• Dois olhares sobre Novembro
otelo saraiva de carvalho e Vasco Lourenço
estiveram "Olhos nos Olhos "
aos microfones do Rádio Clube Português
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prnto forte de~taediçliode O Ht/utncialé.a comersa
frente-a-frente que ocorreu entre Otelo Sara1\a de
Car\alho e Vasco Lourenço, no programa ..Olhos nos
Olhos.. do Rádio Clube Ponuguês. em 16 de Setembro de
2007. É um programa sem moderador. um diálogo sem
interferênciasdcterceiros.emqueoaprescntadorapcnasabreeencerra
o debate. Luís Osório - foi ele o apresentador - salientou que Otelo e
Vasco inauguravam o programa porque são duas grandes figuras da
Re\olução dos CralOs. que foi o muito que os uniu. para depois se
separarem com o Verão Quente de 1975 e o 25 de No\cmbro. Vasco e
Otelo explicam se foi ou não assim e esclarecem porquê.
Apesar da sua extensão incluímos a conversa na íntegra porque.
concorde-se ou discorde-se com o que foi diio e embora o muito que terá
ficado por dizer. parece-nos um documcnio importante, que vale a pena
ser lido e que merece ser guardado no arquivo documental da A25A.
coisa que O Referencia/ também é. Mesmo qtJando. aqui e ali. dctcctamos
algumasimprecisões,queopassardosanoseaconvcrsadeimproviso.
sem agenda. sem preparação prévia e sem constJlta de notas e arquh·os.
justificam. A memória é. por \"e1.cs, traiçoeira e. qtJc diabo. 33 anos é
muito tempo!...
Os nossos camaradas ~o. de facto, dois dos maiores protagonistas
de Abril mas não deixaram de lembrar. na sua co1wersa. que muilos
outros há a quem a democracia muito deve, alguns quase sem pre
esquecidos, como os que saíram para a rua à frente das tropas revol!osas
que eles próprios le\'llntaram nos seus quartéis, para logo regressarem ao
anonimato no difícil dia-a-dia das unidades. tantas \C7.CS compensando.
com o seu dinamismo. as indecisõi=s das hierarquias formais. vindo mais
tarde a pagar um elevado preço pelo seu empenhamento quando a C011trarevolução procurou o ajuste de contas. Vasco e Otelo estiveram naquele
programa como os capitães de Abril passaram na política. disponíveis.
dcsçomprometidos com o poder. sem objectivos mascarados, sem trunfos
nas mangas. E por issomanti\eram uma conversa franca. viva. por vezes
truculenta. mas sem calculismos. sem esconderem o que quer que seja,
sem sofismas. sem truques. sem os discursos simulados que são a
linguagem dos políticos. Ali, claramente, não estiveram dois políticos
frente-a-frente, mas dois militares olhos nos olhos. como se estivessem
asósescmouvidosindiscre1os.
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Falaram de coisas importantes, de momentos decisivos do período

revolucionário, revetando ponnenorcs. procurando esclarecer dúvidas e
justificar discordâncias. Não trouxeram verdades absolutas mas contribuíram. com as suas perspectivas e opiniões pessoais, para um melhor

conhecimento do PREC. Da inviabilização do governo Fabião à fom1ação
do governo Pinheiro de Azevedo (o VI Provisório). da instituição do

directório do Conselho da Revolução (Costa Gomes Presidente da República. Vasco Gonçalves primeiro-ministro e Otelo comandante-adjunto

do COPCON) à cisão do Grupo dos 9, do Documento Guia Aliança PovoMFA ao Plano de Acção Política que não passou de mais um projecto
metodicamente elaborado mas inconsequente, da via original e autónoma
para um "socialismo português" às interferências externas das grandes
potências, dos equ(vocos do 25 de Novembro aos pretensos "pais da
democracia". da democracia fonnal e representativa à democracia directa
e participativa, de tudo falaram. com algumas acusações mútuas mas
sempre com amizade. pelo meio lembrando alguns episódios anedóticos.
E há um aspecto particularmente relevante, quando assumem que, o que
estevenaorigemdadivergênciadosseuspercursos.foiadifrrentelei tura
sobre as eleições para a Assembleia Constituinte de 25 de Abril de 1975.
É interessante constatar que, mais de três décadas depois, ambos se
mantêm fitis às pos ições que defenderam durante o PREC e que estiveram na base do seu distanciamento mútuo. Procuraram justificar as suas
opções, mas não houve aqui lu gar a uma reescrita da história. É um dos
muitos aspectos positivos e que confirma o que escrevi no princípio: assumiram abertamente o que fizeram porque não visavam objectivos ocultos.
Está ali tudo? Evidentemente que não. Há outras interpretações.
outras opções. outras histórias para contar. Mas o que aí está é suficientemente destacável. E. até certo ponto, fala de nós todos. os mililares de
Abril. •
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Associação dá voz
a Abril há 25 anos
VASCO LOURENÇO

do nosso 25.º aniversário. Nunca a nossa sede
te\'e tanta gente e, por pouco, ··rebentava pelas

COMO JÁ FOI difundido, temos vindo a evocar
os25anos danossaAssociação.

costuras··.

Das várias iniciativas já realizadas algumas das quais são tratadas com mais
pormenor neste número de O Referencia/ gostaria de referir a aprovação de um logótipo
dos 25 anos, da autoria do mestre escultor José
Aurélio (permitam-me, aqui, deixar um grande,
grande abraço de agradecimento ao José
Aurélio,pelasmuitasobrasquejáreallzoupara
a sua e nossa A25A. sempre graciosamente),
de que resultou uma magnífica medalha,
cunhada em bronze e em prata, e um emblema
de lapela. Nesteaspecto.realce-seadecisãoda
Direcção em ter aprovado o "emblema de prata"'
destinadoaosassociadosqueperfaçam25anos
defiliação.Éumconceitoqueficaparaofuturo
para todos que forem atingindo os 25 anos de
associado. Por exemplo, os apoiantes que não
foramadmitidosnomomentodacriaçãoda
A25A, e se mantêm como associados. terão
direito dentro em breve a adquirir o seu emblema
de prata.
Mas. como foi bonito ver o orgulho com
quemuitossóciosrecebiamoseuemblemadc
prata. Apesar de o terem pago. pois a Associação não tem meios para os oferecer, foi belo '"er
a vontade e o orgulho com que o receberam e o
colocaram na lapela. Tudo. apesar da singeletae modéstia da "'cerimónia"em que lhes
foi entregue. E. aqui. refira-se a g rande
panicipação que teve o almoço convívio, no dia

Calado. bem como do apoio do José Pedro
Soares, da Caminho Divulgação.
Vamoscontinuaraevocaros 25 anos da

Apesardeosresultadosnãoterematingido

A25A,estandoafazeresforçosparaarealizaçào

o que ambicionávamos. gostaria também de

de um espectáculo de homenagem às ''Vozes de

salientararealizaçào,pclaprimeiravez.deuma

Abril", a implantação em Lisboa de um novo
monumento ao 25 de Abril e a realização de
vários debates. E. como sempre. continuamos
abertos a sugestões dos associados. para a
organização de outras iniciativas.
Vamosa isso!. .. •

feiradolivrotemáticasobreo25deAbril eos
valores da Liberdade e da Cidadania. SójXlssfveldevidoaoempenhamentodealguns.dequc

destaco o vogal da Direcção Antón io Jos ~
Augusto e do nosso colaborador António

Moreira Azevedo recebe com orgulho o emblema comemorativo dos 25 anos de sócio

25 DE ABRIL- LIBERDADE E CIDADANIA

Feira do Livro temática
patente no Fórum da Sede
ANTÓNIO AUGUSTO

pretendeuevocar o25deAbriL fomemandoa
divulgaçãodasobrasfüerárias,relacionadasnào

O FÓRUM da sede da Associação 25 de Abril,
em Lisboa recebeu. de 30 de Novembro a 14 de
Dezembro. a J .•edição da Feira do Livro temática, evento integrado na evocação dos 25 anos
deex1stênciadaA25A(21 de Ou tubro de 1982
a21 de0utubrode2007).
O tema da feira ··25 de Abril - LIBERDADE E CIDADANIA .. -cujocanaz e separador
foram concebidos por José Monjinho (designer) -

só com a efeméride, como também com todos
os seus antecedenteseassuasconsequências,
bemcomosobreosvaloresqueelerepresenta.
A Feira do Livro organizada pela A25A
com o apoio da Editora Caminho/Divulgação,
esteveabertaaopúblicoemgeraldesegundaa
sexta-feira entre as 12 e as 20horas, tendo
exposto cerça de 600 títu los, num total de 3.500
livros. de 27 Editoras nacionais' .. ', oferecendo

aosvisi!antesapossibilidadedccomprarlivros
a preços mais reduzidos, rondando os descontos
de20%a80%sobreopreçode capa.
lntegradasnafeiraforamdesenvolvidas
algumas actividades paralelas, nomeadamente:
- Lançamento do livro Rio de Sombras, de
AntónioArnaut.cujotextodeapresentação.da
autoria do doutor António de Almeida Santos.
publicamosnoutrolocaldestaedição:
- Debate sobre o tema ..As Forças Armadas no
Feminino"",apropósitodaapresentaçàodoslivros
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Generais e Almirantes de Amanhã de Luísa
Carrilho e África no Feminino de Margarida

CalafeteRibeiro,queesteveacargodos nossos
consócios Pczarat Correia e Manuela Cruzeiro.

-respectivamente;
Debate sobre o livro O outro lado da guerra Zemba da autoria de Nuno Roque da Silveira.
moderndo pela professor.i doutora Maria Lúcia
Lepecki e pelo consócio Martins Guerreiro:
- Lançamento do livro Poemas Náufragos de José
Luís Domenech Berceroe cuja apresentação
esteve a cargo do doutor Carlos Carranca de
quem. bem como do próprio autor. apresentamos
as intervençõesnoutro loc:aldcsteboletim;
- Debate sobre o livro Conversas com Gente
Famosl/ de Hélder Costa, cuja introdução
publicamos noutro local da presente edição e que
terminou com um estúdio teatral. interpretado
pela assistência. com textos da obra.
É convicção da Direcção da A25A de que
todos os esforços feitos foram no sentido de
proporcionar ao público uma grande mostra do
mercado livreiro e editorial português e uma
oponunidade de. durante cerca de quinze dias.
usufruir de um espaço onde a cultura e a difusão
do livro. a leitura bem como o debate. pudessem
serencontradosnumambientederellexãoede
discussão.
Esta festa do \i\'ro reuniu. as~im, autores,
editores e leitores. e deixou bem clara a importãncia que um evento desta natureza pode ter no
contexto da dinâmica cultural da A25A.
De registar. ainda. o facto da Biblioteca da
A25A ter sido enriquecida com a ofena. por parte
de oito····' das editoras panicipantesna Feirado
Livro.deumexemplardecadaumdoslivrosque
e\puseran1paravenda.perfazendoumtotalde87
tíiulos
Nos próximos anos. com a eventual
realizaçãodenovasedições.espera·sequeafeira
do livro ganhe mais projecção e possa contar com
uma maior adesão do público em geral e muito
especialmente dos Associados da A25A. •
• Afronrammw. Ãncoro, A.sumbleia do Repúb/lco,
Ai-sírio &Afrim, A25A. Btrmmd. CamúrhoiDi>'Ulf;GftiO,
Cam(1<> das Letros, CtntraLfrros. Coimbro, Colibri,
/XL (Pllfáâo), Dom Q11ixott, Europo!Amirico. Fim
doSlcu/o, Frene si, Gwmorães, HelderCosra. lmprt'/IJi1
Notional da Caso da Motda, Oficin" do Lil'ro.
Paralelo. Pergaminho. Relógio d'Água. Sodih1-ros.
Ttrramor, Tribuna do História e Verbo

•·· Afromamemo, A.mrmb/eia da Rep1iblica.
Ai-sírio & Ali'lm.Ce11tralAros. Colibri, Frnitsim.
Prrgaminlto.ÁncoraeSodili>'roJ

tL. Jiilllltl~

Poemas Náufragos"
de José Luís Bercero
11
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SOLICJTOU·ME O MEU amigo José Luís
Doménech Berceroque. nestelugarderespon·
sabilidade - o de ser fiel à honra de estar vivo deixassealgumaspalavrasfilhasdeoutrasperdi·
das no longínquo mês de Abril de 2006. Refiro·me ao dia em que. no edifício da Associação 25
de Abril. em Li~boo. ti' e o gosto de apresentar
Miradas y Senrires. a sua inaugural obra poética.
Lembro-medeterfaladoqueasuapoesia
- citando Sophia de ~iello Breyner- não in\enta
outro mundo. procura a verdadeira \'ida.

Este livro é de remorsos. um balanço de
rotinas.detédios,deumProrneteuqueseoculta
em Sísifo. de fatalismos onde nos interrogamos.
um ajuste de contas consigo mesmo. dei:rnndo
noaraquestãodavidaesuador.anossa.averdadeira.nãoconstróiutopias,vivenodesencan·
todeasjánàoter.
A poesia de José Luís sentim<rla como o
madeiro possível onde o poeta se agarra neste
naufr:igioqueéa,·ida.osentidoqueelatemé
o que nós lhe damos. Mas há sempre um regres·

:~~~!°a~~:~~~e::~n~~~~ee~~:~o~
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Música e cantares de Coimbra
animam lançamento de livro
câmbio cultural e com a presença de mui1as e

muitos amigas e amigos espanhóis e portu-

gueses.
Para além da excelente apresentação da
obra poi!!tica. feitapelocloutorCarlosCarranca

eda intervenção do autor(cujostextos publicamos em separado). assistiu-se a belíssimos
momentos de canto e música de Coimbra,

interpretados pelos doutores Luís Goes e Carlos
Carranca, acompanhado pelos doutor António

Toscano (viola) e pelo engenheiro Carlos
Couceiro(guitarra), onde a elevada qualidade

artística se misturou com emocionada amizade
e carinho.
Aproveitamos esta 11ova iniciativa deste
nosso associado para nos penitenciannos pelo

facto de em Abril de 2006. aquando da
apresentação do seu primeiro livro de poemas,
com o título Olhares e stntires. que também por
seu desejo, teve lugar na sede da A25A. não
termos feito chegar, a O Referencial para
publicação nas suas páginas, a notícia que o

Uma panorâmica da feira do livro
APRÍG IO RAMAL HO
O NOSSO ASSOCIADO José Luis Domenech
Bercero quis fazer a apresentação do seu segun-

~

do livro de poemas, com o título A Janela
Inocente, na sede da A25A, evento que teve
lugar no dia 11 de Dezembro último. num
ambiente de grande amizade e fraterno inter-

À semelhança deste segundo even!O,
tambémoprimeirolivroteveumaapresentação de elevada qualidade por parte do doutor
CarlosCarranca.aqueseseguiramexcelemes
apontamentos de canto, declamação de poesia e
música de Coimbra, de que foram intérpretes os
doutores Carlos Carranca, Mário Soares da
Veiga,AntónioToscanoeosengenheirosCarlos
Couceiro, Teotónio Xavier e Soares da Costa.
que deliciaram quantos tiveram o privilégio de
assis1ir. •

