres de opinião e dos heróis de
tribuna.
Termino esta breve apresentação com a
leitura de um excerto de uma carta que o
fotógrafo Paulo Nozolino, autor por cuja obra
tenho grande admiração. me dirigiu quando me
propusdarinícioàminhaactillidadcfotográfica:
"( ... )Pedro, o medo é o princípio da morte!
Força. fé e não olhes para o retrovisor, verás
demasiados fantasmas!( .. .)'".
Agrndeço ao Paulo Nozolino estas palavras
e tomo-as como res1X>5ta e sinal de reflexão para
todos vós: O silêncio. o esquecimento e o
branqueamento são o princípio da morte.
Depende de todos nós combater o silêncio,
perpetuaredarvozàlutainiciadapelosPresos
Políticos Portugueses. Pela liberdade, para que
nuncamaiseacimadetudopelofuturo.
Associação 25 de Abril, Lisboa 2 de Junho
de 2006. •
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Todos fomos vítimas ou carrascos
MARIA MANUELA CRUZEIRO

ANTES DE MAIS. uma saudação muito e~ial
à Associaçio 25 de Abril que, acolhendo esla
exposiçlo, aprofundacd1vcrs1ficaumacolaboraçãocom o Centro de Documentação 25 de Abril,

oricntadadcsdeaprimeirahonpclafilosofia
comum a ambas as instituições de fazer da
Revolução de Abril. mais do que uma efc~ridc.
um pr0Jcc10. Um projecto nunca acabado. que
desafiaoprcsentcaactualizarcmpcrman~nciao

seupotcndalderari:democnlncac!ivre.
Esta exposição tem uma história, que o
Pedro, melhor do que cu, contará. Por mim,
gostariadefalarda sat1sfaçãoeorgulhopessoa1s
deumacolaboraçãofc itadeprofundapartilhade
preocupaçõcscobJCCtivos. Etambl!mdcforte
cumplicidadcintergeracional.Equenãooorneçou
aqui. Vem de 2003. ano em que ele solicitou o meu
apoio a um proJccto de ar1e pública para a
Coimbra Capital da Cultura sobre o 1em1 da
Memória, que ele considera um problema vital.
pcnoal e colectivamcntc. Era uma proposta
1rrecusivel,nãosóporqueo1emaeraalidante,
comoporqucsurgiradadescoben.aapaillonadade
um livro e de um au1or que hi mu110 cu adoptara:
O Labirinto da Soudadt de Eduardo Lourenço.
Aconteceu ao Pedro o mesmo que a tantos de nós.
uns anos antes: descobrir esse livrofascmantce
sentir-se irremediavelmente desafiado por esse
desarrumador de imagens. de pro1ectos. de
sonhos. de lembranças de nós como povo. Sentrr
o inadiável apclodeembarcarnonosso navio/
/nação. nãoparatranquilamentescguirrotasJi
traçadas. mas para descobriroutroscammhos,
fugindo à compulsão da repetição, que é a forma
psíquicadodestino,1nvertendo,oupclomenos
denunciando,es:;enossoproverbialeparadollal
comportamento de silenciar a derrota ou o
dcsastre,celebrandoexcessivaeartifidalmenteo
seu oposto. De cerrar os olhos à realidade mais
comum.paraosabrireuasiados.aoimaginári o
mais vertiginoso e delirante. E no entanto.esses
episódiossilcnciados.perduramnaraz.ilodirtt"Ul
do seu recakamen10. Slo 01 traumas que a
psicanálise obriga a encarar, verbalizar e até a
reviver. No trabalho Cf'Ollolog1a do Dtstúw Pedro
Mede1rosempreendeuumregressoaopassado
nàoarquivadoccnccrrado. mas uma viagem
queslionantee problcmatiz1do111. O que é que
dessepa.ssadotraumitico,eporissosiknciadooo
metamorfoseado. remo10 ou maiJ próllimo. se
prolongaede1ermin1 amda hoje o presente?
Eicolheu tr~sdenes traumas ou ropturas -S.
Mamede, Alcjcer-Qu1bir, Ultimatum - como
instantes fundadores ou refundadores de uma
iden1idadesua/nossa. Nãopararccupcrarainfânciaqueclesabeparasemprepctdida.maspan..
romaperversaingenuidadedascrianças,arrancar
as máscaras que tantas vezes confundimos com o
rostoverdade1ro.Aoconvocarah1stória,confronta-a (confronta-se) com a sua reorgaml.llção
imagin:iria. segundo a múima kantcana/louren·
ciana. de que a "nntologia sem hislória é vv.1ae
ahistóriasemmitologiaéccga".
Trata-se,deatravésdassuasfo1ografias nos
apresentar um problema (Ponugal, ques1io que eu
1cnho comigo!) e todos sabemos que cada gera-

çio,pan.terdireitoacxistir. neccssitaempreendcr.porsuacontaerisco.essaimagmiriaviagem
no tempo m·crshel da m11ologia nacional. re\·en·
do, renovando, e questionando os seus anJOS e
demónios. AiOOa e sempre a Memória que nos faz
e nós fazemos, sempre em revisitação, ou mesmo
em invenção.
Amdae :;empre a Memória. agora neste novo
trabalho. Vo~ do SiUncio. Memória de tempos
mai srecc ntes.masnemporissomcnosdilufda,
imprccisaeadullerada.A suaproximidadeincomoda.Odescuido,adesatcnçãoeodesrntcresse
sistemático para com as marcas desse passado do
tragicamentevisíveisnoqucrespcita,JUStamente,
aoslocaisdarepressão,àsprisõespolf1icas.!loJe
lugares destruídos ou desfigurados ... Ou en tão
transfigurados, por intervenções cosméticas de
gritante pcrversidade.comoéocasodasededa
PIDE aqui em Lisboa. transformada cm condominio de lullo!
O movimento de cidadãos. que engrossa
cada dia e que. mui10 oponunamente se chama
Não Apaguem a Memória, vem JUSIDmente
confron1.arosgoveman1esdestepaíseasociedade
cm geral, com as suas re\ponsab1hdades h1stóncas
e cívicas. erccordarquedaraconheceropassado
daditaduranãoéumactodevingança.mai.um
actodcjustiç1e.nostemposac:tuais,uminequfvocoaclodccora.gcm.Colocar1qucstãodesaber
:;edcveounãocxistircmPortugalumMuscuda
Resistência. um memotial que acolha das formas
maisvariadasenosmaisdiversosregistos.os
sinais dispersos mas inapagiheis.doque foi o
fascismo. sempre me pare<:eu um absurdo. E no
entanto, não só a ques1ão se co loca como
susceptíveldeconcitaropiniõcsafavoroucontra
(todas legítimas ... não estivéssemos em democracia ... ) como foi prccisoespcrar32anos,para
quetaldebatepudesseviralume.Nadadistome
pareceinocente.Nemodcbatc,ncmoseuatra.so...
Como tarnlx:rn me não parecem nada inocentes as
posiçõcsdeccnosopinionmakers,quefinalmcnte
sedeclaramafavordctaliniciativa.dcpoisdcum
comprometedor e ruidoso silêncio.~ que temo
que,maisumavez.funcioneanossaproverbial
filosofia tão ponuguesa, do ou tudo ou nada, do
ainda não. ou do já não. Ou seja: fallll" da questão
antesdcumcenoperiododclutoedepacificação
nacionalaindanãoerapossfvcl,masfalaragort.
32anospassados..j.tnãoéviável.EJjnloévij~I