"Poemas Náufragos" de José Luís Bercero
O nada que tanto atormentou Unamuno
também obsidia o nosso poeta, em simulações
crónicasdeaparentesbem-estarescomodeixa
ditonoseulivroinicial ...
É nessa obra que nos reveta que ··ta voz
dos los humildes/es suave y monocorde",
comprometido com os que sofrem. vê-se na
triste realidade de lhes sentira insuficiência.
Masnãofoiparadiscorrersobreumaobra
pretérita que aceitei o convite. Foi para olhar a
de hoje. na frágil condição humana que nos
deixa na contingência do desamparo infinito:
"Esquisitaandaimada/adoserhumano./( ... )
a fragilidade ex trema/ do ser contingente, I para
crescer no desamparo( ... )".
Háumsegredoquesebusca.sempre,eque

o poema. apesar de ser revelador. não o deixa
mostrar.são"( ... )zonasvedadasJcarasocultas
do verso/que escondem a verdade do segredo

c. .. r·.
Há um poeta que anseia por um ri o '"um rio
grande e caudaloso". Mas diz-nos que esse rio
deveserpacien1c.Ora,osriospacientessãoos
que sabem esperar. Os caudalosos não esperam
e o que o poeta quer é chegar ao mar, ao mar
longínquo, sem sobressaltos, num rio feminino.
materno. que o proteja e o deixe donnir o sono
irresponsável do poeta António Nobre: "E os
anos irão passando./ Depois, já velh inho,
quando/ (Serás velhinha também) I Perder a cor
que, hoje tem. I Perder as cores vermelhas I E
for cheiinho de engelhas, I Morrerá sem o sentir

I Isto é. deixa de dormir./ Acorda e regressa ao
seio I De Deus que é donde ele veio ... / "
Mas o tempo continua impassível. olhando,
implacável,o'"etemojogo.. queéavida.
Estes poemas, estruturalmente leves,
dizem-nosdosanossentidoseperdidos··arrastando meses" contraditoriamente "rotas de
esperança". O poeta afirma ..o fim do primeiro
Verão/ou a triste e inevitável/perdada inocência". EstaéainocênciapcrdidaqueMigue\
Torga afirmou ser ··a vida sem mais nada".
Em José Luís Bercero há ºTardes opacas de
domingo"easuajanelanãopcrdeuainocência.
porque. como todos os poetas, ele é o "bêbado
falador/dedisputasmaritais .. onde mora o ser
que nunca morre. •
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Poemas Náufragos"
na plenitude do Mediterrâneo

11

J OSt L UÍS DOMENECH BERCERO
EL MAR. termo de género ambivalente para

nomear oceanos e mares onde a imaginação da
criançajácomeçaabeberaventurasesonhos.
Pelasuaimensasuperfícicquecontempla
a diário. vai deslizando para os misteriosos destinos da sua mente. pequenos e infan1is desejos,
como as mensagens que os náufragos dos
romancesenviavamemve!hasgarrafasdevidro.
Adeu.-aFortunaapadrinhaascriançasque

nascem frente ao Mar, oferece-lhes pelo seu nas-

amo res e poemas. uns conhecidos e outros
anónimos. mas todos procurando o seu lugar. o
seu posto nos corações ou na história, na que se
escreveparaserlidaenaprópriaesegredadade
cada um.
E lheindicacomosedeveolharparaaluz.
para céu para o mar. com ol hos limpos. como os
seus de criança. dispostos ao assombro. a maravilhar-se pelo voo de cada gaivota. pelos sons.
pela carícia da espuma. Ensina-l he a esperar, a
esperarsempre,umaapariçâoentreaságuas que
a deslumbre, como a do deus Nepmno. ou a de

cimento um amor inextinguível pelos espaços
abertos que acolhe m céus e mares. de matizes
cromáticos diferenciados tingindo para sempre

as pupilas infantis e oonfonnando uma especial
idiossincrasiaaosseresquehabitamnessescontomos. metade tenestres. metade marinhos.
Desde o princípio a criança abre-se ao Mar,
confianeleelhevaicontandooseuquotidiano,
os seus sentimentos, e o mar escuta-a atento,
amoroso. sem a interromper, a diferença dos
adultosquecadavezquedesejaopinararemetem a postergar a sua opinião para quando crescer. Assim. animado por este tratamento acode
cada vez com mais frequência a conversar com
o seu amigo que começa a acarinhar-se, disfarçando-se para a receber, umas vezes de água
marinha verde, outras de água marinha azul,
enfeitadas com ribetes de espuma branca. E ela
faz-lheemregadosseusdesejosparaqueosleve
longínquos e possam encontrar acolhimento
fazendo-se realidade. porque entende que os
seus caminhos são abertos. sem obstáculos para
arápidatransmissãodoquesemelesaberainda,
constituiriamosseusprimeirosversos.
O Mar. também tem as suas histórias para
contar e fala-lhe dos tempos passados. de quando os gregos lhe representaram como Océanus.
mar que en\'olve a Terra e que dele surgem as
águas,fontes.rios.lagoseasdivindadesqueos
habitam. como Nereidas, Náiades. Ninfas. e que
ao princípio estava casado com Thetis. e tiveram
um filho a que chamaram Aquiles e chegou a ser
rei dos Mlrmidoncs, povo guerreiro que lutou na
guerrade Tróia;erecorda-lhequeéoMarque
viu o nas.cimento dos deuses mais humanos que
jamais tenham havidoedadeusamaisbelae
veneradanascidadassuasondas,Afrodite,que
por sua vez teve um corajoso filho chamado
Eneias, herói da guerra de Tróia e fundador de
Roma.
Aos poucos. o Mar vai-lhe entregando a sua
sabedoriaeosseussegredoseassimlhefalados
mundosaquechega.dasgemesqueopercorrem
atrás dos sonhos. hóspedes etelllQS do espíri to.
dasguerrasquepresencia.dosnaufrágiosaque
assiste. não apenas de naus. mas também de

um golfinho brincalhão ou bem a de uma belíssima sereia que lhe traga notícias. não importa
deondevenham.masquesejamnovas.que
sejam boas
E dá-se a conhecer e lhe descreve seus
contomosmergulhados.osseresquehabitamos
seuspradosoceãnicos.osdesfiladeirosmarinhos
por onde passeiam os cetáceos, os vulcões em
erupções anónimas e constantes. as civilizações adormecidas no sonho da mone. o silêncio
inquebran!ável das profundezas: e de passagem ordena às ondas acalmar o seu rumor para
falar-lhe também das sereias, seres fabulosos
metade mulher metade peixe. do seu doce canto
que enfeitiçava aos navegantes levando-os
para o naufrágio. das viagens de Ulisses.
profundo conhecedor das suas águas. sempitemo
retornado que defronta uma e outra vez riscos inverosímeis na sua viagem de regresso ao
lar onde lhe esperam Penélope e o seu filho
Telémaco.

E fala -lhe dos seres que por ela passaram.
gente pacífica, gente guerreira. comerciantes.
aventureiros; faz-lhe saber os países tão
longínquosaosquechega.com línguas diversas
e gentes diferentes. mas unidas no seu amor pelo
Mediterrâneo,emfazerapesardasdiferenças.
umlugardetransmissàodecuhurasedeseres
em paz. na crença de tersi dooberço das
diferentescivilizações,quenasuadeslocaçãode
Oriente a Ocidente floresceram neste mar, as
maisesplêndidasdomu ndoocidental
Co nta- lhe que a história o colocou por
testemunhado nascimen10.expansãoedissoluçâo de grandes impérios medite rrâneos. de
imponan1esbatalhas navais. forças ensanguentados. do nde viu arder milhares de naus em
Actium, Salamina, Lepanto
Narra-lhe com ardor as paixões que despertaram belíssimas mulheres nas suas margens,
Helena. Cleópatra. Lucrécia. que seduziram a
homens poderosos. fazendo cambalear impérios
e estados.
E sem quase reparar. na cri ança vàonasce ndo irrefreáveis desejosde viajar. de ver.de
aprender. guiada pelo Marque o enca nta com
suashistórias:een tãoo Mar fala-lhede Heródoto, outro grande viajante mediterrâneo,
precursordehistoriadoresegrandecronistade
uma época irrepetível, na que os deuses se
comport avam como humanos e os humanos
sentiam-se deuses.
Assombrado perante a sabedoria de que fa zia gala o Mar. um dia perguntou-lhe a criança.
como a linha adquirido; e o mar falou-lhe com
entusiasmo de qua ndo as suas ondas refrescavama diárioaspraiasdeAlexandria,chegando
até a sua Grande Biblioteca. situada peno do
palácio do Faraó. em um lugar chamado Museu,
em honra às Musas que eram as Deusas da Memória. As Artes e as Ciências e contemplava os
centosdemilharesdelivrosqueleueaprendeu
com rapidez, tendo como tutoras às melhores
professoresdomundoassuasamigasasMusas.
Porém. com o tempo a criança observa que
o mar nem sempre está igual. às vezes está como
adonnec ido, indolente. servi ndo de repouso ao
sol. facilitando uma navegação plácida; em
outrasocasiõesumamu ltidâodepequenos
demó nios brancos luta na superfície impulsionados pelos ventos. travando as viagens; e
nalgumas outras aparece zangado rugindo e
assal!ando com afinco as roucas. A criança estranha-se. pensa que o seu amigo está incomodado
com ele por alguma coisa que ignora. É pequeno
e ainda não sabe que o seu amigo não está
zangado com ele. Sâooutrasascausasdoseu

~~~-:s:~r;u~ã~~~:~r;~~:ê:~ª r~7~:~:~~

...
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se incorporarão a suas águas novos navegantes, os fugi tivos da fome, peregrinos do sul. da
triste Cruz do Sul. à procu ra da te rra prometida e aos que não poderá eviiar um naufrágio
após outro.

E como leva vários dias aparentemente
zangado.acriançadeixadevisitá-loecomeçaa
escreverosseusdesejosparaen1regar-lhosem
me lhoraltura.talvezquandocrescereformais

velha, como dizem os seus pais; por enquamo
tanronodecorrerpelotem(Xlacriançacresceu,
mudou de Mar, agora tem feito amizade com um
Novo Oceano e continua a escrever e a guardar
encalhadososseusversos.Atéquechegaum
momento no que faz ouvidos a um amigo. quem

lhe anima a embarcar esses versos em poemas
para que ultrapassem o Oceano e ganhar nova
vidaaindaariscode naufragar.
Nessaaltura,oaduho, quesempreconserva
alguma coisa da criança que foi. ocultando-o
com mais ou menos fortuna. repara que o que

Uma outra pcrspectiva da feira

tem estado a escreve r são versos, avulsos ou
relacionadosentreeles,quefalamdosseres,da
suaincerteza.desaudades.de sentimentos que
se romperam ou que rompeu. mas todos eles
embarcados nos poemas que deve entregar ao
Mar tal e qual como tinham combinado.
Eumdia.decidevoltaravisitaroseuMar,
assuságuas,assuasilhaseembarca-senum
veleiro de nome Tuba], como o neto que Noé
subiuàArca.enavegaparaumadelas,esperandoquenalguminstanteoMarlherecordeefaça
as apresentações.
E foi assim como num limpo amanhecer de
Julho. de ixando atrás uma pequena aldeia da
costamenorquina.saiuaoseuencontroaplenitudedoMediterrâneoque abriaas suasentranhas para alumiar ao Grande Disco Solar, \'CStido com as suas melhores galas, projectando a
luznascentedavida.deumaesperançasereia
paraospoemasnáufragos.alumiandoatarefade
um anónimo barqueiro que des ignado po r

Océanus éoenearregadodesde o inicio dos
tempos do seu resgate e auxílio. e que segundo
rezameudesejonadedicatória,oxalácheguea
tempo de recolher estes poemas para dois seres
quepelaminhavidanavegam.
Muito obrigado pela vossa presença
e atenção. •
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Conversas com gente famosa"

HÉLDER COSTA
"NÃO HÁ MACHADO que cone/a raiz ao pen·

sarnento ... " Foi a partir destes versos dt Carlos
de Olil·eira que Lopes Graça compôs uma das
cançõesma1semblemá1icasdarcsistênciacontrll
o fascismo e o seu entorno obscurantista.

Realmente, nuncascridemaisnotarque
piorqueprender.10r1urareassassinar,seráimpedir o pensamento a seres em formaçno e em

libertação cultural.
O acesso à leitura e ao conhecimento é o
caminho que permite que o pensamento se aperfeiçoe parapoderrcchaçarmanipulaçõesealienaçõcs. é a via para que se criem homens livres.
Sabemos como este caminho é diffcil e irregular. conhecemos manobras ccnsórias de dnaduras. imposições de paradigmas e de "gos1os"
por pane de "maitres à penser". e 1am~m a faci·
lidadecomqueointelcctualli'"rcsedeiuredu-

zir a mera mercadoria - que. como qualquer
n~rcadoria -, se sujeita às leis do capitalismo:
ofena, procura, moW. lixo.
Além destes obstáculos. digamos " naturais ... outros existem e perseguem a humanidade
atr.wfs dos s&:ulos: falo da divulgação do saber
e da massificação do conhecimento.
Adquirida a noção que cultura f mais que
erudição. porque engloba - alfm da produção
anística. filosófica. científica -todo o que define
a vida de um povo. na sua criati vidade. oo seu
trabalho. na sua alegria. na sua dor. verifica - se
queosagentcsculluraistêmdificuldadesem
chegara esse"povo.. quedizemqucrercultivar
e""elevar...

Associados i·isitam a feira do lino

Oproblemaparece.simpleseenquadra-se
classicamente na eternaoonfus.00 entre ser popular e não populista. e ser culto e n:io elitista.
É evidente que quando se pen~ que a "cultura•• de\'e ser solene. cerimoniosa. nunca lúdica
nem objccto de prazer e divertimento. se está a
laborarnumerrocrassoe.maisgra\'e.sedeixam
as portas abertas para as manipulações mais
boçais,dequesàoexemploos··eig Brother.. e
outros tele-lixos.
No caso específico destas ..Conversas com
gente famosa"", em jeito de entrevistas ou mesas

redondas. oobjectivo foi conseguir que gente do
nossopassadocomumchegasseaosdiasdehoje.
pennitindo paralelismos críticos e demonstrando
que as acções têm sempre motivações ideológicas. contrariamente às pennanentcs campanhas
de desideologização e de ""lúcido pragmatismo..
com que políticas contemporâneas e seus fieis
servidores ··opmion malers·· nos tenlllm iludir.
Aescritaflúdicaeaccssfrel.paracvitar
..secas.. professorais e para recordara alegna
com que se cantava "Não hã machado que
corte/A raiz ao pensamento.... •

Ideias luminosas
Com'Crsas. cavaqueio. pasw o tempo. pala\·ras descomprometidas, o ··chat'" moderno da linguagem electrónica.
E se conseguíssemos pôr à con,·ersa Jesus Cristo com Mao-Tse-Tung e Goebbcls'1 Ede que
falariam Marilyn Monroe. Mw.sohni. e o nosso humanista Damilo de G6is'1 E Freud com Darwm.
tentando compreender o fogo romanticamcme re\'olucionário da Pasionaria'1 E o grande dragão
do Ku-Klux-Klan, odiando Luther King e amesquinhando a ··prima donna .. Maria Callas'1
E como se entenderão Charlotte Corday, assassina de Marat, Carlota Joaquina. organizadora
do en\'encnamento do seu mando D. JOOo VI. e Louise Michcl. uma das ··allumeuses.. (incendiárias) da Comuna de Paris?
E o nosso gfnio linguístico. Padre António Vieira. com Maqma\'el, o teórico da perfídia e
da falsidade em política. e Nero. o bárbaro e cruel imperador romano. a que conclusões chegaria'1
Quem irá Joana o· Are escolher1 Gil Vtcente. o pai do leatro português. ou Torqucmada. o
sinistroinquisidor espanhol'J
E como irá Salazar JUStificar perante Soror Mariana o assassinato de Humbeno Delgado?
Conversas sim. mas nlo tão descomprometidas como isso.
Trocadeideiasparaqucopassadonosilumineofut11ro.
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1
ANTÓNIO OE ALMEl.OA SANTOS

SOU VELHO AM IGO. colega de

profissão e de

aventur~

política,

"ergo"companheirodeJomadado

Dr. AntónioAmaut, autor deste "Rio
dcSombras"quchoje,dcpoisde
banhar Coimbra. desagua cm Lisboa.
Esperoqueninguémmeleveamalquenão

e

faledolivro"subspeciae"dcumaanálisccríti-

co-literária - já magistralmente feita na aprescnt.ação dc Coimbro por sua encantadora filha
doutora Ana Paula Amau1 -e que defensivamente me rdug1e numa análise do cenário his16rico-polflicocm que a acção decorre. Esse. conheço-o bem. porque tam~m o vivi, 1.am~m dele fui
agente.

tam~m

dele carrego responsabilidades

e talvez culpas.
Limitar-me-ei, quanto ao aspecto de que
fujo. adizcrqueconheciabcmaobra literária
cleAntónioAmaut. os seus mais de trinta titulos,
dispersos pela poesia. o conto e o ensaio, mas
que o não julgava inclinado a escrever um
romance.
Considerava-o. e considero-o. um bom
poeta, um bom contista, e um culto e perspicaz
ensaísta. Mas o romance é outra coisa. Muitos
foram os gigantes da nossa literatura que
tentanlm tudo menos o romance, ou que. quando
menos. nele não lograram repelir a grandeza
É o caso dos grandes Ramalho de Onigão e
Fialho de Almeida. para não alongar a citação.
Não faltam tambt:m romancistas ilustres que se
ficaram pelo romance, porque para ele nasceram. Caso lfpico de Júlio Diniz, e por aproximação de Camilo e Aquilino. Caso intermédio o
do nosso grande Torga. Inspirado poeta: admirá\·el contista: insuperá\·el mcmorialis1a: e no
entanto. ao tentar o romance, de algum modo
suspendeu o génio. O romance é difícil. e pressupõe uma capacidade de efabulação que nem
todos t~m. Eu própno. no domfnio da ficção, o
maisaquemcaventurcifoiapublicarumlivro
de contos. Foi bem recebido. Mas era politicamente atrevidote. E a PIDE. estúpida oomo sempre foi. resol\·euchamara atençãoparn ele, e
homenageá-lo. apreendendo-o. Acabaram as minhas \'eleidadesdeficcionista.
Pois bem: o meu amigo AntónioAmaui foi
capaz de escrever um bom romance. Bom pela
fonna - o seu estilo é rico e imaginativo, o que
eujásabia-atractivopelaefabulaçllo,quenos
prende da primeira ~gina à última, e importante
pelarecensãohistóricadosúltimosanosdochamado "Estado Novo" - que já nasceu velho,

além de fascista-da exaltação patriótica que
sublintM:luarcvoluçãodeAbril,edasdecepções
que caracterizaram o subsequente Processo
Revolucionário em Curso. vulgo PREC.
Antó11io Amaut fez deste ce11ário histórico
o pano de fundo do seu romance. Nele perpassam figuras reais, heróis da luta pela libertação
do nosso país, e da construção do novo Es1ado
de Direito Democrático. e figuras de ficção que
o autor desenha com assinalável equilíbrio e
verosimilhança.
Daí que nàosep fácil. quanto a mim. caracterizar este livro. Ele é, simultaneamente, um
romance e um livro de história. Como o classificarei? De romance histórico era fácil demais.
A pane romanceada. em si. carece. obviamente.
deverdadehistórica.Easpersonagenshistóricas
reais não entram na efabulação. De livro de história romanceada? Também me não parece.
A oompoll('nte histórica não contém. em si. romance. Talvez um romance em cenário histónco.
Bem seiqueestaclassificaçãonãoconsta
dos manuais da tipologia lilerária. Mas 1em a seu
favoraverdadedoqueolivroé.locluiumrelato
histórico animado por uma efabulação rom1intica.
Oquereforçaaabusadatipificaçãoéofactodealgumasdaspersonagenscloromancese
infiltrarem na realidade política do tempo
histórico descrito, como se fossem personagens
reais desse tempo. Nessa medida. a dimensão
história deixa de o ser. Com a panicularidadede
quealgumasdessaspersonagensde ficção são
\'erdadeiros clones literários de personagens
reais mais do que notórias. como é o caso. - que
ele me perdoe- da figura de Afonso Mendonça,
em \"olta da qual gira toda a trama romântica. e
que.emmui1osaspectos.nãoésenãoumdupli·
cado do próprio autor. É \"erdadc que Amaut teve
a preocupação de assinalar diferenças. Um é
advogado. outro médico. Um - Arnaut - foi
grão-mestre- aliás brilhante - da Maçonaria. o
outro não atingiu essa dignidade. Outros traços
distintivoscontribuemaindaparamarcaradiíercnça.Masostraçoscomunschegampatafundamentar a minha suspeita. J:i agora. confesso que
gosto bastante mais do meu amigo António
Arnaut do que do seu inseguro duplicado hte·
rário.
A própria figura de Ademar Lopes tem
algumas afinidades com o mítico médico
Fema11do Vale. que foi grande amigo do António
Amaut, tal como Ademar Lopes o é de Afonso
Mendonça. A troca das profissões funcio11a.
tambt:m aqui, de traço distintivo.

AsfigurashistóricasabundMtemente referidas. ou mesmo chamadas a figurarem factos históricos
descritos, por regra em posição de
destaque,s.ãoumaconstantedeste
livro. Mário Soares. Salgado Zenha, Fernando
Vale, José Magalhães Godinho. Solto Mayor
Cardia, Vasco da Gama Fernandes. António
Campos. Edmundo Pedro, Álvaro Cunhal. ele
próprio António Arnaut. e até cu mesmo. são
figurasquedcsempenharamumpapel.quase
sempre com algum relevo. 110 combate pelo
socialismo democrático. antes e depois de Abril.
Figuras históricas do combate pela liberdade e a democracia. como Norton de Matos.
Humbeno Delgado. Jaime Cones.ão. An1ónio
Sérgio. e tantos ou1ros. desfilam 1ambém no
livro de AntónioArnaut.
Figuras do 25 de Abril como Salgueiro Maia
- segundo Amaut o mais admir.do revolucionário
- Vasco Lourenço, Otelo Sarniva de Carvalho.
Ramalho Eanes. Melo Antunes. Jaime Ne\·es.
Pinheiro de Azevedo. e alguns mais, desfilam
também nos lugares e nos momentos próprios.
Asguerrasemtrêsfrentesafricanas.que
Salazar co11scrvou em teimosia para em vão
tentartravarahistória,aparecemtambt:mdescritas em toda a sua desumanidade. Nambuangongo e outros teatros de farto morticínio. não
foram esquecidos. Aniónio Arnaut e Afonso
Mendonça viveram os horrores desse erro histórico que dizimou vidas e estropiou seres huma·
nos. E que. para além disso. derramou ódio.
descrédito e ostracismo sobre o~ país.
Primeiro a colonizar. acabámos por ser o
último pais a descolonizar, já praticamente sem
uma cobertura militar digna desse nome. Salazar
eCaetanodilataramaguerraparafa:zerperdurar
o seu regime. Mas o pior inimigo acabou por ser
aexecraçãouni\·ersal.
Um novo perigo esperava o Ponugal de
Abril: a descompressão viokn1a dos espíritos
por longo tempo represados. humilhados e ofendidos. Tinha sido Ião longa e tão dura a espera
da liberdade que, quando chegou de novo a sua
hora. quisemos e de pronto exigimos a liberdade
toda. Eé sabido que a liberdade, quando é
excessiva. se muda em opressão. Não tardou que
se instalasse, em novosmoldes.aculturada
violência. De novo a sua banalização. A súbita
emergência de poderes de facto. e de um declive
paraformasdeanarquiaqueexpulsavam a
responsabilidade eo dever foi, cm extrema
sfn1ese. a carac1erização do PREC. É claro que
nadadistoaconteceusemintercssadosebencfi-

e
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cenário histórico
tares do tempo da guerra degeneraram na mais

gro1escapaisanice. Eumsemnúmerodeepisó-

ciáriosdirectos.Amaut,nesteseulivro,éimpie-

traduziu-seafinalemlcvantar.semosnecessá-

dosopara todos esses.

riosan1eparos,atampadapancladepressãoque
Ponugal era ao fim de quase meio século de
repressão, censura e medo. A alma ponuguesa.

Verdadeiramenie.elenãoesquece.enão
esquccendoregista.osmaissatientesmomentos
do tresloucado processo revolucionário, e a
espaçossedicionista,queseseguiuaAbril.Mas,
verdadeiramente, sóoexccssojus1ifica a sua

indignação. O movimento dos capitães de Abril

de tão reprimida. explodiu. E a embriaguez da
liberdade conduziu num âpice à bagunça.

A proibição dos partidos degenerou na sua
incontrolada proliferação. As imposições mili-

dios. até aí impensáveis, foram-se sucedendo
perante o gáudio de uns, a indignação de outros,
o espanto de todos.
Arnaut, que como simples cidadão. ou
como agente político, os 1estemunhou. e em
cena medida os viveu, estava em posição privilegiada para os registar no seu livro. E registou.
Eregistando,fezdoseulivroumacrónicafiel
doprtedopost25deAbril.
Coube-lhe a responsabilidade de ter sido
Deputado à Assembleia Constituinte e depois à
Assembleia da República. Ministro da Saúde de
um governo presidido por Mário Soares. E dirigente político do Partido Socialista, o único que
teve, tem, e terá. Viveu assim, por dentro e por
fora, como agente e como espectador privilegiado, os acertos e os desacertos do processo
revolucionáriosubsequenteàlibertaçãodeAbril.
Viveu-os com o entusiasmo de um idealista
que transponava e transporta no pensamento e
no coração as mais generosas utopias. Eu. que
bem o conheço, sei que as desilusões que regista,
são apenas a contraface dos sonhos que so11hou
e dos projectos que acalentou. Eu próprio averbei decepções. Em política, as ooisas nunca s.ão
como a gente as imaginou e quis. Mas a realidade não tem culpa de que tenhamos sonhado
demais. A política nunca foi, nem~. nem jamais
se rá , um modelo de perfeição. ~ feita por
homens. e para homens. E onde está o homem,
estáosercaídodasescrituras,estáoser capaz
cio melhor e do pior. Serve-se dos partidos como
seu instrumento, como sua enxada. Mas a lavra
política~ sempre um risco.
No nosso caso foi-o tambc!m porque o post
25 de Abril coincidiu como dealbar de uma nova
civilização,quederepenteenvelheceu osmodeloseasinstituiçõesherdadas.Asrcvoluções
científica.tecnológica.i11formática.electrónica.
biomolecular e quântica, puseram um Mundo
novo 110 lugar do velho. E, a caminho disso, um
homem novo no lugar do ve lho.
Dar que as instituições e os modelos de
antesdessamonumentalrupturaeconómica,
polftica e social ameacem entrar em colapso.
Entreasinstituiçõespolíticas.oEstado-Nação.
que resiste mal aos ataques do mercado; a democracia parlamentar, que resiste mal aos ataques
dademocraciadirecta;enaturalmenteospa11idoseasconcepçõespolíticastradicionaisdeque
são portadores.
Osataquesaospartidos,aosparlamentose
aos governos, agora mais agressivos. estiveram
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sempre na tradição portuguesa. Mas os efeitos
desse continuado desgaste encontram no no110

Mundo de agora terreno particularmente
propício para um reforço de eficácia. Já Raul

Proençasesentiuestimuladopararesponderàs
diatribes do seu tempo com este desabafo. que
mantém inteira actualidade: ..Os políticos têm

sido realmente maus. Mas quantos. fora da

política. podem dizer: eu cumpri o meu dever?".

Amaut, o meu amigo e camarada Amaut,
viveu inclusive. o pior do anterior regime: os
horrores da guerra. Pode por isso evocar na
primeira pessoa o conhecido poema de Manuel