porque.enquan1oodcbatcespe111va.osgrandes
interesses (imobiliários.. por CJ1emplo) moviam·se
Aconteceu com a António Maria Cardoso. E nllo
acon1ccerá.,nãocstarájáaacon1ecer,comootros
locais'!
Tamlx:m por isso, pelo seu aspcc10 h1stónco
e documental. esta Cllposição tem um valo r
incatculável.Nestasfotografias.h.tumequilíbrio
entreapos1uradofotógrafoeafonepresençade
uma emocionalidade, nascida da inquietação e da
denúncia.Sãofotografiasemque a componente
es tética se nãodesligadacomponcntcéticae
cívica. E permitam-me que sublinhe hoje e aqui
esta última. Como forma mais adequada de
celebrar Abril. afinal apenas cerca de um mts após
a passagem de maisumaniversárioque.salvo
raríssimas excepções (e uma delas foi JUStamente a A2SA). ficou marcado pela falsa mas fat1I e

sempre muito mediá1ica polémica: Polémica em
tomo do vcrdadcirocast study sobre os limites da
nossa democracia em que se transformou a
chamada Região Autónoma da Madeira ... e
polémica em tomo da ausência de cravo \'ermelho
na lapela do Supremo Magistrado da Naçllo ....
Para além disto. um deserto de frases feitas.
d1scursosvazios.vagos.ocoseconsensuais ...
A nossa é uma ce lebração diferente. não
festiva e não consensual ce rtam ente. Em dias
comoeste.écontraaC-Orrcnterecordarmomentos
menosdignosccnltantes,masqueellistiram,
aconteceram,enãoh:I muito, apesar das 1e11uras
actualiladase revistas. Esc festejamos Abril,
temos que saber em função de quê o festejamos.
O que vem acontecendoéqueestademocracia
queédcleherdeira,:;efestejaasiprópria.fcstcja
o presente. ou o que do passado interessa ao
presente. cuno-circuitando tudo o que a liga ao
seuactofundadoresuamarcagené1ica.Nessu
comemorações. no ritual do feriado. cabem todas
as\"ozesdosquedescaracterizamebanahzamo
acontecimen1oe até as dos que comemoram Abnl
para mais facilmente o esquecer, ou pelo menos
para o fazer recuar no tempo e enç.errar num
pas5adoanacrón1coedefiniti\"o.
Alguémdiziaqueonossoproblernaémais
o d.!ficc de memória do que o défice económico.
mais a nossa menoridade cívica e cultural. do
que o atraso tecnológico que nos dizem cm vias
de resoluçlo.Oque. mesmo que fosse verdade.
nlonoscompensariadaausênciade ideais. de
proJCClos.dcvaloresedeconvicçõcs.quefazem
dos portugueses. de acordo com incontáveis
inquéritos. avatiaçõeseeslatísticas. um pO\'O
dcscrente,desmotivado.passivoeresignado.
Afinal a política do silê ncio, da invisibilidade e do medo nllo terminou com a liquidação
dadiiaduraem2SdeAbrilde 1974. Impensado
cnquantopresen1e.durantcos48anosda suareal
econcretauistência.ofascismopassouaimpens.i\"cl, enquanto passado para um povo com uma
provcrb1aldificuldadeeminscre\·ernasuahistória
os episódioJ mais sombrios. O FASCISMO
NUNCA EXISTIU. A provocante e paradoxal
afirmação de E. Lourenço não é. como alguns
querem e outro5 ainda acreditam, uma libertadora
miragem, mas uma 1Cabnmhante e crua realidade.
Denunciam-na as vozes silenciadas dos que lhe
c:onheceramasuafacemaisrepulsiva.nasprisões
política.! do fascismo.
Com Voz do Silinr:io, Pedro Medeiros
mais do que fo1ografar os locais. pretendeu
povoarcstesespaçosvazioseaterradores,comas
vozes, !antas delas anónimas, dos homen s e
mulheres que os habitaram. São locais de monc.
mu também de vida. De dor. mas tamlx:m de
esperança. Detragédia.mastarnbl!:mdcdignidade, de solida riedade e de inconformismo.
E, obviamente, tambl!:m de inquietação e pcrplellidadc.
Nopériplorealil.lldoporesscslugares,oque
propomos, afinal. é um encontro connosco pró·
pnos.Nolimlletodosfomosvítimasoucarrascos.
Encarar o traumatismo. convertendo-o em
recordação fecundante e mobilizadora foi o sonho
do fotógrafo. Sonh.t·lo a sério, significa não ser o
úniC-Osonhador. •

e:
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25 de Abril na
Cymnaestrada
Mundial 2001

NOS DIAS 13 E 14 DE MA IO teve lugar, em

Lisboa no Estádio l ."de Maio. a avaliação e
sele<:çãodoscandidatosnacionaisquerepresen-

tarão o nosso país na 13." Edição da Gymnaestrada Mundial, a decorrer no mês de Julho de
2007 na cidade austríaca de Dorbim.

Estee\·entoéomaissignificativodocalendáriodaFcderaçãolntcmacional deGinástlca.

realizando-se de quatro em quatro anos e onde
se reúnem cerca de 30 000 ginastas de todo o

mundo. De recordar que a 12.ª Edição em 2003
foi realizada em Lisboa, considerada como uma
das de ma ior sucesso.