Alegre:
"Já vi homens que morreram

JH)rqualquercoimqueamal'Um.
lá vi homens que cantamm.
eassimcanta11domorriam.
Já ~·i homens que ma1a1•am
por ra::.ões que não sabiam."

Viveu, em compensação, os entusiasmos do
25 de Abril. da elaboração da Constituição da
República,aindahojeumadasmaisgenerosas
na consagração e defesa dos Direitos Humanos.
Eviveusobre1udoessemomentodeexcepcional
inspiração em que. contra ventos e marés. criou,
como Ministro da Saúde, num rasgo de incomum generosidade, o Serviço Nacional de
Saúde. Ele próprio recorda. feliz. esse momento,
quando põe na boca de um dos seus personagens: '"só pelo SNS valeu a pena a Revolução""
Aoqueadita:'"epelaliberdade.acrescenravaeu..
Tenho para mim que o depois desencanto
com o pose 25 de Abril do meu amigo António
Amaut,queoseulivrotambémregista,édirectamente proporcional ao tamanho da pureza e do
encusiasmo com que o esperou e começou por
viver. Ele tem essa vinude: põe uma tal sinceridade e um tal entusiasmo naquilo em que acredita, que não há nele lugar para o meio-tenno, a
desculpaouoperdão.Asuadesilusãoéaantítesedessessentimemos.
Eu próprio - ele o lembra - me demiti do
IV Governo Provisório por, confessadamente,
'"não ser capaz de acompanhara passada do
MFA'". E apeei-me da vertigem do carro da
governação. Vol!aria pouco tempo depois,
porque o V Governo, o último do PREC. teve
vida efémera. O VI. ao qual vohei a pertencer,
foi já um Governo de transição para o equilíbrio
e o bom senso. para o país desenhado pela nova
Constituição da República, que Amaut ajudou a
elaborar e a aprovar.

Daíqueeusintaquedevemostambémao
post 25 de Abril a tão importante compensação
de ter sido capaz de travar a loucura do PREC.
a partir do 25 de Novembro, marco histórico em
que conseguimos consolidar a liberdade,
instituir a democracia. obter dos militares a
garan1ia do regresso aos quartéis. e preparar as
condições económicas e políticas para o novo
desígnio da adesão de Portugal às Comunidades
Europeias, e mais tarde à Moeda Única. Num
caso e noutro, noquadrodeGo\'emoS de maioria
socialista e liderança de Mário Soares. no
primeiro caso. e de António Guterres no
segundo.
Hoje, somos uma democracia europeia
prestigiadaedesenvolvida.Cabe-nos,inclusive.
neste momento. a presidência da União.já
galardoodacomosucessodaaprovaçãode um
Tratado Refonnador que virá consagrar novos
passosemfrentenasendadaunidadeeuropeia.
da mundialização e do progresso. com o êxito da
passadaconferênciaintergovemamentalcomo
Brasil,igualsucessosendoexpectáveldafutura
conferência com a África.
Devemos. também isso. se quisermos
ser justos. retrospectivamente. ao25 de Abril.
O que de negativo a segui r se passou. foi
superado. E se não foi possível consumar na
exacta medida do entusiasmo com que os
vivemos,osgenerosossonhosdeAbril.foiem
parteporqueelesvieramaestardesfasados
da nova Europa a que viemos a penencer. e
do Novo Mundo, economicamente globalizado (infelizmente mal) e em esperanças de
globalizaçãopolítica(esperemosquedeprcssa
e bem).
Li hádiasqueogeneral Franco terá dito
queo25deAbrilfoiumarevoluçãosemsangue
- facto de que nos orgulhamos - porque os
portugueses são ··covardes". A ser verdade - do
que me pennito duvidar - o caudilho revelou
nesse passo crassa ignorância da história
peninsular. além de que a ruptura política com a
sua diiadura foi sem dúvida bem menos viril do
queanossapr6priaruptura.lnfelizmente,no25
de Abril, a famigerada Pide,quandose sentiu
cercada pelo povo de Lisboa. atirou sobre ele e
ceifou três vidas. Que coragem! Eo25 de
Novembro, que pôs tenno às loucuras do PREC,
saldou-se também pela mane de três soldados
das forças da ordem. Bem sei que, para um
caudilho sanguinário, é pouco. Para um povo
que preza a paz, foi demais!Apetece imitar
retrospectivamenteo Rei de Espanha: .. tu porque
nãotecalasteT

Reveste-sede significativo mérito,
arecensãohistóricaqueAntónio
Arnaut faz no seu livro dos excessos delirantes do PREC. Todos
aprendemosmuitocomeles.Eficámos vacinados contra a sua repetição.
É tempo de d izer alguma coisa que possa
assemelhar-se a uma apresen tação do ·'Rio de
Sombras" do meu querido amigo Arnaut. Perdoar-se-me-á que não vá longe na caracterização
da dimensão do que o livro tem de romance. Direi
apenas que as figuras são bem delineadas do
ponto de vista psicológico e comportamental.
O advogado António Amaut pôs nisso o esmero
que a profissão lhe possibilitou. E o enredo, o cruzar das vidas.ojogodossentimentos,dasconvicçõesedas ideologias que as enriquecem.
mantêm o leitor preso ao li1m em busca dos desfechos. Há preciosas figuras femininas: delicadas
enãotanto.Parauxlososgostos.Ehá'•suspense'"
quantobaste.Vastaétambémagaleriadasfiguras
masculinas. Desde o falso pai de Afonso, meio
aristocrata,inteiroconservadorerefinadfssimo
fascisra,passandopelafigurasinistraeabjectado
agente daPide: desde o profissional sério ao
arranjista: desde o comunista ortodoxo ao
soei ali sra solidário: desde o ideólogo fanático ao
idealista generoso, há de tudo isso um pouco nas
vidas cruzadas das figuras do romance. E no
entrecruzardesegredosquesevãodesvendando,
Amaut revela-se mesmo um escritor da estirpe
dos que mais engenhosamente manobram a
complexidadedossentimentos.oardileainuiga.
Paraládoromance,asequênciadosepisódios que enxamearam o PR EC. Não esquece
nenhum. Nem a caracterização dos governos a
que não faltou originalidade e irresponsabilidade: nem a referência aos sunosinsurreccionais
-o28deSetembroeaquedade Spínola.o li
de Março. a "matança da Páscoa" e o exílio de
Spínola, e o 25 de Novembro em que o Grupo
dos Nove. a liderança militar de Ramalho Eanes.
Vasco Lourenço e Jaime Neves mataram de vez
a ameaça da chamada Comuna de Lisboa- nem
os restantes pontos ahos. com destaque para o
cerco à Assembleia da República e o fogo posto
na Embaixada de Espanha. O processo revolucionário tinha ensandecido
O próprio VI Governo. já da fase da transição para o período constitucional, chamou a si
trêssingularidades:umagrevedoGovemo,a
sabotagem do funcionamento de uma estação de
rádio - a Rádio Renascença - consistente num
acto bombista do próprio Governo. e a ameaça
de transladar para a cidade do Porto a Assem-

e
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cenário histórico
bleia da Rep1Jbtica. O pnme1ro ministro desse
Governo, almiran1e Pinheiro de Azevedo. não
rarasvezescx1biu\'lllentiaedesconcentração.tendo chegado a responder ao discurso inflamado de
um lfdersindicalistaquelhcchamou ··fascista"
com a conhecida e,11clarnaç1io de Cambrone. O

acordopartidos-MFA. pelo qual o processo revohxionáriorcentrou noscanisda lcgalidadedcmocrática. amdaque pelo preço de cedências recíprocas entre o poder civil co poder militar, veio

atraduzir-senumperíodotransit6rioqucvigorou
a1éàprimeirarevisãodaconstituição, a.prazada
paraqu:llroanosdepoisdasuaaprovação.

Para Irás ficava um dos períodos de maior
insanidade política da história da segunda república. Ou da terceira, se considerarmos que
Salal..ll". que nos tirou tudo-a liberdade. a democracia. a dignidade, e o espfrilo inovador da
pnmeiraRepública-nãole..'Catoragemdetcntar
rqxw formalmente a monarqm.a. Demais sabia ele
que, para isso. nunca chegou a ter poder bas1a111e.
E de tudo o que para trás ficava, Amaut
fielmente recuperou a memória. animado de uma
preocupaçãosalutar:paraquesenàorepita.Além
dasjárefc:ridasaberrações,Amau1,nãoesqueceu
o apossamento e encerramento arbitnirio do jornal República, glória da resiscência da imprcnsa
livre. e "ex libris" do Partido Socialista: o abandooo do IV Governo pelos ministros do PS, do
PSD, do CDS. e independentes: a áspera disputa
em tomo da unidade e unicidade sindical: a originalidade dos SUV's. e do juramento de bandeira
do Ralis. que 1ncluiu o hino e a saudação comunista. e que tanto impressionou Sartre: o célebre
frente a frcnte1elevisivoentreSoarcseCunhal.
queparallsouopaís:asmaioresmanifes1açõesde
sempre na Alameda Afonso Henriques e em
Almada.. em defesa da legalidade democrática: a
substituição de Otelo por Vasco Lourenço no
gm·emo mihtar de Lisboa. pc\'li fundamental da
frustração do golpe nuhtar de 25 de No,·embro:
a COtl1I declaração do estlldode emergência pelo
Presidente Costa Gomes: o grotesco episódto da
incendiária arenga tele\·isiva de um adepto do 25
de Nm-embro, logo subsmuído pela aparição do
cómico Danny Kaye: o episódio da moção de
confiança que fez cair o pnmeiro go,·emo constiluciona.l hderadopor Mário Soares. de coligação
entre o PS e o CDS: a queda desse go,·emo entre
ootras razões por oposição do CDS à criação cio
Serviço Nacional de SaUde: os governos de iniciati\11 presidencial. ou seja do Presidente Ramalho
Eanes: as eleições intercalares de 1979. que
deram a maioria ao Go,·emo da AD. liderado por
Sá Carneiro; o acidente que vitimou Sá Carneiro,

Adelino Amaro da Costa e seus acompanhantes.
e que enlutou o IXIÍs; o esboroamento da AD.
O romance termina, metaforicamente, com
a referência ao incêndio de Lisboa. mais propriamente do Chiado e da Meacircundante.A metáfora. se bem a interpretei, simboliza a queima
desonhosqueAbrilacalentou.Nàodetodos.Mas
dos mais nobres e mais puros. Aconteceu o
mesmo com a Revolução Francesa, e mais
recentemente com o Maio de 1968. Com todas as
revoluções.afinal.
AmauL apesar do desencanto que descreve.
nomeadamente quando afirma que "o 25 de Abril
durou pouco mais do que as rosas de Malherbe",
põe termo à acção política de Afonso e fá-lo~
gm.sara Bouça. o seu Vale de Lobos, panoClercício humanitário da medicina. Mas vai rtCOnheccndo. que "a política é feiia por homens. com as
suas virtudeseosseusdefeitos",equeelesabe
"que a política não é quimicamente pura. e M ral.ÕCS atendíveis de Estado. de grupo e de parudo"
Ele mesmo. Amaut. que foi um dos conijosos fundadores do PS. em plena ditadura. oonlinua a ter no PS. para o que dere vier. o seu pimeiro e único partido de sempre. Conhece-lhe os
defeitos, cdesenvoltamenteos caracteriza. e
critica,aliásnoexercíciodaliberdadedeapreciaçãoqueo próprio PS reconhece a todos os seus
militantes.
Écenoquc reduziu a sua actividadc política.
ou pouco menos, a escrever livros com mensagens dentro. Decerto porque entende, como eu,
que um livro com ideias dentro ainda é o melhor
comício.
De resto. por mais mal que se diga dos
panidos - e eu. que ainda 'iOU Presidente do PS,
às \CUS. também digo - e sobretudo dos parJamemos. desde sempre a mais zurzida das instituições. nunca atingmi. a vemna do maledicente
Fialho. por ele citado. quando disse: "não há
escritor falhado, não há filho de conselheiro
hidrocéfalo. não há ricaço pândego, traficante
odiento. cínico \'e lho. bachm-1 \'adio, amanuense
inútil.queaofazeraau1ópsiadesi mesmo.
reconhecendo-se falho. não lenha apelado panl
esse hospício de Sào Bento, onde o nllo ter cabeça
~nele três mil rfü por dia. sobre as vant.agens de
nãoserpresoedesepoderarranjar. às tençasda
eleição. para o resto da vida, uma chuchadeira
burotro1ica"".
Tem graça. E é lão desbocado. que vindo do
talemosoFialho,nãoofende.
Mas Afonso. "alter-ego" de Amam. oscila
entre o entusiasmo politico, a desilusão e o enfodo
com a política. Ora espera ora desespera. Diz ài;

tantas:"cuseiqueapolíticanàoéquimicamcnte
pura.que há razões atendíveis de Estado.de
grupo. de partido". Mas se "foi breve e frustrante
a sua experiência governativa". "gostou de ser
deputado". Destaca designadamente a elaboração
da Constituiçiío da República. a criaçiío do
Serviço Nacional de SaUde e a primeira revisão
do texto cons1i1ucional. Nada mau para um
desiludido!
Ainda assim.Afonso não deixa de anotar: "a
qualidade da nossa representação parlamentar foi
diminuindo até chegar. com as excepções
conhecldas. ao nível da Feira da Ladra. E o pior
équeopovo,à forçadetantosdesenganos.jánão
dislinguc o crigo do Joio, mtdindo tudo pela
mesma rasoira da m.aledictncia". Como se vê,
ainda há trigo. E tnquanto hou\·tr. nada tstá
defiruovamente perdido. apesar das novas edições
humanas de Ramalhos. Fialhos e Eças.
O livro acaba com a 1omada de decisão de
escrc11ê·lo.Edeescrevê-lo"paraqueseouçauma
voz que se calou e se não perca a semente que
ficou"
Escrevendo-o. rtpito. Amaut acabou por
fazer o seu melhor comíóo político de sempre.
M1tharesdeleitoresvãoassis1iraele.
Temi mo com o breveextracto de um diálogo
ent~ Afonso Mendonça e Ademar Lopes:
- "Nem cudo é amargor na vida política. Há uma
grande saiisfação moral quando cumprimos o
nosso dever e tornamos o mundo melhor",
observa Afonso.
-"Scquernbeberarnesm.a:iguachirlapreparate para o enjoo que provocaram as últimas
campanhas ele11orais. com o seu aparaiocircense
eoseucorteJOdeuape:zistas.palhaçoscprestidigitadore:C ievida Ademar.
- "Estjs a ser muito severo - obvia Afonso.
É preciso d1stmguiro trigo do joio".
-''Otrigoescas.'lCiacada,-ezmais".
- "Estás a ,.era política pelo lado mais negativo.
Mas nemtudosãosombraS-.A política é feita por
homens. Com as suas virtudes eos seus defeitos",
ob.JCCl.a de no''º Afonso.
- "Especialmente com os seus defeitos. as suas
ambições e as suas vaidadts. O político é um
Narciso. É um Maquia,·el". repisaAdemar.
- "Nem todos. É esta a democracia que temos.
Viemos da ditadura. e o caminho para uma boa
democracia passa por uma má democracia". conclui Afonso.
Estadial&:ticaentreoquenapolíticaháde
bom e de mau atravessa a vida.eatravessaoli~·ro
Porissoeleéumhvro,'Cfdadciro.Aléporisso,
umlinoquevempanlficar. •
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"OLHOS NOS OLHOS"

Vasco e Otelo falam de
"Olhos nos Olhos" é um programa
do Rádio Clube que coloca frente
afrente dois personagens
para dialogarem entre si
sem qualquer moderador.
Aexperiência foi iniciada
em 16 de Setembro de 2007
e teve como protagonistas
Vasco Lourenço e ateio Saraiva
de Carvalho, ou, se quisermos,
Otelo Saraiva de Carvalho
e Vasco Lourenço. opontapé
de saída foi dado pelo jornalista
Luís Osório, director da estação.
Odiálogo que se segue traduz
o que se passou em estúdio.
OReferencia/teve o cuidado de
preservar alinguagem coloquial
que aseguir se transcreve, por
entender que a sua publicação
nestes termos constitui um
serviço público. Trata-se, pois,
de um documento essencial
para melhor se compreender
anossa História contemporânea.

Lu ís Osório (LO) - "OLHOS NOS OLHOS"
1em hoje a sua estreia,~ um dos programas mais
aguardados desta nova temporada do Rádi o
Clube. Um programa que pensamos poderá
contribuirparaoesclarecimento,compreensão
e conhecimento de muitos aspcctos da nossa
história. A ideia~ simples, todas as semanas
duaspersonalidadesencontram-see,olhosnos

olhos, conversarão sobre aquilo que entenderem
sem a presença de nenhum moderador.
O Rádio Clube decidiu começar com duas
grandes figuras da Revolução dos Cravos. duas
figuras distintas que se uniram para fazero25
de Abril, mas que os episódios do Verão Quente
que culminaram com o 25 de Novembro acabaram por separar.
Ao meu lado tenho Otelo Saraiva de
Carvalho e Vasco Lourenço. Ao longo destes
últi mos 30 anos têm sido poucas as hipóteses de.
olhos nos olhos. poderem os dois recordar, o
tanto que os uni u e o muito que os dividiu e
separou.Chegou o tempo para isso.hoje aqui.
no Rádio Clube, Vasco Lourenço e Otelo Saraiva
de Carvalho ou sep referirü teloSaraivade
Carvalho e Vasco Lourenço encontram-se para
fazer História. Muito boa tarde. meus senhores.

Otelo Sar a h·a de Ca r valho (OCS) - Posso
começar eu. dado que sou o mais velho em
idade. Começo por recordar que estamos numa
casahistórica.dadoquenes1acasafoiconstitufda a antena do posto de comando do Movimento
das Forças Armadas que na madrugada do 25 de
Abril a utilizou, com a ocupação feita por um
grupo de comandos, na maior parte constituído
por elementos da Força Aérea, que entraram de
facto activamente no 25 de Abril. com um elemento do Exérci to. que tinha feito o reconhecimento do Rádio Clube Ponuguês. dado que era
amigo de um dos administradores do Rádio
Clube Ponuguês de então, o Santos Coelho e
es1avaaqui comolocutordeserviçooJoaquim
Furtado. Da Força Aérea coordenado por Costa
Neves e um grupo de mais seis companheiros da
Força Aérea. Portanto é de facto uma casa histórica e dá-me a mim e ao Vasco Lourenço muito
prazeremestaraquiaparticiparnaentradaem
funções deste oovo programa ''Olhos nos olhos".
Podíamos começar a falar sobre o 25 de Abril.
mas tanta coisa já foi dita que pouco haverá
adizer,oVascoécapazde não querer entrar
por aí. querer entrar por assuntos mais actualizados. mas há uma questão que cu gostaria de
te colocar. que ao longo destes anos me tem feito

pensar.
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Abril e de Novembro

Vasco Lourenço (VL) - Por mim tudo é

da autoria do Paulo Portas. essa distinta figura

possível...

que entretanto fez as vezes de ministro da
Defesa. Eu não fui promovido por aí, continuo
em tenente-coronel. porque sempre pugnei pela

OSC - Foi uma coisa que com certeza também
já pensaste, é um assunto para nós importante.
que é o facto de todos aqueles. com algumas
excepçõcs que eu posso referir nominalmen1e.
que participaram activamente na conspiração
que levou até ao 25 de Abril e no 25 de Abril.
terem visto as suas carreiras militares. dado a
ge11erosidade com que o fizeram e nunca quiseram acci1ar privilégios. honrarias, comendas,
condecorações nem seqller louvores por causa
disso, viram as suas carreiras truncadas. É o teu
caso. ficaste cm tenente-coronel. é o meu caso,
o Melo Antunes. o Vítor Alves, o Salgueiro
Maia. Alguns de vocês viram depois a recuperação da sua carreira. atingindo o posto de coronel. mediante aquele requerimen10 que fizeram
segundo uma portaria que tinha sido publicada

minha promoção a coronel que ainda não
chegou. através da minha instituição militar,
Exército. No en tanto, todos aqueles que
participaram no Estado-Maior do meu amigo
António Ramalho Eanes. na Amadora. em 25 de
No\'embro. todos eles atingiram o generalato de
qua1ro estrelas, todos eles foram generais de
quatro estrelas. Posso citar-te. Ramalho Eanes.
Garcia dos Santos. Trindade. Alípio Tomé Pinto.
Loureiro do s Santos. Vasco Rocha Vieira.
Finnino Miguel. etc.
VL - Desculpa lá mas alguns desses que citaste
não são de quatro estrelas. há vários dos que
ci1aste que ficaram com três estrelas. o Tomé
Pinto ...

OSC - O Tomé Pinto não foi chefe do EstadoMaior do Exército ou vice-chefe?
VL - Foi vice-chefe. três estrelas. Eu costumo
utilizar essa imagem de dizer que os militares de
Abril.numa maneira geral ..
OSC - Mas a preocupação é esta: é que tu
também participaste activissimamente no 25 de
Novembro e publicamente tens dito sempre que
tu é que estavas a comandar o 25 de Novembro
e o Eanes era o teu subordinado.
VL - Efoi.
OSC - Como é que tu, com a tua perseverança
e o teu feitio de buldog e de luta nessas coisas.
teficas1enasencolhaseficasteemtenente-

~~~;se~ t~na~:~~:~c::n:ucrer ao Paulo

....
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"OLHOS NOS OLH OS"

Vasco e Otelo falam de
VL - Para já estás a confundir, não foi nada ao

~umfacto ...

em esquemas de corrupção. Procurando entrar
em esquemas, que nos envergonham enquanto
autores principais da construção da Democracia
em Portugal. mas o que é facto é que nós, de uma
maneira geral. podemos dizer que somos o único
grupo que não fez isso. Não o fizemos porquê?
Porque avançámos para o derrube do fascismo,
da ditadura. para o fim da guerra colonial,
avançámosporideaisenãopo r interesses.
É evidente que no mundo cão em que se vive
isso não dá dividendos. Olhamos muito bem
paraoespelho,continuamosanãonosenvergo-nharmos quando olhamos para o espelho, mas
de facto temos de constatar que é assim. Agora
não podes é dizer, tudeiJ1aste-teultrapassareos
outrosquetues1avasaoomandarfornmagenerais e tu ficaste em tenente-coronel. É um facto.
é um facto. Cada um de nós se deixou ultrapassar, depois ...

OSC - Mas como é que tu deixaste isso acontecer? Que eu tenha ficado em major admitia
perfeitarnenteehonrava-meoomisso,agoraque
tu te tenhas deixado passar para trás

OSC - Safaram-se no meio disto e chegaram a
general de Abril os tenentes e jovens capitães
que na altura o eram. O Adelino Matos Coelho.
o Pinto Ramalho. poucos ...

Paulo Portas que se requereu. O Paulo Portas
quando entrou como ministro da Defesa.já esse

processoestavaemmarcha.oteucasotambém

estálá,acomissãojá ..
O SC - Eu disse publicamente que nunca ace itaria ser promovido pelo Paulo Portas e o Paulo

Portas também aceitou isso e disse que também

nuncamepromovena.
VL - Também não foi pelo Paulo Portas q11e e11
fui promovido, por isso nada de usar alguns
slogansquetugostasdeusarparaconfundiras

coisas. Eu costumo dizer que isto é resultado
concreto do processo, queoscapitãesdeAbril
terminaram em tenentes-coronéis e os tenentescoronéis de Novembro terminaram em generais.

VL -Não ... Vamos lá ver ... Oprocessoédinâmico. nãoé estático,comoéevidente. Eu assumo a minha responsabilidade e conlinuo a pensar que a história deu razão à minha posição e
não à posição que tiveste, não vamos voltar a
isso.lndependentementedasituaçãomuitomá
quesevive,emmuitosaspectos,nopafsenão
só. no estrangeiro também. mas é evidente que
apartirdeumacertaalturaeufuiultrapassado
e, tal como tu foste ultrapassado em outros
momentos antes. eu a seguir ao 25 de Novembro
tambémfuiultrapassado.1íveasfunçõesque
tive, a cadeia de comando do nosso lado foi o
Costa Gomes, eu e o Eanes. que foncionou de
facto como meu adjunto. Ele já assumiu publicamente. finalmente. no último 25 de Abril no
lançamento daquele livro da Inácia Rerola Mitos
daRevolução.járeconheceuisso,aliáshádocumentos que o atestam. Mas depois fui ultrapassado. Eu resumiria a situação dizendo que os
militaresdeAbril.deumamaneirageral,eisto
transporta-nosàactual situação que se vive no
país, podem ter muito orgulho, porque salvo
uma ou outraexcepção que virá confirmara
reg ra, constimem. ou constituímos. digamos
assim. talvez o único grupo sócio-profissional
que depois do 25 de Abril tendo ocupado o
poder, não se serviu do poder para benefício
próprio. Nós vemos de facto que todos os grupos
que depois do 25 de Abril têm vindo e estão a
ocupar o poder, fazem-no sempre procurando
enriquecimentos. a maior pane deles ilícitos e

Eu disse publicamente
que nunca aceitaria ser
promovido pelo Paulo
Portas e o Paulo Portas
também aceitou isso
e disse que tambem
nunca me promoveria.

VL - Muito poucos, porque a maior pane dos
militares de Abril que chegaram a generais
chegaram lá porque, como eu costumo dizer.
puseram na testaoselodearrependidos ...
O SC- Porque aqueles que se evidenciaram, por
exemplo. no comando de coluna. eu vou referirte o Rui Rodrigues, da Escola Prática de
Infantaria. Genrudes da Silva, o Diaman1ino do
Rl4deViseu,queforamoomandantesdecoluna
not.:lveisequeficaramemcoronéis.
VL - Não só esses ... Aqueles que se mantiveram na luta pelos ideaisdeAbrildeuma
forma muito coerente, a grande maioria também houve uma ou outra excepção que
chegaram a generais, apesar de tudo, temos
alguns. mas poucos -. mas a maior parte deles
não chegaram. é um fac10, t um facto da
História ...
O SC- Isto em relação às carreiras militares, que
é um assunto que me tem feito pensar. Como é
quevocêsaseguirao25deNovembro.foste
uma figura proeminente no 25 de Novembro
ficaste aí amarrado? Tu. o Vítor Alves. o Melo
Antunes.etc.
VL- Oh Otelo. vamos lá ver ...
OSC - Eu fui banido. mas eu até me orgulho
disso.
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Abril e de Novembro
VL - Foue banido. foste banido, com
responsabilidades ... ajudaste.

maneira nenhuma, empurrando-o a si para a
frente. e agora \'Od diz que não quer programa
porque tem o do PS.•

OSC -Quais responsabilidades'! Ajudei a quê?
OSC - Eu tenho uma ideia diferente da tua ...

VL- ( ... )ajudaste a que soh1ções se agravassem
e que n3o hou11esse condições para responder,
cornofomoscapazesderesponderàstentauvas
feitas no Verão Quente de novas ditaduras. n:lo
fomos depois capazes de evitar o grande deshw
dasituaçãoparaadireita.

VL -( ... ) Ccnamente que cada um de nós tem
a sua ideia ...

VL- Nem nada que se pareça. Lcs1e o livro da

E basta recordar-te, a ti,
da tentativa extraordinária
que nós fizemos para
o Governo Fablão, que não
foi para a frente, e não foi
para a frente porque os teus
muxachos, como tu lhes
chamavas, do COPCON,
não aceitaram a solução
do documento base. como

ZitaStabra'>~bastanteclucidati\'Oceunãosou

sabes, o PCP Inviabilizou.

OSC - Não achas que esse argumento do

tocahtarismo cm marcha no Verão Quenie. não
achas que isso constitui um falso argumento.
igual ao que o George Bush te\ e que im·entar

das armas maciças do Iraque para desencadear
ainvasãodolraque?Mastuachasqueesl.'.lva

mesmoemmarchaaperspectivadeumanova
dirndura?

fã da Zita Seabra. e ela tem lá no livro algumas
a.sneiras,algumasiocorrecçõcs.maslêohvro.
que abre muito os olhos a muito daqui loque nós
intuíamos que se cstan1 a passar. inclusivamcn!c
não só intuíamos. tínhamos alguns elementos.
mas mostra claramente muito do que se passou
E basta recordar-te.a ti. da tentativa extraordinária que nós fizemos para o governo Fabião,
quenãofoiparaafrente.cnãofoiparaafrente
porque os teus muxachos. como tu lhes cha·
ma\·as. do COPCON, não aceiianm a solução
do docu~tO base. Como sabes. o PCP in\'ia·
bilizou, fez pressões inauditas para inviabilizar
asoluçãoFabiàocempurraràsoluçãoPinheiro
de Azevedo. contra a qual me manifestei. mas
que depois. dentro do Grupo dos NO\"e, aceitei
apoiar porque era um mal menor. Mas que logo
a seguir, em vez da solução que nós tínhamos,
uma solução totalmente independente dos
partidos polhicos, para o go\·emo Fabião. logo
a seguir o Pinheiro de Azevedo depois de
mdiguado co111Q primeiro-ministro, a pnmeira
coisa que fez foi pedir ao Mário Soares para lhe
ajudara fonnar o Governo e quando na pnmcira
reunião de discussão de formação de gO\emo. o
Melo Antunes lhe diz ocSr. Almirante~ preciso pensarmos no programa do go\·erno•.
O Pinheiro de Aze,·edo diz: .. Programa para
que'l Nós temos ai o programa do PS. sen·e perfe1tamente•. E eu dcsmei-mc a rir à gargalhada
e ele diz .. Está-se a rirporquf?,., .. Porque vai-me dar um gozo inaudito quando eu contar esta
ao ManillS Guerreiro. eles que andaram a inviabilizar o Fabião porque o PCP não o accita\-a de

fez pressões lnaudltas
para lnvlablllzar a solução
Fablão e empurrar à solução
Pinheiro de Azevedo, contra
a qual me manifestei, mas
que depois, dentro do Grupo
dos Nove, aceitei apoiar
porque era um mal menor.

OSC - ( ... )O Fabião ter-se~á sentido. não
menosprezado ou posto fora da carroça. pela
meia dúzia ou tlis ou quatro do COPCON que
contestaram que assim fosse, que rejeitaram o
programaquc0Fabiãoapresentaria.qucnãofo1
sequeraprcscnladoporclc.massimpor1icpclo
Vítor Crespo ...

VL - Sim, no meu gabinete. programa em cuja

elaboração tu participaras ..
OSC - Mas o Fabião não se terá sentido apoiado
pelo Melo Antunes. pelo Vftor Al\'cs ...
VL - Não se terá scn11do apoiado? Pelo Melo
Antunes?
OSC - Sim, sim ...
VL - Nlio, o Fabião participou connosco na ...

OSC - Por outro lado, deixa-me avançar aqui
com um dado histórico. que~ importante e que
tu não sabes. Embora eu já o tenha dito
publicamente. Fizemos uma reunião em São
Julião da Barra.
VL - Sim. sim. com o Costa Gomes. cm que se
põsah1pótesedcscrcstu a avançar?

OSC - Sim, sim? Quem~ que a fez? Costa
Gomes, Vasco Gonçalves, eu e Pinheiro de
Azevedo.

VL -Ncssa,nãoesti\·e.
OSC - Estávamos cm São Julião da Barra e
traia-se da subsmuição de Vas.co Gonçahcs
O C<bta Gomes quer pôr o Vasco Gonçah·cs em
chefe de Estado Maior das Forças Annadas,
contra a mmha opm1ão. que ele já estava de tal
forma queimado que não valia a pena. E nessa
reunião o V11.SC0 Gonçahcs diz .. vou para chefe
de Estado-maior das Forças Armadas. mas para
primeiro-ministro proponho o Otelo,., E cu
recusei completamente e disse «O meu general
está a bnncar comigo, eu não aceito de maneira
nc11huma ser seu substituto como primeiro-

18 o Rel'erencial • outubro - Dezembro

"O LH OS NOS OLHOS"

Vasco e Otelo falam de
O SC - Nessa altura em Agosto de 1975. o PC
estava11astonas( ... )

-ministro. porque não me sinto com a compc1ência política neccssária nem com conhecimentos económicos na situação que o país

atravessa,paradesempenharessasfunçõcs
Eu sou militar, fiz isto como militar, continuo

VL -Qual sintoma? Oh Otelo! ...

militar e não me sinto com a competência
necessária para exercer essas funções. «Não.
mas eu adl() que o Otelo deve ficar prirneiro-mi-

OSC-( ... ) Nessa altura o PC estava nas tonas.
quando me veio. a alto nível, me veio propor
umaaliançatáctica.

nistro.• Não aceitei e disse «Se o meu general
está preocupado com a questão do primeiro-ministro. por exemplo tem ai, à sua direita, e por-

VL - Não estejas a confundir as coisas. isso tudo
tinha vindo bastante ao de cima quando foi a
formação do triunvirato. do chamado triunvirato.
cuja única decisão concreta que !Ornou foi a
expulsão dos Nove.

que o Pinheiro de Azevedo eslava ali - e eu não
tinha a recomendação de ninguém. ocorreu-me
aquilo naquele momento-. tem aí à sua direita

o almirante Pinheiro de Azevedo que com
certezarejubilaráemserprimeiro-ministro.•

OSC - Não tomou, porque não houve unanimidade!