Sob a observação atenta de um júri
nacional, cerca de 1500 ginastas. entre os 6 e

os80anos.emrepresentaçãode28clubesvindos de todo o País, levaram ao polidesportivo

do Estádio l ."de Maio do INATE L o espírito e
apráticadaginásticaao mais alto nível, com
coreografiascheiasderitmo,alegriaecor.
E fo i nesse contexto que a Associação
25dcAbrilse fezrepresentarpeloseutesoureiro, Annando Isaac. e pelo vogal da Direcçilo.
Antón io Aug usto, a convite da Associação
Académica da Amadora (AAA). pelo facto do
tema da sua represeniação coreografar a Revolução dos Cravos. sendo de destacar o excelente
desempenho de todos os ginastas e a oportunidade da evocação do 25 de Abril a nível internacional. aquando da sua actuação na Áustria.
já que o Bloco Gímnico da AAA foi apurado.
entreosmelhores.p;irarepresentarPortugal na
Gymnaestrada Mundial de 2007.
Dereferir.ainda.queaA25Aesteveigualmente presente. cm 26 de Maio, no Pavilhão da
Associação Académica da Amadora, aquando
do Sarau de Encerramento da 56.ª época da
Secção de Ginástica da AAA, onde o Bloco
Gymnaestrada "25 Abril"' repeliu asuaactuação. tendo, mais uma vez, alcançado o maior
sucesso •
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Protecção Civil
JOSÉ COSTA-PEREIRA•
POR ALGUNS ÓRGÃOS de comunicação
soc ial. foi referido, aliás com muito pouco

ênfase, que a 0.1.P.C. - Organização Internacional de Protecção Civil - reconhecia como

uma necessidade absolutaacriaçãojulllodas
populações de uma cultura de Protecção Civil.

Para pessoas que são, tal como nós, wncctadas com esta temática, o apoio à ideia deverá
ser incondicional.

Assim. motivados pela notícia e como
reflexo do Dia Internacional da Protecção
Civil, celebrado 110 passado dia l de Março,
ocorre-nos tecer alguns comentários dada a

pertinênciadamatériaemcausa.
Éal!amentefrustranteconstaiarem-sea
ignorância e a insensibilidade de muitas entidades envolvidas em Portugal na área da PC,
onde se poderia referenciar até as estruturas
governamentais a quem cabe a responsabilidade no contexto. Bem precisam de aprender.
Em Portugal a PC tem sido, para quase
todos os cidadãos e governos, os "fogos florestais". tal como o "futeOOI' para o desporto.
Isto é: como em muitos outros casos, confundesea árvore com a floresta.
Não é compreensível a relevância atribuída aos OOmbeiros. em detrimento de todos
os outros "agentes." também potenciais intervenientes.

Não faz sentido que em Portugal o Estado,
aindahoje,nãosejadetentordequalquercorpo
de OOmbeiros. O que existe são associações
particulares. mais ou menos lideradas por uma
Ligaepcssoalafectoaautarquiaseaempresas
privadas de celulose.
Para além de controvérsias e exigências
despropositadas. cm que por vezes. tão
injustamente. se culpabilizam os OOmbeiros.
para além de estudos e discussões de pouca
objectividade. nada tem sido feito no sentido
decriarumainstiluiçãocstatal.semclhantccm
independência e cadeia de comando, à
Marinha. Força Aérea, Exército, GNR ou
mesmo PSP.
Tal medidaseriaumaformacorrectade
integrar como profissionais muitos dos
bombeiros voluntários espalhados por variadíssimas associações. sem que tal dispensasse a
acção meritória destas.
Criado um Corpo Nacional de Bombeiros.
com estruturas de ensino. fonnação de quadros
e linha hierárquica especifica, teriam os
"soldados da paz" o enquadramentojus10,
necessáriocdignoparaasuaactuação.
Depois. deixando os bombeiros \'iverem o
seu próprio desenvolvimemo. reorganizar um
Serviço Nacional de Protecção Civil (dependente do primeiro-ministro) vocacionado como
ordenador e regulador, onde se encontrassem
representados: Forças Armadas. Polícias.

Serviços de lnfonnação, Instituto Nacional de
Meteorologia. Serviços de Saúde. Cruz
Vermelha Portuguesa. Liga dos Bombeiros
Portugueses, Associações de Municípios e de
Freguesias, etc., aliás integrações. algumas
delas, já previstas pelas Leis vigentes.
Teríamos. então sim. um órgão mobilizador não só com capacidade de aglutinar
valências e competências ante as diversas
situações de imergência que pudessem vira
ocorrer. tais como: surtos epidémicos. inundações. consequências de acções de terrorismo,
abalostelúricos,tsunamis.fogosurbanose
florestais, ciclones, etc .. como também fonnação cívica junto das populações e técnica do
pessoal interveniente no cumprimento de
planos previamente estabelecidos.
A actua! Lei de Bases da Protecção Civil.
posta em discussão pública e no decorrer da
qual. variadíssimas organizações e entidades
deram o seu contributo crítico. vai ser. ao
que sabemos, implementada sem que as
autoridades governamentais tenham levado
em consideração muitas das sugestões fonnuladas.
Éocrêsoumorrcs!
Estranha forma. que se nos configura
contrária. de praticar os princípios democráticosinerentesaoAbrildanossaesperança.
ParaondevaisPro1ecçãoCivil?
Ficamos preocupados. •
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Protocolo
entre a A2SA
e a Universidade
Popular do Porto
REALIZOU-SE ao meio-dia do passado
dia 18deFevereiro,nasededaDelegação
do Norte da nossa Associação, a cerimónia de assinatura de um protocolo de
cooperação entre a UPP (Universidade
Popular do Porto) e a A25A.
Seguem-se os tennos do mesmo.
A UPP Universidade Popular do
Porto, associação cultural de uti lidade
pública sem fins lucrativos, pessoa
colectiva número 501766308, adiante
designada por UPP. representada pelo
Presidente da Direcção. Sérgio Manuel
Vinagre Pereira da Silva e a Associação
25 de Abril - Delegação Norte, pessoa
colectiva núme ro 501323414. representada pelo Presidente da Direcção da Delegaçào do Norte, AnteroAnibal Ribeiro da
Silva. adian1e designada por A25A. apostadas na promoçiioedivulgaçãoda cultura,
entendida como condição fundamental
para o enriquecimento do homem e o progresso social. estabelecem entre si o
seguinte
PRITTOCOLO DE COOPERAÇÃO
A UPP asseg tJra a todos os sócios da
A25A e seus familiares directos condições
especiais de participação nas diferen1es
iniciativas que promova. designadamente
um desconto de 10% nos cursos;
A A25A assegura a todos os sócios
individuais da UPP e seus fami liares directos condições especiais de participação nas
diferentes iniciativas que promova;

A UPP e a A25A obrigam-se. reciprocamente. a dispcmibilizar toda a informação referente às diferentes iniciativas
que promovam para que cada uma das
subscritoras possa infonnar todos os seus
Associados;
Os Associados da UPP e da A25A
identificam-se. perante os serviços da
outra. mediante a apresentação do respectivo Cartão de Assoc iado ou, na falta
deste, através de Credencial conjuntamen1e com o Bilhete de Identidade;
O pagamento dos serviços é da
responsabilidade dos Associados interessados e far-se-á confonne as condições
em vigor na Associação promotora da
iniciativa;
A UPP poderá estabelecer acordos
pontuais com a A25A para a rea lização de
iniciativas específicas, designadamente a
organização de cursos. acções de formação.deba1es. seminários. projec1osou
outras;
O presente Protocolo vigorará pelo
prazo de um ano acontardadatadarespectiva assi natura. renovável por iguais
períodos. podendo ser denunciado por
qualquerumadaspartes,eaqualquer
tenno, com pré-aviso de 90 dias, não tendo a ou tra parte direito a qualqller indemnização;
O presente acordo é aceite por
ambasaspartesqueseguidamenteassinam. •

John

de courcy
lreland
FALCÃO DE CAMPOS
FO I COM BASTANTE TRIST EZA, embora sem
~surpresa,quetivcconhedmentodofalecimcnto

nopassadodia5deAbrildonossoamigoegrande
entusiastado25deAbril.oDr. JohndeCourcylreland.
Apcsardawaidadc.poistinhanascidoeml911.oDr.
De Courcy tin ha um espírito incrivelmente jovem.
sempn:dispostoaapoiarqualqucrcausaqucconsiderassejusta. Num país como a l rlanda.deiradição
católica e fOttemcnte conservador. o Dr. De Courcy era
ollomcmdospequenospartidosdaesquerdasociaLista.
chegandoaserventiladaasuacandidaturaàPresidtndada Repcíblicadalrlanda.
Con heci ocasionalmente o Dr. De Courcy em
Dublin nos finais de 1989.quaOOoemrepresentação
do Marechal Costa Gomes. então em convalescença de
uma doença. aí participei numa reunião da Comissão
de Desarmamenco do Conselho Mundial da Pai
dcdicadaaodesarmamcntonosmares.
Dcsdcentlo.semprequeveio1Ponugal no
âmbito das suas investigações como historiador
dcdicadoaosassuntosdomar,oDr.DeCourcysemprc
quisdemonstrarasuagrandeadmiraçãopelo25de

Abril,nuncadeixandodenosvisitarnaantigascdecm
Linda-a-Velha.Nãosendoobrigadoaisso.enão
vivendonaabundãncia,durantemuitosanosnuocase
esqueceudeenviarum donativoàAssociaçãopor
ocasiãodo25deAbril.
Encontn:í-opela última vci. cm Dublin em 1998.
Emboraa indabastanteaclivo,aviuvezrcccntceo
estadodesaddcprecárioimpcdiam-lhcasgrandes
viagens.peloqucján.ãotivemosallonradeoreceber
nanovasede,cujasperi~ciasdaconstruçãotinha

acompanhadoàdistãnciacomgrandeinteresse
A A25A ;u:aboo de perder um grande admirador
eentmiastado25deAbril. •

Caro associado, não se esqueça
de manter actualizada
a informação sobre o seu e-mail
A Direcção da A25A

Assembleia
Geral Regional
TEVE LUGAR no passado dia 18de Feven:iroaA.G.
OrdináriadaDelegaçãodoNOttedanossaAssociação.
Com umapresençareduzidadesócios.nela
foram apresentados o Relató r io (aprovado por
unanimidade) e as Con•asda Delegaçãocorrcspondentesaoanotransac1oetransmitiram-sealgumas
infonnaçõesaossóciospresentes. •
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Missões de
consolidação
da Democracia
no estrangeiro
TOMANDO em consideração o desejo de
panicipar em missões de consolidação da
democracia no estrangeiro, expresso por

alguns associados, a A25A. a fim de obter
a informação necessária, contactou
o lns1ituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento - JPAD. organismo
do Ministfrio dos Negócios Estrangeiros MNE.
Paraossóciosi nteressadosemparticipar naquelas Missões. eis os pontos mais
importantes da resposia recebida daquele
Instituto:
Os termos da política de cooperação
no domínio eleitoral estão definidos na
Re solução do Conselho de Ministros n.º
123199. diploma que prevê a realização de
acções de:

•apoio à institucionalização e funcionamento de organismos eleitorais em países
delínguaoficialportuguesaenoutros
Estados:
• apoio ao recenseamento eleitoral:
•.apoioaactoseleitoraís:
•e fonnaçãode técnicos de administração
eleitoral.
Ao IPAD. em articulação com a
Direcção Geral de Política Externa - DGPE
do MNE e com o Secretariado Técnico dos
Assuntos para o Processo Eleitoral STAPE, incumbe a gestão do programa de
recrutamento.constituiçãoefuncionamento
da Bolsa de Observadores Eleitorais.
ApreparaçãoeaexecuçãodeMissões
de Observação Eleitoral inserem-se no
quadro da valorização das instituições do
Estado de Direito. assente nos valores da
democracia. da boa governação e do respeito pelos Direitos Humanos, constituindo
um dos objectivos prioritários da cooperação portuguesa no âmbito da política
eJ1;terna.
A participação de portugueses em
Missões de Observação Eleitoral pode
ocorrer no quadro da Organização para a
Segurança e Cooperação Europeia - OSCE.
da União Europeia - EU, da Comunidade