VL - Foste Ili o responsável por isso ...

OSC- Sim, fui eu o responsável por isso, assu-

V L - Não! Tomou. por dois votos contra um.
vocêseramtrêsedecidiramexpulsar...

mo essa responsabilidade. tal como tinha sido
pelo Vasco Gonçalves. Eu fui responsável por
muitas colocações de muitos camaradas nossos,
inclusive do Vasco Gonçalves a primeiroministro ... fucapazdeestarlembradodisso( ... )

OSC - Eu votei contra! ... Primeiro foi a saída
do Charais e do Pezarat Correia dos cargos de
comandantes das regiões militares do Centro e
do Sul.

VL - Bem, a decisão do Vasco Gonçalves para
primeiro-ministro ...
OSC - ( ... ) e do Pinheiro de Azevedo a
primeiro-ministro. Vens. agora. dizer. .. Tu ficas
admirado do Pinheiro de Azevedo se entregar ao
programa do PS e ao Mário Soares? Eu não fico.
O Pinheiro de Azevedo foi indicado por mim,
alvitrado por mim ao Costa Gomes e o Costa
Gomes perguntou ao Pinheiro de Azevedo
"Senhor Almirante aceita?" ..com certeza que
aceito,issonãotemproblemanenhum!. .....
Pronto foi assim.
VL - Vamos lá a ver ... Mas tu estás a tratar as
coisas como se estivéssemos numa caixa de
areia. sem pressões nenhumas ... De lado nenhum ... É evidente que o Pinheiro de Azevedo
vinha sendo muito pressionado
OSC - Que garantias é que o Pinheiro de
Azevedo dava ao PC, para ser um primeiroministro favorável ao PC?

Que garantias é que
o Pinheiro de Azevedo
dava ao PC, para ser
um primeiro-ministro
favorável ao PC?

1

VL - Não. isso não chegaram a sai r. porque tu
não aceitaste também.
O SC - Claro que não aceitei, era necessária
unanimidade eeu não aceitei nem uma nem outra.
VL - Não! Desculpa. a outra foi tomada e
foi-nos transmit ida pelo Costa Gomes. nós 6
que não a aceitámos ... Mas de qualquer maneira passámos a não poder participar nas
reuniões do Conselho da Revolução. portanto
a partir dai, o episódio depois de sugerires
o Pinheiro de Azevedo e o Pinheiro de Azevedo
ace itar 6 já um episódio de menor importância. Agora tudo o que está por trás e que leva
à criação do Directório. da substitu ição
do Conselho da Revolução pelo Directório ...
Lembra-te que eu vetei. Disseram-me ..:nllo tens
competência para vetar ... «Eu sei. mas veto na
mesma.,. Depois. a única decisão concreta que

OSC - Mas o Directório foi aprovado em
Conselho da Revolução.

VL- Isso vai perguntar ao PC ...
OSC - É isso que tu dás como um dos sintomas
daditaduracomunistaemmarcha?( ... )
VL- Não, não .. Não é nada disso! De maneira
nenhuma ...

VL-Estou-teadizer,queeu vetei aí, e ficou
aminhadeclaraçãodevotoavetar.
OSC - Lembro-me que quem apoia
jubilosamente essa proposta foi o Marques
Júnior.
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VL - Não. senhor. Não, senhor... O Marques
Júnior faz uma propos1adecssastrbpessoas
que vêm a constituir o Dircctório...
OSC - Mas o Directório não subslituiu o Conselho da Revolução ...

VL -Assumiu os poderes todos do Conselho da
Revolução.
OSC -Assumiu os poderes. para o imediato.
VL -Assumiu os poderes todos. Com certez.a

que o Conselho da Revolução continuou a funcionar, mas teoricamente o Directório assumiu
os poderes todos do Conselho da Revolução,
portanto foi um golpe de Es1ado palaciano que
telllaram. E eu, na reunião do Conselho da Revolução em que isso foi decidido disse «Veto... • Ah,
mas tu não podes vetar porque não tens compe·
tênciaparaisso... Eeudissc:«Masvetoevai
para a acta. e vai para acta uma declançãoem

que ni\o aceito a legitimidade do Oircctório e me
vou opor a todas as decisões que o direciório vier
a tomar.• A única decisão concreta que tomaram
foi a expulsão dos nove membros do ColtS('lho
de Revolução, o que de facto é de charada. Mas
o que é facto é que houve factorcs variadfssimos
que não nos permitiram avançar como podfamos
ter avançado. A solução do poder popular que tu
queria.sachoqueeraabsolutamenteinviável.
OSC - Não seria tanto como isso. O Melo
Antunes com quem eu discuti o assunto considerava que havia boas probabilidades.
VL - Tal como tu a querias. era absolutamente
inviável. Havia possibilidade de soluções como
aquela que nós discutimos e aprovámos e depois
não foi para a frente porque não houve condições para a solução do governo Fabião. Essa do
governo Fabião foi um momento extraordinário
em que se poderia ter dado um salto qualitativo
que não se deu. Agora, a seguir o 25 de Novembro, deu-se. Eu preferia não discutir muito
coo ligo a questão do 25 de No\·embro. ji discutimos isso tantas \·ezes que preferia não eslar 1
discutir isso contigo aqui. Deu-se, mas estou
prontoadiscuti-lasequiseres.
OSC - Eu tenho teorias dramáticas sobre o 25 de
Novembro( ... )

Tal como tu a querias,
era absolutamente lnvlávet
Havia posslbllldade

de soluções como aquela
que nós discutimos
e aprovámos e depois nào
foi para a frente porque
nào houve condições para
a solução do caverno
Fablào. Essa do governo
Fablão foi um momento
extraordinário em que se
poderia ter dado um salto
qualltatlvo que não se deu.
Agora, a seguir o 25
de Novembro, deu-se.
Eu preferia nào discutir
multo contigo a questão
do 25 de Novembro, J:l

discutimos Isso tantas vezes
que preferia nào estar
a discutir Isso contigo aqui.
oeu-se, mas estou pronto
a discuti-la se quiseres.

ac1ualmente, a corrupção e isso. E eu ~un10
se aquilo que foi o Documento Guia Aliança
Povo-MFA, que não foi feito por mim. não colaborei com isso, quem dirigiu a coordenação d3
elaboração desse documento julgo a~ que tenha
sidooPezaratCorreia( ... )
VL - Não. não foi ele.
OSC -(. .. ) porque foram elementos dos grupos
do Exén:ito e Força Ail:rca e penso que o Pezarat
( ... )
VL -Não tcve,nào teve ...
OSC -( ... ) 1eri coordenado a saída desse documento, do Documento Guia Aliança Povo-MFA.
que foi aprovado na assembleia do MFA. em
princfpiosdeJulho,efoinelequeeumebaseei
para difundir a ideia do poder popular que eu
achavamagnffica.
VL -Nagcneralidade,ecomomeu vorocontra.
Nunca foi ,.Olado na especialidade.
OSC - Vcds il: que

voiaram.

VL - Com o meu voto contra ...
OSC - Mas o que é que interessa o teu voto
oontra,em250votos?
VL -Comccneza.
OSC - Então. pronto. Mas se tu tiveste tanta
perseverança em levar o 1eu voio contra até ao
25 de Novembro, porque é que depois ficaste nas
encolhas, em tenente-coronel depois do 25 de
Novembro?
VL -Eraoquedizia ...
OSC - As tuas características levavam a que
chegasses à Presid€ncia da República rapida-

VL - Mas eu nunca ti,·e a ambição de chegar à
PrcsidénciadaRepúbhca.apesardevárias''CZCS
me tffem pressionado para concorrer.
OSC - Mas a general querias ter chegado.
VL -Não. Eu sal ...

VL - Est! bem ... Mas ... Tens idade para ...
OSC-( .. )Amda há bocado falaste na questão
do pais, na situação em que o país se encontra

OSC - Quando eu aceitei a graduação em brigadeiro para ir comandar o COPCON, lembro-me de 1u teres dito «tu agora também podias
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proporaminhagraduaçãoabrigadeiroparaeu
ser teu segundo comandante».

nhecia-lo melhor numa perspectiva porque trabalhaste directamcnte com ele e eu conhecia-o
numa outra. Aí. mais tarcle eu admiti a solução.
um bocado contrariado, mas admit i e assumi
substituir-te no comando da Região Militar de
Lisboa. Fui graduado nessa altura mas nunca
perseguiasestrelasdegenerat.detalmaneira
que quando saí -estive general dois anos e meio,
oficialgeneral.primeirobrigadeiroseismeses.
e depois general - e quando saí, saí foi porque
fui eu que quis sair. ponanto ... Já num outro
processo bastante complicado também com o
Rocha Vieira e o Eanes. Quanm ao desejo de ser
general. lembro-te que. quando terminou o Conselho da Revolução me quiseram promover a
brigadeiro e eu recusei! ... Não te digo mais
nada.Sobreoresto.lembroqueoPez.aratéque
costumavadizer «masnósquefomoscapazesde
nos unir e de garantir a oposição ao Vasco
Gonçalves. naquela altura decisiva, não somos
agoracapazesdenosunir paraevitaraquiloque
nós chamávamos o deslizar suavernen1e para a
direita».quefoioquesepassoudepoisdo25de
Novembroat~ ...

VL-Estásenganado! lssoéfalso.issoéfalso.
Estáscnganado,issoéfalso,issoéfalso!
OSC - Não é não. recordo-me disso perfeitamente. Comoéqueéfalso?

VL - lsso é falso,tulembras-te( ..)
ase - É falso como?

VL- ( ... ) É falso. não estejas a confundir as coisas, que estás com meias verdades. Lembras-te
queeutedissequetunãotinhascondiçõespara
aceitar o comando do COPCON e o comando da
RegiãoMilitardeLisboa,eeudissequeaceitava
ser teu segundo comandante. E tu disseste que
para isso precisava de ser graduado e eu disse

«nãoprccisodesergraduado».Quetudigasquc
eu avancei com a ideia de poder ser teu segundo
comandamc é verdadeiro,quedigasquc eu

podia sugerir a minha graduação isso é falso,
porqueeudisseclararnentequenãoprecisavade
ser graduado.
OSC - E eu disse não te metas nisto. fica nacomissão do MFA. controla a aplicação do programa polí1ico do MFA que isso é qu e é o fundamental. porque ism aqu i - eu disse na altura.
nãoseisete lembras -, istoaqui.omeulugar,
comandante do COPCON, graduado em brigadeiro, istoé para queimar. a minhacarreira acabouaqui.
VL - Desculpa. mas a prática mostrou que eu
tinha razão, que não tinhas capacidade, por
variadíssimas razões. para estar no comando do
COPCON e da Região Militar ao mesmo tempo.
Eeusei ... Quandote substituf,quandocheguei
ao comando da Região Militar. como é que a encontrei. sei muito bem como encontrei a Região
Militar. sobre variadíssimos aspectos. Não tinhas
essacapacidade e issonãosignificaquetivesses
maisoumenosqualidades.não é issoqueestá
em causa. não havia condições para comandares
ao mesmo tempo as duas coisas. Devias ler
comandado só o COPCON. Lembro-me que tu
medissestequetinhassugeridoissoaoSpfnola
quandofostefalarcomele.quetinhassugerido
isso. e que ele disse «Esse tipo, nem i>Cnsar
nisso,..Aliás,oSpínolasabiaesoubesempre
que o principal adversário qu e tinha para os
projectos dele seria eu no terreno, porque eu
conhecia-o razoavelmente bem da Guiné. numa
outraperspectivaquetunãooconhecias.Tuco-

E eu disse não te metas
nisto. fica na comissão
do MFA, controla a aplicação
do programa político
do MFA que Isso é que
é o fundamental , porque
isto aqui - eu disse na
altura , não sei se te lembras
- , Isto aqui , o meu lugar,
comandante do COPCON,
graduado em brigadeiro ,
Isto é para queimar. a minha
carreira acabou aqui.

OSC - E vocês não esperavam isso?
VL - Não é uma ques1ão de esperar ou deixar
de esperar. não podemos olhar para o passado e
pensar que tivemos todos os poderes nas mãos.
mui1as vezes poderíamos eslar convencidos que
tínhamos mais poder do que efect ivamente
tínhamos.Éevidentequenósnãocslávamos
isolados, nem internamente nem externamente,
e ... eu também costumo dizer que «se o que se
passouem25deNovembrode 1975setivesse
passado em 25 de Janeiro ou de Fevereiro de
1976.provavelmenteteriahavido.aindaanles.
um golpe de extrema-direita• .
OSC -Achas que sim? ...
VL-Sim.sim ...
OSC - Achas que havia essa possibilidade?
VL- Estava preparado.
OSC - A extrema-direita tinha assim tanto
poder?
VL - Estava preparado. Hoje sabe-se que estava
preparado. O homem da igKja de Braga. quando
foi dos 25 ou 30 anos do 25 de Novembro. disse
publicamente que estava preparado. Es1a11am
preparadosparafaz.erogolpeeairrealidadede
muitos ...
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OSC - E achas que o cónego Melo era o homem

de nós não termos tido a coragem histórica de
derrubar radicalmente o que havia do fascismo
para impla111ar aqui um novo regime poHlico de
poder popular.

crcdívclparadiz.erqucesravaogolpepreparado
equciriaterhito'?
VL - Oh Otelo!

VL - Depois destes anos todos, nem a história
te abre os olhos. Depois destes anos todos ...
atentativaeracriaraquiumanovaAlbãnia.

OSC - Eu acho que vocês criaram fantasmas a
mais.
Vt -Não ...

OSC - Mas qual Albânia? Por que havia de ser
a Albânia.

OSC - Acho que criaram o fantasma do totali\'L - Era um modelo tipo.

1arismo. da ditadura comunista que vinha a

cammho e que isso foram apenas falsos prctcxtos para voch fazercm aquilo, que wá corrccto.
qucfoifazerrcgrcssararcvolução ... OCharais
disse-me •era preciso travar o comboio da

OSC - Eu não queria nenhum modelo de outros
ql)C havia, nem de Mao da China. nem a Albânia
de Enver Hohxa. nem da Rússia do Brejenev. o
que eu queria era criar um modelo novo. nós não
tínhamospossibilidadesdeofazer?

revoluçãoporq ueistoj:icstavaairlongedemais

e nós n!io tínhamos capacidade para ir mais

longe,., Travar o comboio da revolução e fazer
regressar o processo à pureza inicial do 25 de
Abril, e af dOU-\'OS razão, porque de facto o programa político do MFA. elaborado pelo Melo
Antuncseapro'1'3dodepoispornóscomas adcndazuas feitas pelo Spínola. foi mostrado ao país.
à nação. apontava exactamente para a instalação
da democraci:i burguesa. parlamentarista, tudo
bem,equeeuaceitei.comoolicialdaborguesia
que era. ponanto classe burguesa, aceitei, portanto era aquilo e que tinha as suas origens no
programa do PS, que era incontestado, portanto,
aburguesiabatiapalmasàquilo.
\'L - O PS tinha-se formado há um ano, nem
quase programa político tinha.

\'L - Tu escavas isolado? Achas que estavas na
estratosfera? ...
OSC - Tu há pouco dizias •nós não estávamos
isolados•,nósquem?Vocês!

Depois destes anos todos.
nem a história te abre os
olhos. Depois destes anos
todos ... a tentativa era criar
aqui uma nova Albãnla.