dos Países de Língua Portuguesa - CPLP.
ou a título bilateral:
•A participação em Missões da OSCE
realiza-se sobretudo ao nível dos Balcãs e
Ásia Central e passa pelo Serviço para as
Instituições Democráticas e Direitos
Humanos da OSCE, sendo Portugal responsável pela selecção e pelo recrutamento
dos observadores nacionais;
•No âmbito da EU. a panicipação em
Missões pressupõe a inscrição prévia na
Base de Dados Comum a todos os Estados-Membros, gerida pela EuropeAid, o
Serviço de cooperação da Comissão
Europeia. O processo de pré-selecção é
feito em Portugal a partir dos currículos
constantes da Base de Dados Comum e de
acordo com uma quota pré-fiJ1;ada.
À Comissão Europeia está atribuída a
responsabilidade de realizar a selecção
finaledepreparar.executarefinanciaras
Missões:
• Em Missões levadas a cabo pela CPLP. os
observadores eleitorais portugueses são
seleccionados pelo Estado poriuguês a
quem compele também um papel activo na
implementação das Missões:
•ArealizaçãodeMissõesatítulobilateral
ocorreprioritariamentenoespaçolusófono
e supõe uma articulação entre o IPAD. a
DGPE e o STAPE.
Osrequisitosemrelaçãoàparticipação
nestetipodeMissõessãoaexperiênciae/oo
formação em Observação Eleitoral. critérios
estes que são condição sine qua non para a
participaçãoemqualquerdasMissõesacima
descri ias.
As inscrições quer na Base de Dados de
Observadores Nacionais quer no Roster da
Comissão Europeia eslão disponíveis no si1e
do IPAD http://www.ipad.mne.gov.pu'indeJ1;.
php?option~m_content&task:view&id=

2'Xl&ltemid=261.
Refira-se que, após esta inscrição. os
candidatos receberão por correio electrónico
as informações relativas às Missões eãs
formaçõesqueirãoreceber. •

Mário
ventura
Henriques
morreu
O JORNALISTA e escritor Mário Ven!Ura nasçeu
emLisboa.em\936.tcndocompletado70anosoo
passadodia24deMaio.Morrcuàs02H45.oodia
16 de Junho. oo Hospital Pulido Valente, em Lisboa.
ondeseeneontravaintemadoháoitodias.
Mário Ventura foi ofundadorcognnde
impulsionador do Festival Internacional de Cinema
deTróiaqueronhc<:euaprimeiraediçãocm 1984,
napenínsuladeTróia.Ocertametransferiu-se.em
1995.paraSetúbal,ondereçentemcnteocorrcua22.'
edição.Ofuneralrealizou-sedia l7deJunhono
cemitériodacidadedeSetúbalondeficousepultado.
Mário Ventura iniciou a sua carreira de
jornalista na década de 60 na Redacção do "Dário
Popular" e mais tarde integrou os quadros do
"DiáriodeN01kias".Fundouedirigiuosemanário
"Eura". Fczpartedooorporedactorialda"Scara
Nova"efoicorresponden1eem Lisboa de vários
jornaisespanhóis.tendosidoresponsá\'elpela
ediçãopor1uguesadarevista"Câmbiol6".
Comoescritoréautordeuma vasta obra
bibliográfica.novela. romance e ficção. Entre os
títulos maisembkmáticos destaca-se "Vida e Morte
dosSantiagos"(l985)quemereceuoprémiode
literatura do Pen Clube Português e o Prémio
Município de Lisboa. Publicoo o seu pnmetro livro
"A Noite da Vergonha" em 1963. e em 2005 deu à
estampa"OReinoEncantado"
FoipresidentedaAssociaçãoPortuguesade
EscritoresedaSociedadePortuguesadeAutores.
Dotadodcgrandegenerosidadeedeelevado
empenhamentocívioo.conspirouoontraaditadura.
Em 25 de Abril de 1974encontrava-se preso na
cadeiadeüuias.
Partieipoucomoindependenteem lislasda
CDU em várias eleições para a autarquia da
Amadora. tendo sido eleito presidente da
Assembleia Municipal da Amadora. e para o
Parlamento Europeu.
À família enlutada e aos seus amigos O
Rl'fu-rncia/ e a Direcção da Associação 25 de Abril
apresentam sentidas condolências. •
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Convites feitos à A25A
Pruidc'ntcdaClmanMunicipal de AI·
madl, 2J.• Fcsh•~I de Almada, 4·18·

e)trl'iado:?CM.•espectáculodolEP•O

Nosso H6sptdc» de Joe Orton. 18-05·

namcnto da L1•nm·Galcri1 Muni-

roml'montivo do 6.º an1>·entrio, 08-

-06-06;rolóq1uodcspoi11vosubord1111do ao tema: ..O Fu1cbol e a ubnngcm•.
13-01-06; aprucntaçlo do hvro •O

-06.AAssociaçloPromotondoMuseu
do Nco-Realismo o Centro DocumcnQÇio25deAbr'ilcaCimaniMunicipal
deVib.FnmcadeXira-lnaugurawioda
exposiçlode Fernando Pitcira Santos.

c1pal Vcmcy. lfj-02-06. Associação
Ponugue$a de Dcfic1C111CS, oonfatncia
-Amponsab1hdadr:Sociale0Tcn:eiro

03-06: tomada de posse dos no•os
corpos s.oci1is. 23-02-06. Clube do
SaricnwdaAnnmla..oomemonçiodo

S«IOf'.nodesbnwudecaminhospor

Portuguh, Cidadão do S«. XX. 11 ·

-06.AssociaçloAcadfm1tadaAmaiio-

31.ºAni•-crsário,22-02-06.TeatroC«nucópia,esf«tkulo-.AGaivota•. 31-OJ-06. OABC Cinc-Clubc de Lisboa,

-05-06. IMliruw PortugubdcMll§Cllsc
1Direcrondo MuseuNacionlldoTraje
- Inauguração da Exposição Ph-de -Vento-Ventos-De-Paz do escultor J~
AWl!ho, 11-05-06.ÂnoJraEditora..Jançamcnto da biografia de «António Variações-EntreBragaeNovalorque•.18-05-06. Galeria Pedra do Guilhim.
maugu13Ç!lodaexposiçãodepmtura•O
Marcos Homeru;• de Carmo Pólvora e
Victor Bel~m. 20-05-06. Galeria 9anc
inauguraçlo da exposição de pintura
•Entrelazlll'l> de Sanu Queralt. 11-0506; inauguraçãodaexposiçlodcpintura de Joio Dixo, 23-03-06. Amnistia
lntemacionll de Portugal-Comcmonçlo do 25º Anivers.irio. 18-065-06.
Universidade de Lisboa -tomlda de
pos.sc do reitor professor doulor Ant6ruoSampaiodaNóvoa. D-05-06.Ccntrodc E.Mudos de História Coott:mporine1 Portugueu. do ISCTE,jornadas
.Vidas Panlclas do Comums.mo El!ropcu: Cunhal e Toghatti• 24-05-06.
Fin1list1S e rec<'!m-liccnci1dos du
Faculdades de Belas Artes de Lisboa e
Pono - inauguração de exposiçlo e
entreg1 de pdmios, 20-05-06. Lim>s
Hori1.0nte1 e Centro de lnvcstigaçlo
Media e Jornalismo e o Coordenador do
Livro - «Eeris cm Mudançu. 06-06-06. C.ãmara Municipal de Lisboa debate «Energia: que fu1uro?•. 29-0506. Município de Odivelas - Iniciativa
• Rotas, gentes, culturas e comunidades» 18a28-05-06.Acol.inhadaCasi·
nha do pão- lnauguraçãoda exposição
•fora de Mim• de Dcborah Nofret. 3-06-06: inauguraçlo da exposição
Individual de f01ografia •O Poder do
Fotojomalismo•de MarqucsValenum.
Panido ccologist1 d)s Verdes•. 10.'
Convenção Nacional Ecológica, 27-05·
-06. Presidente daCâman MlllLIClpll de
Ckiras.homcn1gem-Militaresdo
Concelho de Ckiras. 10-06-06; recepçlo comemorativa do Dia do Municíp10. 07-06-06; scs§ãocomcmonuva

ra. 56.º Sanu de Encamnento. 26-0S-06. Confederaçio Nac:tooal de Reformados Pensionisi.s e Idosos, V Congrcsso. 20-05-06. CGTP-IN-F...ncontm
lntemaciOnal de Solidariedade com os
Trabalhadores e 0$ Povos do Mfd10

Clubcdas~lmponaniescOutros

Cootos,.

deJ~

Maria Rodrigues da

Silva: 28-02-06.Editorial Caminhoaprcsc:nuçlo do livro •Ponugub Corrente- de Mari1 R111uel Delgado Martins e Hugo Gil Ferreir1, 23-05-06;
apresenlaÇlo do livro .Cams de papel
-ocarrunho-de-fmn na lite12tur1 portuguesu de Alben von Brunn. 22-05-Oó;apresentaçiodollvro «O outro~
da Sereia• de Mia Couto, 18-05-06;
apresentaçãodolivro•Afaccdolado•
de Filipe Leandro M:utms. 11-05-06;
lançamento do livro •A Dolorosa Raiz
do M1rondó>o de Conceição Lima. 07·03-06; l1nçamento dos livros •O
Es$Cncial sobrfl hnguísuc1• de Maria
Helena Mira Mateus e Alina Villalva e
«()Essencial sobre a História do Poougub•dcEspcnnçaCankcra.22-03--06:
IJRSC:MaÇlodolivro•Eva•deGcrmano Almeida, 5-04-06; lanç1mcnto do
hvro .. o Clube das Encalhadah de
Catan111Fomcca.Ol-03-06: lançamcnIO do livro .Os aromas Essmci111s• de
GunaJr.. :ZO..OZ-06; lançamentodoh.-ro
• D1cion.irio do Cinem1 Ponuguh 1989-2003•, de Jorge Lc1tlo Rimos,
02-02-06; lançamento do livro •Livro
das Eix:111taçõcs.deAnaMafalda Leite. 27-01-06: lançamento do livro •O
Dia em que o Pato Donald comeu pela
primeira vez a Marganda• de Joio Melo. 22-02-06; lançamento do livro .Jornahsmo. Grupos Económicos e Democracia• de FemandoCom:ia, 15-02-06.
Galeria deAne Capnel. 1nauguraçloda
exposiçlo de Mendonça Alves. 03-06·06: inauguraçlo d1 exposiçlo de
Cnshna Fragoso. 13-05-06: inauguraçlo da exposiçio de F.it1m1 Gomes e
~niaçio do livro •Carlos Gomes,
pmtorda luz.. J..().1-06: inaugunção da
cxposiçiode•Rcal Bordalooo 11-03-06:
inaugunçlo da XI Bienal de •Oportunidade5 •jovens e pnncipiantes•, 18-04-06; mauguraçlo da cxposiçlo de
ViaorStlva Barrol. 28-01-06. C- Funando Pessoa e a Editorial Caminho Lançamcntodacdiçiodc•Mcdc1a•,05·
-06-06. Tcauo E.1.pcnmcntal do Pono:

domccm.mtntodo J0.•"10defuncio-

um"°'1ugaldcoportultldades•,m-05-

As.KlciaçlodePraçasdaAmlada.janaar

Orientt:,26e27-05-06.ADFA-Scs~

«Rwospecti"lll Albeno Scixas Santos e
CicloScixas Santos em contexto•. 23-03-06. Direccor da Faculdade de Direito da Universidade NOVll de Li>boa.
colóquio «30 Anos da Conslituiçlo
Pmuguesa 1976-2(1()6,.4,S-04-06.A Di·
~ãodaAssociaçãoda Imprensa Es-