1

VL - Ai. tu não es1avas isolado? Eu digo que
nenhum de nós estava isolado. Achas que tu
escavas isolado?
OSC - Eu sinto, confessei aqui, que no 25 de
Novembro esta\'a isoladíssimo. Foi por isso que
nem tugi nem mugi. nem mexi uma palha para
entrar em confronto. Fugi a isso.
VL -Pois ...

OSC - Sim. mas já vinha da tradição política da
ASP ...

VL - Da oposição democrática ...
OSC - Da oposição democrática. está bem.
Agora o processo revolucionário~ que abre
outras perspectivas, que vão ficar consignadas
no Documento Guia da Aliança Povo-MFA, a
queeubaupalmas.Edissevarnoscriaraqu1um
modelo no\'O de regime político que pode urar
de facto. depois de 48 anos de fascismo. es1es
trabalhadores da mistria. que lhes pode trazer
umnfvelcultural.socialetalquenósambicionamos para o povo que estamos aqui a repre·
sentar.

VL -Querias aqui uma nova Albânia! ...

OSC- Deixa· me acabar. AgOnll tu queixas-te do
capitalismo, da conupção. isso tudo ~ produ10

OSC - Porql)C sabia que era esmagado por toda
a malta militar, logicamente salvo meia dúzia de
lunáticos ou utópicos como eu, que queríamos
instalar um modelo novo de regime.

VL - Pelo menos concordas ...
OSC -Éclaroquecsta\'a isolado!Agora perante
o pm'O, perante a esmagadora maioria do povo
humilde e pobre deste pais.. não esuriamos Ião
isolados como isso!
VL - Bem. estás a querer ...

OSC - Vocês n!lo estavam! O Carlucci já tinha
prometido ao Mário Soares e consequentemente a voces. No\ e, que tinham todo o
apoio dos Estados Unidos para fazer aquilo e o
James Callahan tambtm. Eu agora gosta\'a de
saber. tu agoraéscapazdedizer. •não sei, não
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houve,., o Vítor Alves confrontado por mim
publicamente já disse «não sei, nunca falei com
ele,..Agora,eujulgoquequemtevcaqui um

O SC - A virtude que eu lhe encontrei foi
essa!. .. Depois do desastre ...

papel importante, em 75, que leva ao 25 de
Novembro foi Frank Carlucci.

VL - Mas lembras-te bem que houve aqui em
Portugal alguns importantes que se convenceram de que a teoria ia para a frente. Estou a
lembrar-me do Sá Carneiro, quando fugiu para
Londres,dizendoqueseiatratardeproblemas
de coluna, tentando convencer antes o Mário
Soares a sair do país, dizendo que is1oes1ava
perdido para o comunismo e portanto se continuassem aqui iriam perder. no mínimo, seriam
presoseeleiaabandonar,eabandonou,edeixou um velho de 75 anos, chamado Emídio
Guerreiro à frente do PPD, que depois correu
miseravelmen te, depois de tudo resolvido já em
76. Chegou e tirou·lhe a liderança do partido.
Mas está transformado também num dos
grandes heróis da democrac ia portuguesa.
Ponan10.houveaquiquemaceitasseessateoriado Klssingere houve quem dissesse «não.
é aqui dentro». E o Soares teve essa virtude.
É evidente que hoje também considero que
eugeram quando, por exemplo, a Zita Seabra
também empola o papel do Mário Soares neste
confronto que se viveu em Portugal. Porque o
papel principal, porque estávamos claramente
no poder. foi nosso. foi dos militares. No en·
1anto. exageram e transformam o Mário Soares
no pai da Democracia em Ponugal. Teve um
papel extrao rdinariamente importante, mas
nem sequer foi o principal, porque o princi pal
fomos nós que o desempenhámos ... E eu não
estou arrependido e acho que a história nos deu
razão, apesar de hoje a democracia em Portugal
ter os defeitos todos que têm as democracias.
JáatribuemaoChurchill. nãofoielequedisse
essafrasepelaprimeiravez,masatribuem.na
a ele «a democracia é o menos mau dos sis·
temas conhecidos,.. Tem esses defeitos todos.
mas apesar de tudo continua a ser menos mau
do que as soluções que entretanto, desde esse
tempo a1é hoje. desapareceram no mundo e que
aqui quiseram implantar. Quer a solução do
comunismo ortodoxo ou do socialismo
cientffico, quer a solução do poder popular. E
por isso é que eu digo. Eu continuo a dizer que
nós perdemos, de facto nós aqui em Ponugal
tivemos algumas condições extraordinárias
paratentarumaaliança,umacombinaçãoentre
a democracia forma l e a democracia directa.
Não fomos capazes, em conjunto. E não fomos
capazes porque os partidos políticos, a que foi
necessário dar muita força na altura para se
implantarem,efoiconscientementequesedeu
essa força, porque eram fundamentais para a
democracia, os partidos políticos arvoraram-se

VL- O Carlucci e o Kalinine, que eram duas
«grandes 1ru1as,., um do lado dos EUA e outro
da União Soviética. foram dois grandes embaixadores que demonstraram capacidade de
defender o interesse dos seus países naquela
conjuntura.em que Portugal se transformou
aqui num campo de intervenção das duas superpotências e não só. Agora ... Uns influenciaram, ou pelo menos tentaram influenciar provavelmente terão influenciado menos do

que pre1endiam -. um dos lados, e os outros o
mesmo para o outro lado. Agora. ligações
directas da nossa pane nunca houve. Influências, com certeza! Com certeza que houve.
O próprio Kalinine. com quem me fartei de
falar tentou influenciar-me. Com o Carlucci
falei menos vezes. Mas também me lentou
influenciar! Olha, a primeira vez foi pouco
depois de ele chegar aqui a Portugal, quando
me convidou para ir almoçar à embaixada. A ti
1ambémtedeveterconvidado.
OSC -A mim, nunca. Embora numa entrevista
recenteeletenhaditoqueatémeconvidoupara
almoçar ...
VL - A mim convidou e eu aceitei. Fui
almoçar, a sós com etc, à embaixada e foi giro
o que se passou, porque acena altura tentou
convencer-me que o verdadeiro socialismo
existia nos EUA. E eu perguntei-lhe: «Senhor
embaixador, desculpe lá. o senhor convidou-me
para almoçar ou para contar anedotas?,. Foi a
minha reacção ... De facto todos eles tentaram
in fl uenciar e desempen haram aqui o seu
papel ... Uns com mais sucesso do que outros?
Com ceneza. Nós sabemos bem como intervêm
osserviçossecretosdessespaísesecontinuam
a intervir em todo o mundo. E então naquela
ahura da Guerra Fria. Ponugal foi o laboratório
e o campo de intervenção deles em força. O
Carlucci te rá tido ma is sucesso porque as
coisas caminharam mais no sentido do que ele
defendia?( ... )
OSC - Tinha mais experiência ... O golpe do
Chile ...
VL -( ... ) Foi imponante para se opor à teoria
doKissinger,queeraopatrãodele,da .. vacina
da Europa».( ... )

Na altura do PREC eu
Incentivei enormemente.
disse-o publicamente em
conferências de Imprensa,
e fiz um apelo a que isso se
formasse. para suplantar
exactamente os sindicatos
que vinham todos na f11elra

da CGTP·lnterslndlcal,
liderada pelo PC e dominada

pelo PC. Eu Incentivei
exactamente a criação das
comissões de moradores.
das comissões de aldeia, das
comissões de trabalhadores,
organizações populares de
base que foram até textos
da constltulçao e fizeram-se
experiências piloto na
Pontinha com mllltares do
MFA, mllltares das unidades
e com os civis que vinham
all debater os interesses
da comunidade e tentar
resolvê-los. encontrar
soluções.
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em únicos delentores da rcpresen1a1ividade
democrática, conlinuam a anorar-se e têm

pelos partidos polflicos. e temos aí um confronto entre os partidos e as várias comissões.

secado ou tentado secar tudo aquilo que se tem
tentado criar. E por i550. na mmha opinião. hoje

VL - É isso que eu digo. Penso que, hoje t!
claro. de uma maneira geral, os partidos fa.
lharam. É a minha leitura. falharam. Es1ão
transformados, fundamentalmente.emagên·
ciasdeemprego( ... )

acima de tudo. a situação não será muito boa,

mas é fundamental criar movimentos cívicos.
Movimentos cívicos ... Agora, nonnalmente o
problema é que quando se criam movimentos
cívicos de intervençãodoscidadilos. aparece
logo um chefe. E o movimento cívico nllo pode
ter chefes, não pode ser feito à volta de uma
figura. para tentar le,·aressa figura pan aqui ou
para ah. Não! Movimentos cívicos de parti-

cipação, sim! Tu dirás, é um bocado o que eu
queria com a Aliança Povo-MFA. Pode ser,
estávamoseraforadaépoca.
OSC - Na altura do PREC cu incentive i

enormemen1e, disse-o publicamente em con·
ferênciasdeimprensa,efizumapeloaqueisso
seformasse.parasuplantareuc1amenteos
sindicatos que vinham todos na fileira da
CGTP·lntersindical. liderada pelo PC e
dominada pelo PC. Eu inccnti\ei exactamente
a criação das comissões de moradores. das
comissões de aldeia. das comissões de trabalhadores. organizações populares de base que
foram att! textos da constituição e fizeram-se
experiências piloto na Pontinha com militares
do MFA. militares das unidades e com os civis
que vinham ali debater os interesses da comumdadee tentarresoh"ê-los.encontrarsoluções.

OSC -L

nm

Não foste o Unlco que
Incentivou Isso. Eu, a seguir
ao 25 Novembro continuei
a Incentivar Isso e se fores
ver as minhas Intervenções.
mesmo nas unidades. falei
montes de vezes na questão
da democracia dlrecta.
Agora a sociedade nao fOI
capaz. Não foi capaz. porque
se começaram a verificar
situações anómalas, de
os partidos politlcos, cada
um deles, querer ter a sua
comissão de moradores
em todos os sitias.

VL- ( ... )
pequenos grupos dentro deles
e nós \·emos que hoje indush'<lmente quando
se \·cri ficam eleições autárquicas. ou outro tipo
de eleições, há uma fracção que ganha, quem
fica no poder.já não digo dever representar
todos os cidadãos eleitores. ou no mínimo os
cidadãos que votaram neles. Não! Já nem representam o partido a que pertencem. representam a fracção do partido que os pôs lá.
Lamento, nllo vejo os cidadãos portugueses
com disposição para fazerem isso, mas t!
preciso. na minha opinião. fomentar movimentos cfúcos
OSC - Foi pena foi não termos aprm·eitado o
poder que nos era dado pelo povo. realmente
durante o PREC para nos termos encaminhado
nesse sentido.( ... )
VL - Oh. Otelo!
OSC - Basicamente t! o que te estou a dizer,
quando surgiu o Documento Aliança Po\OMFA. que eu não conhecia e que vi ser
apresentado na Assembleia do MFA, eu bati
palmas.( ... )

VL- Nlio foste o único que incentivou isso. Eu.
aseguirao25NO\embrocontinuciaincentivar
isso e se fores ver as minhas intervenções.
mesmo nas un idades. falei montes de \'ezcs na
questão da democ racia directa. Agora a
sociedade não foi capaz. Não foi capaz, porque
se começaram a verilicarsituaçõesanómalas,
de os partidos políticos . cada um deles. querer
ter :a sua comissão de moradores em todos os
sítios. E eu lembro-me do caso concreto que na
altura nos chegou à Comissão Coordenadora.
isto ainda em 74. Comissão de Moradores da
Calçada da Ajuda. A cena altura havia \Cte
comissões de moradores da Calçada da Ajuda.
E eu disse ~como t! possí\el. uma rua ter sete
comissões de moradores?• Mandei in\esugar.
E uma dessas sete comissões tinha seis ou se1e
elementos, nenhum deles morador na Ajuda ...

OSC - ( ... )Simplesmente se nessa altura nós
tivt!ssemos tido confiança e força. Força
tínhamos, 1ínhamos poder. tínhamos a confiança do pO\'O para eliminar essa arrogância
partidária. essa luta dos partidos a que nós
tínhamos dado azo. nós tínhamos conseguido
montar aqui um regime polÍlico diferente.
segundo um modelo Umco em iodo o mundo. e
aí ''nhamos a atenção da Europa. esta\·a toda
dirigida para cá. para este laboratório. como tu
dizias. Vamos lá ver o que eles conseguem fa.
zer. os trabalhadores da Europa toda.

OSC - Esse t! o risco que se corria e que o
Melo Antunes me disse isso. t! que dando o
poder maior às organizações populares de base
a cena altura elas estão tomadas por dentro

VL - Posso? Isso provavelmente ter-nos-ia
le\•adoaumasituaçãodeditaduramilitar
Quem t!ramos nós, para nos assuminnos como
os únicos iluminados e que tínhamos as

VL - Bateste palmas. como baleste! ...
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Vasco e Otelo falam de
soluções e que as íamos impor con1ra tudo e

revolucionária. Nós framos a vanguarda revolucionária. com os chamados trabalhadores,
íamos para a frente e impúnhamo-nos ao resto.
Isso dava uma nova ditadura e isso nós nunca
quisemos. Foi o compromisso que nos levou ao
25 de Abril, não haveria uma nova ditadura. Era
ademocracia.e ramaseleições.Àsvczes. tu
dizias, «nós fizemos mal em termos ido para as
eleições,., mas esse era o compromisso principal que tínhamos.

contra todos. Não me esqueço daquela reunião
cuja organização eu coordenei, como te
recordas.noAlfeite.quenósfizemostiJXlretiro
de onde saiu o PAP - Plano de Acção Política.

OSC - Eu não estive lá.
VL-Estivcste. foste lá.( ... )
OSC - Não estive lá. não entrei no PAP. nesses
acordos.

OSC - Eu aceitei isso. perfeitamente.

VL-( ... ) Estiveste. estivemos lá todos. por
amor de Deus! Ainda tu não tinhas começado
a dizer que o Conselho não era da Revolução.
era da contra-revolução.

clusão ...

VL - Era o compromisso principal que
tínhamos. É evidente que não podíamos. apesar
de ser uma eleição só para a Assemble ia
Constituinte. não podíamos meter-nos numa
redoma e tentarmos impor que os resultados
das eleições não influenciassem todo o resto da
sociedade, tinham de influenciar.

VL - Repara que o PAP foi antes do Documento dos Nove e é a última grande tentativa
que fazemos de consenso. e que eu organizei

OSC - Em consequência do 25 de Novembro
estás satisfeito com o que existe hoje em
Ponugal. Vasco?