Solene comemorativa do 32.ºAni\·er·
sáiio.14-05-06.D11-ec1ordaB1bhoccca
Nacional co embaixador da Repdblic1
da Crokiaem f'Qflugal, lançamentodo
mapa anlst1co «Causa Portuguesa• de
Tahir MuJicic e Hrvo.ic Serrar. 27-0406.GaleriideAnedoCasinoEstorilinauguraçlo d1 exposiçlo co lectiva
«Arte cm Movimcnlo•. 21-054-2006;
1I11Uguraçlodacxposiçio•Asformase
as Cores• 28-01-06. O reitor da UnivtrStdadcde l.isboa.conct'ftoinaugtU'lll
..Carlos do Canno e Orquestra Smfon1ctt1 de L1lhoii, 08-03-06. Henrique
ligo- 1nauguraçlo da sua exposição,
17..().1-06. Presidente da D11ttçioCeo!ndd1Updo5Qmbalcnle!i-comemo13Çio do Dia do Combatente, 8..().1..()6.
Cimara Municipal cJuntade Freguesia
de Aljustrel. mauguraçãodacxposiçio
bibliogrtlic1 e scuio de homenagem
ao human1staAdcodato Barreto, ()8..().1..
-06. Companhia de TealrO de Almada.
estreia da peça •O colar de Helena• de
Carole Frtcheue; espectkulo •Othel·
lo•. Teatro de Ensaio Raul Brandão.
estreia da peça • Femlo. Mentu ?• da
1utoria de Hilder Costa, 02-06-06.
Confedcmçlo Nacional dos Organis·
mos de Deficientes. plenirio HSOCiativo. 11-03-06: 16." Encontro Nacional
dcDeficicnres, 06-05-06. Museu Nlcionalde lmprtn.\l,ctnlt'ÓUadeemregado
título de sócio honoririo a! I ilAMI 03-03-06. Embaiudon. da Rcp!lblic1
Dcmocrtt1c1 de limor·Lcste, lança·
mmlOdo livro •limor-LcslcoC11111nho
dodcscnvolvimcnio.osprimcirosanos
de governação•, 16-02-06. lnsutUIO da
Defesa NaclODal, scm1náno «IOAnos
da Pan1c1paçlo Portuguesa na !FOR•.

gadol'ránioPmmalidalcdoAno.30-03-06.AssociaçãoNocionaldeSargentos,
Dia Nacional do Sargento. come morlÇÕCSdo3l dcJanc11Ude 1891.28-0l-06. Presidente da C.ãmara Municipal
de Gaia. estreia da reposição 196.•do
espectkulo do TEP •ÜS Maias - Cróniu Social Rominticu. 23-02-06
Direc1or do Museu da Pnsido!nci1 da
Repubhc1 e o presidcnle do Conselho
de Administração da Controhn•ute.
aprcscntaçiodo\ivro«JorgcSampaiofo1obiografi1», 12-01-06. A Editora
CampodcLctraseaCimaBMurucipal
de Coimbra. lançamento do livro •A
Comuna de Paris e a!.' Internacional
Revisitadas cm Portugal• de Alberto
Vilaça. 25-02-06. Convites para
ccldnçõesdo25deAbrilClubeMihtar
Naval - f'Qflo de Honra comemontt\'O
do Aniversário do 25 de Abril. 2~·
06. Junta de Freguesia de M1!he11us e o
Museu Nacional da Imprensa. inauguração da exposição «Jornais de Abril•,
22-04-06. Presidente da Climara Muni cipal de Vila do Conde e o dim:tor do
Museu Nacional de Imprensa, lnauguraçloda exposição .. Q Upis azul a
censura do Es1ado Novo•. 25- ()4..06.
Museu Nocional de Imprensa - lnauguraçlo dl exposiçlo «25 de Abril:
Discursos da Liberdade•. 25-04-06.
ctman.MunicipaldeScsimbra.F...ncon·
1IO$ «Memória de Abr'il em Scsimbn.1,., 22-04-2006. Presidentectman. Municipal de Barcelos. inaugma;lodacxpo5içlo•25deAbri.Jemcaruz,.,26-04-06. Direcção d1 Sociedade Manms
Sarmento. inauguração da •Sala Prof.
&nídioGucnciJv•. 25-04-06. •

do autor. •A Voz da mie• de Fernando
Miguel Bernardes ofena do 1utor.•\loz
dosillncio-Prisõespollticasp.:.rtugucSU• de Pedro Medeiros, oferll do
autor; •Cipilo, o Africano - maior que
Napoleão arte da guerra» oferta de
Pei.arat Corrci1. Medalhas; come moratiYllldo25."Amvers.inodaAssoc1ação
25 de Abril dcAniola;d1Associaçlo
Social e Cultural de Almanc1t da Casa

de Tr.is-011-Montes e Alto Douro; da
Associ1çlo Social e Cultural de
Almada. Diversos: boletins infor·
mau vos, ofcna da Associaçlo Soci•I
Cultural de Almada; tshirts, caneta,
galhardetes e revistas informativas,
ofena da Junta de freguesia da Amoreira; 13 Serigrafias e 240 livros de
banda desenhada, oferta do 1utor
Ernesto Neves. •

trangeiraemPmugal.ccnrOOniadeen~

Ofertas feitas à A2SA
Livros; •Andanças, tnbulaçõcs e rellcxõcs em tempo de
de M11imnino Chaves. oferta do autor. •Poetinca
4• de Julião Benwdcs.ofena do autor;
•O doce lugar dos ptssaros•, •Olhares
de pássaros• e •Os~ e ou.ui•,
de Isidoro Augusto, ofcna do autor e de
U..fs M1guel: •A Guem da restauraçio
(1640·1668) no teatro de operações
transmonl•no. 11rav~s das memórias

suem•.

arqueológicas- História do Dlsuito de
Bragança-. oferta do general Jod
Lopes Alves; «A Guard1 Nacional
Rcpublicanu e revistas da Guarda
Nacional Rcpublic111a. ofena de Paulo
Oliveira; revi~ta «Murgufu ; «Pausa
Forçada• •Percurso interrompido• de
Francisco Alves da Costa. ofrn1 do
aulor; «Esquadrão 149-aguemeos
dias•, «Gorjeios• de J~ Nevd,ofma
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vamos aprender Bridge! <71>
LUfSGA LVÃO

Vejamosoqucaconteccria sc fossc Eadcteras
à'l AMEAÇAS em " e •

def~as

É FREQUENTE. quando se fala de SQUEEZE. 011\'ir
dizer aos praticantes. aos iniciados ou aos ocomoda-

··-

dos.quesctratadcumat&nicadecarteioapenasocesshelaosprcdestinados.Nadamaiserradocomo,esl.O\I
ceno.ireisconstataràrne<lidaemquetomardcscon~

EJ i~v

cimento com os TIPOS, POSIÇÕES e situações de
aplicação do SQUEEZE. Facilmente vos apercebereis
que.sendoumgolpeautilizarquandonenhumdos
dcoominadosclássioosconscguemresolve rasnuação

colocada. a sua aplicaçãonãotrazqualquerrisco
acrescido ao cumprimento do contrato mas, muitas

Poroutrolado.acriaçãodcsituaçõesfavoráveis
àsuaaplicaçãoficaadc•·er-se,emmlmerosignificativodccasos,aerrosdoílancooque.oomoéóbvío,
aumentam considcravelmeme a perce ntagem de contratos "resolvidos" por recursoa esta 1écnica.
Nem sequer o problema levantado por uma eventual complexa contagem das mãos dosADV se coloca
dado que quando se executa um SQUEEZE basta. tão-·somcntc, e.\lar atcnto h baldas dos flancos para,
então. conservar a AMEAÇA favorável.
Defendida a tese de que o SQUEE2E não é um
monstrodcsc1ccabcças.masqueéaccssívclaospraticantesimcrcssados c que é cficazoodcoutrosgolpcs
onàosão,cstãocriadasasoondições(julgo!J paraaapresenlação da terceira posição clássica do SQUEEZE
S IMPLES. denominada como POS IÇO SOBRE A
ESQU ERDA.

poderiascrbakladaaincómodapcrden1ea • dasuamlio.

c~mefacilitariaocaneiopordiminuiranecessi·

•"'

ve~s.vemresoh·eroqueparecíanãotersolução

1acanailc • {onaipcrompriclodomono). sobre aqu.al
Masparaqueta!linhadejogopudesscma!crializar-scdcveriam\'Crificar-seduashipótescsdencccssidadcasabcr.
a) Que os • estivessem distribuídos 4/3;
b)Quedispuscssccleemradasnomorto(3 parapermitiroapuramen1oclos • ca4.'paralhcposs1bili!ar
oacessoao5.º • apuraclo).
Enquadradooproblemaqueiinhaentremãos,
mandou jogar o 3• do mono. esperando que W continuassc com o ataque no naipe dc • .o que automati

• A2
•D

•6
Aojogaro6 • .Nteriaqueabandonaroua D• ou
o 2• o que deixaria E na cómoda posição de baldarem
conformidade com a jogada cio mono. evitando assim

i~:i:a;;:c~;;::;;;:~::,-!~~~~~·

dadecle4para3as "cmradas" páruomono.
ComoqucS nãoronta\lileracomasagacidaclcee.tpcriênciademomtrdda porW que. ao \'l'f aparecer o 10•
emE.mudouhabi!menteoílancoparanunfo.jogancloo
8 • edestruindoahipólesedocaneadorter4entradasno
monoeenviandoparaascalendasgrt"gasalinhailcjogo
idealizada como dnica gantwue pelo carteador.
Masscriarea!men1eassim?Reequacionadoo

problemaSconcluiuqucaindalhcrest.avaaaltemati\lil

O SQUEEZESOBREA ESQUERDA é uma variante da POSIÇÃO IMPERFEITA dado na primeira
existir uma AMEAÇA DIVIDIDA (• A2 em frente a
• D4).composiçãoquenãoseverificana sc gunda
posição.
Analisada teoricamente esta POSIÇÃO vejamos
umaaplicaçãopri1icadasuaeficácia:

de montar um SQUEEZE sobre W, ba.stando para tal que
estejogaclordcth·csscARD + eo R• . o que era muito

• R93
'l' A52

o esquema final do SQUEEZE SIM PLES SOB RE
A ESQUERDA:

1 - 0CARTEIO
1.4 - 0SQUEEZE
1.4.l - O SQU EEZES IMPLES
l.4.1.3. SOBRE A ESQUERDA

prová,·elfaceàintervençiiofcita e àsaídapraticada.
ldeafüada a UNHA DE JOGO fez a vasa na mão,
baleuoAeoR • e cortouootro • romo9 • . Veio à mão

acortaro5 • ejogouoquano • quecortouoR • . Entrou
na mãoacortaro5 • e. não tendo "caído" o Re a D• ,
tiroo os uunfos e chegou à seguinte POS IÇO que tipifica

·-

• 86
• V9753

• Al

·-

• V

EJ

O diagrnma que caracteriza csia POSIÇÃO do
SQUEEZE apresenta-se des!a fonna:

• A2

• ADV I076

'"'

• AR53

•2

l•

·-•"'"
Ao bater o 6• (SQUEEZANTE) o jogador cm
wve- sc peran1Co seguin1cdil cma:
- Ou balda o R• . promm"Cndodc imediato a D• do
monocbastandoaocarteadorabandonaro2• do
mono para fv~r tod.as u vasa.i;
- OuabandonaoV • .oque"obrigaria"ocarteadora
baldaraD• .jogandodcpoiso4 • .qucapanhariao
R • seco cm W com o A• do morto, promovendo.
obvi~nlC. a D• cm Se materializando a obtenção
das3va.sascxistemesnodiagrama.
É óbvio que esta POSIÇÃO apenas pode actuar
sobre oADV situado à esquerda do cartcado<- (LHO),
dado que só aquele jogado!' é obrigado a baldar antes
da mikiqucdettm asAMEAÇAS,condiçiki necessária
para que o golpe tenha suce sso (P RINCIPIO DA
SITUAÇÃO).

..
..,.

,,.

,,
l•

,.

l•

Ao bater o A • (SQUEEZANTE) viu os scus
esforçosrecompensaclos,poisqucWcstava.cfec1ivamen1e, squee1.aclo, dado pmsuir a figura de • e o R• .
Eisamãooompleta:
• R93
• A52

• 86

N/S marcaram um conirato "puxadfssimo",
demonstrando uma agressividade manifesta e um
optimismoolímpico.
Esiendicloomorto,ocartcadorcontabilizouas
perdentes, relativamente à mão de S QLI<' elegeu como
MÃO DE BASE

. EJ•"'
• V9753

• RVI096
• DV
• ARD64

w

E

$

• 873
• 109742

• 108

• ADVl076

,,.
'"

4perdentes,dasquaisas2 at podcm "desapa"
recer" por cones no morto (MÃO CURTA EM
TRUNFOS)

•"'

• AR53

Como vêem não foi dificil executar o SQUEFZE

e a r.ua aplic;liçio pos.sibilitou ocumpimento dum cootra10qu.e. porscrtão "esticado",lal\~não~scr

Fei1acsui!lláliscprimária,ocaneaclorconcluiuquc
osucessodocootra1odqlenderiadoapuramentodaquin-

coroadodeêxi10.Mas.oomoéusodizcr"sc. "ao menino
eaobomicho ..• !" Atéaopró~imo número. •