OSC - Só o disse quando cheguei a essa con-

aquilo como uma mesa redonda, precisamente
para não te rmos lugares distintos. E na discussão que a certa altura eu lanço para cima da
mesa. ao dizer que o slogan ..o povo está com
o MFA» já não se verificava, porque o povo
português estava a identificar-nos cada vez
mais com um panido político. devido à acção
concre1a de alguns mili1ares do MFA. e lembro-me de ter dito devido à acção da 5.' Divisão e
da Marinha. E a 5.' Divisão esteve lá nessa
reunião, não participou no encontro todo, mas
nós chamámo-Jos lá. Foram tá todos os
ministros do Governo. um a um, como lá foram
também todos os serviços. Depois de uma
grande discussão à volta daquela minha
afinnaçâo, acabaram por me dar razão. Mas
assim que eu lanço para a mesa essa afinnação.
lembro-me do Vasco Gonçalves ter dito: "Eu
não concordo consigo porque o povo continua
com o MFA." E eu digo: «Espere ai, oh Vasco
Gonçalves, aguente aí. vamos ver se estamos a
usar o mesmo dicionário, porque para duas
pessoas se entenderem têm de usar o mesmo
dicionário. O que é para si o povo? Quantifique-me que percentagem de população você
precisa para dizer o povo está comigo?" E ele
diz: «Para mim? 20 por cento, chega-me, tenho
20 por cento e digo que o povo está comigo.»
E eu digo: «Pois o mal está af. porque para cu
fazer essa afirmação preciso de ter 80 por
cento. Se eu não tiver 80 por cento da população eu não faço essa afinnação.• Foi quando
tentaram impor a teoria da vanguarda

Simplesmente se nessa
altura nós tivéssemos tido
confiança e força_ Força
tínhamos. tínhamos poder.
tinhamas a confiança do
povo para eliminar essa
arrogância partidária, essa
luta dos partidos a que
nós tínhamos dado azo.
nós tínhamos conseguido
montar aqui um regime

polltlco diferente. segundo
um modelo Unico em todo
o mundo, e ai tínhamos
a atençào da Europa,
estava toda dirigida para cá,
para este laboratório,
como tu dizias. vamos lá
ver o que eles conseguem
fazer, os trabalhadores
da Europa toda.

VL - Eu não digo em consequência do 25 de
Novembro.
OSC-A tua passagem pelo PS. chegaste a ser
militante?
VL - Eu nunca fui militante.
OSC - Não tiraste ficha?
VL- Não, eu nunca tive ligação. mantenho-me
independente. não tenho feitio. A única acção
concretaquetivecomoPSquetivefoiquando
participei nos Estados Gerais, no tempo do
Guterres.
OSC - Fizeste depois a campanha do João
Soares.
VL - Es1ive a apoiar a campanha do João
Soares, não estive a apoiar o PS.
OSC - Mas identificam-te seriamente como
~l.

VL - Identificam-me, como te identificam a ti
com as FP's e com outras coisas. Eu sempre
disse. cm relação a panidos políticos, sempre
disse que o espaço político em que eu considero
que me situocs1áocupadoteoricamente pelo
PS. E. ponan to, é aquele panido, que ocupando
o espaço polrlico que eu considero que é o meu,
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logicamente, identifico-me mais com ele. Temme dado imensas desilusões, continua a dar-me
imensas desilusões e considero que hoje a
situação.de facto.está muito negra.

OSC - E consegues distinguir a fronteira entre
o PS e o PSD, a nível ideológico e da prática
política?
VL - Na prática concreta. muitas vezes tenho
dificuldade. E fico admirado ou surpreendido.
não admirado, porque estava convencido, tive
alguns rcc:eios, emrelaçãoaoCavacoSilva,e
neste momento dou por mim a ver que o
Cavaco Silva é que está a pôr algum travão a
algumas decisões políticas do Governo, como
por exemplo. o veto à reestruturação da GNR.
como a célebre quana estrela do quano ramo
das Forças Armadas. Ponanto. está a ter uma
acção muito mais positiva do que aquela que eu
julguel.quetemi.viesseater.Hoje.amaneira
como este Governo tem vindo a tratar os
militares não tem classificação. não tem
classificação a maneira como tem vindo a tratar
as Forças Annadas. mas não é só este governo.
há muito tempo que isso se passa. Como sabes.
o PS uma das características que tem é que
nunca percebeu nada de militares. de Forças
Annadas. nunca quis percehere sempre teve
raiva a quem percebia e, portanto, fez erros
consecutivos ao longo deste tempo todo. na
relação com os militares e com as Forças
Armadas. É evidente que não me sinto
satisfeito com a actual situação do país. Como
do mundo!

Neste momento dou por
mim a ver que o cavaco
Siiva é que está a põr algum
travão a algumas decisões
políticas do Governo, como
por exemplo, o veto
à reestruturação da GNR,
como a célebre quarta
estrela do quarto ramo das
Forças Armadas. Portanto,
está a ter uma acção multo
mais positiva do que aquela
que eu Julguei, que temi,
viesse a ter. Hoje, a maneira
como este Governo tem
vindo a tratar os militares
não tem classlficacão, não
tem classlflcaçào a maneira
como tem vindo a tratar
as Forças Armadas, mas não
é sã este governo, hã multo
tempo que Isso se passa.

que têm vindo a praticar. o fomento do terrorismo que têm vindo a fazer. olha. com o
apoio ... Costuma-se dizer que o crime compensa, o Durão Barroso depois da cimeira nos
Açores está na Europa e agora sacode a água
do capote e põe as responsabilidades de um
financiamentoilegalnascostasdeumindivíduo que infelizmente teve um AVC e não pode
falar.
OSC - O Durão quando jovem andou a
carregar móveis da Faculdade de Direito, da
Associação de Estudantes. para a sede do
MRPP.
VL - E acho que foi o Saldanha Sanches que o
obrigou a voltar com elas atrás. Também o
mandaste prender na altura.
OSC - Tu achas, de todo. que se por acaso hoje julgo que seria impossível - mas durante
o PREC, tivesse havido por parte da malta
militar que elaborou o Documento Aliança
Povo-MFA ( ... )
VL

~Não

acredito.

OSC - ( ... )Se houvesse uma harmonia de
posições como tinha havido na questão do 29
de Setembro de 74. Eu lembro-me, quando o
Finnino Miguel vinha atrás de mim, e eu vinha
de Belém. não sei o Lemos Pires vinha também. tu disseste "o que vêm esses gajos aí a
fazer atrás de ti?•. É que estávamos unidos
nessa altura contra uma ameaça que era o poder
spinolistaetal.

OSC -Claro.claro!
VL - Sim. sim ...
VL - Também não podemos estar satisfeitos ao
ver um louco como o Bush à frente da principal
potência, quase a única grande potência que
e:üstenomundo.superpotência,a cometeras
atrocidadesquefazeninguém( ... )
OSC - Mas o Putin está a recuperar. ..
VL - O Putin está ... está ... Os sinais que vêm
são altamente preocupantes. altamente
preocupantes, mas naturalmente têm mais
capacidade de voltara isso devido às asneiras
quedooutroladoestãoafazer.
OSC - Ainda não e:tperimentaram as bombas
de vácuo.
VL - As asneiras que os EUA sob a liderança
do Bush têm vindo a fazer, os crimes hediondos

OSC - Depois do 11 de Março houve também
aí uma grande unidade nossa
VL -Sim ...
OSC - Se tivéssemos mantido. e é por isso que
eu digo que tenho a perspectivado Carlucci
desempenhar um papel a nível superior que nos
escapa ...
VL - Mas nós dei.dmo-nos dividir. dei.dmonos iníluenciar.
OSC - Repara que isso ta panir de ... No 11
de Março ainda es1ávamos bem. A nossa divisão começa com as eleições de 75, que eu reconheço que eram necessárias para tennos uma
novaconstituição.parafoITllarumaassembleia
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Vasco e Otelo falam de
constituinte.masqueimediatamentepartilharamos votosP'Opulares ...

VL - Com certeza que fomos influenciados por
esse resultado.
OSC - É a partir de Abril de 75 que( ... )
VL - Mas qual era a alternativa? Era não fazer
eleições?

OSC - Quando o Luís Osório, ainda há !>(luco
dizia, «uniram-se para um objectivo e depois
ficaram confrontados». O confronto só se dá a
partir daí. Eu estive preso ...
VL - Mas qual era a alternativa? Era não ter

feito eleições? Com certeza que não era! Portanto, depois fomos influenciados e dei:dmo-nos dividir. Eeucontinuoadizerque apesar
das muitas mágoas que tenho continuo a considerar que apostei na solução menos má.
OSC - A única saída era regressar ao espírito
inicialdo25deAbril ...
VL - Tu não te lembras. em algumas reuniões.
termos tentado, por ei:;emplo o PAP? O PAP
trazia soluções (lembro-me bem), o PAP depois
da reunião noAlfeite é escrito. é aprovado o seu
conteúdo. quedepoisélevadoaoConselhoda
Revolução e depois é aprovado por unanimidade. (A comissão de redacção. recorclo-te
foi composto pelo Melo Antunes, por mim.
pelo Rosa Coutinho e pelo Graça Cunha, numa
reunião, logo no dia seguinte aoAlfeite. feita
em São Julião da Barra.) O PAP tinha aspectos
que. em si próprios. são contraditórios. Mas
isto é se mpre assim. Quando há uma solução
de consenso. não pode ser a solução de nenhum
dos grupos em causa, porque se for a solução
de um dos grupos não é a solução dos outros.
Tem de haver sempre compromissos. Quando
há negócios.quandohátratados,acordos. tem
de haver sempre compromisso. Lembro-- me que
oMeloA ntuneseracontraafrasequeabriao
PAP: «Ü MFA é o movimento de libertação do
povo português,.. E eu convenci-o a aceitar essa
frase. em troca do fundamental que nós
queríamos e estava lá. O que dá origem a uma
situação caricata no dia seguinte. Chego a
Belém, à Presidência da República. depois do
PAP ser divulgado, saio do carro, e quem tinha
acabadodesairdocarroeestavapresteaemrar
no edifício da Presidência? O Mário Soares, o
Manuel Tito Morais. o Salgado Zenha e, penso
que o Lopes Cardoso. ou rnh'ez. o Marcelo

A Unlc~ sa1da era regressar
ao esp1rlto Inicial

1

do 25 de Abril. ..

Curto. não me lembro bem. Sei que eram
quatro membros do PS. E eu «Ülá. bom dia.
estãobons,entãooq ueéquesepassa,.. Edizme o Mário Soares: «Vie mos aqui à Presidência para contestaro PAP.,. ..Oquê?! .. Tinha
lido um traba lhão do caraças. para fazer
aprovar o PAP no Conse lho de Revolução,
tinha conseguido essa aprovação por unanimidade, «Voc6s vêm contestar o PAP? Mas
vocês já leram o PAP? Já leram o Plano de
Acção Política?,. «Não, mas a declaração de
que o MFA é o movimento de libertação do
povo p<1rtuguês ... nós não aceitamos», resp<1nde-me Mário Soares. «Mas vocês já leram?,.
•Não, não lemos .. ·" "Então leiam. o que é que
vocêsquerem?Democraciapluralista?Estálá.
Eleições? Socialismo democ râtico? Estâ lã
tudo. Vão ver que es1â lá tudo.» Resultado,
emraram para ap<1iar o PAP. para dizerem ao
PR que apoiavam o PAP. Essa tellta!iva é feita.
Depois fazemos aquela ten tativa que já falamos
aqui.que também nãoresultou,do«governo
Fabião,., lembras-te?Tens bem presente isso.
com ceneza. não resultou. Ainda houve outras
tentativas, lembro-me. por exemplo, de ter
chegado a uma reunião no COPCON. com o
grupo dos elementos do COPCON que tu
chamavas os «meus rapazeh, que te apoiavam
lá. para uma tentativa de conciliação. E diz um
deles: .. eem, vamos se r claros, nós contigo
falamos. agora com os outros. com o Melo
Antunes. com o Vítor Alves. com os outros. não
falamos. não falamos com mais ninguém. com
esses tipos não falamos.,. E eu digo «Então
\'Ou-vos resp<1nder! » E. virando-me para um
deles .. contígoaceito falar,., e ao mesmo
tempo que apontava para os outros. «ago ra
contígo,contigo.contigoruaqueeunãoaceito
falar! Eu não aceito a vossa posição. venho
aqui.atentarfalarconvosco.temarchegaraum
consenso e vocês dizem-me logo ficas só tu.
mas os outros que estão contigo não aceitamos.• Perante estes radicalismos ... não fomos
capazes. não fomos capazes ...
OSC - Não fomos capazes de ultrapassar ...
VL - Não fomos capazes. e depois deu o que
deu. Agora o que existe hoje é aquilo que
ambicionávamos, no 25 de Abril? Eu direi que.
em relação ao programa inicial. o fundamental
foi cumprido( ... )

ase - Foi pois ...
VL - Agora, isto evoluiu muito mal. Mas
evoluiu muito mal não só em Portugal. mas no
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Abril e de Novembro
mundo. E o que me penaliza muito mais ver é

a pouca participação das pessoas na coisa
pública, é o individualismo, o egoísmo que se
apoderou das pessoas. é a luta quase pela sobrevivência. É o desfazer do Estado ... O Estado hoje quase que não existe. É o criar, permanentemente, em todos os sectores, dificuldades
paravenderfacilidades.Éavelhateoriaqueeu

ouvia condenar ao Salazar, que criara essa
situação no Ministério das Finanças. Que era
«qual é a solução? Criam-se dificuldades para
depoisaseguirvenderfacilidades". Hoje. éo
que se vive na sociedade ponugues.a, a todos os

níveis! Épre<:isodaravoltaaisso,mas,aLnão
sei como se dã a volta. é complicado ...

LO - Muito bem. meus senhores, chegámos ao
fim.Naintroduçãodizia.masnuncapenseique
sei ria concre1izartãobem.Diziaqualquer
coisa como isto .e Vasco Lourenço e Otelo
Saraiva de Carvalho poderiam reencontrar.se
com a História,. e eu penso que foi isso que
aconteceu.nestahoraaindaassim,antesde
tenninannos, eu lanço um desafio, que tem de
ser rápido, aos dois.ao Otelo para fazer uma
pergunta directa ao Vasco Lourenço e ao Vasco
Lourenço para fazer uma pergunta directa ao
Otelo.
OSC - Eu ia perguntar ao Vasco. mas ele
praticamente já me deu uma resposta. se ele
ainda considera que, hoje, seria possível reunir
esforços daqueles que estiveram profundamente empenhados no 25 de Abril, para
podermos criar um novo movimento. não já
com a juventude que tinha o MFA. mas criarmos nós um movimento que a Associação 25
de Abril. por exemplo. procura dinamizar, de
fonna a combatennos o estado actual, político,
social e económico em que o país se encontra,
nacríticaquefizesteaospanidos?
VL - A Associação 25 de Abril. que está a
cumprir este ano os 25 anosdasuae11istência
- tenho sido o presidente desde a sua fundação
e ponanto sou suspeito a falar dela-, tem-se
imposto no país. tem ganho credibilidade e será
das poucas instituições efectivamente credíveis
nageneralidadedanossasociedade.Mas ...
o facto é que. nós organizámos o Congresso da
Democracia, há dois anos, que teve um enonne
sucesso, masnãotevcoimpactoconsequente,
porqu e a comunicação social não lhe agarra,
porquesóagarranofaitdivers,nasfigurasmais
imponantes, etc., etc. Foram lá as televisões e decidiram ir só véspera, porque souberam que
iriam lá vários primeiros planos. então foram a

o Estado hoje quase
que não existe. É o criar.
permanentemente. em
todos os sectores,

dificuldades para vender
facllldades. É a velha teoria
que eu ouvia condenar
ao Salazar. que criara essa
situação no Ministério das
Finanças_ Que era •qual é
a solução? Criam-se

dificuldades para depois
a seguir vender facilidades•.
Hoje, é o que se vive
na sociedade portuguesa,
a todos os níveis! É preciso
dar a volta a Isso, mas, ai,
não sei como se dá a volta,

é complicado ...

correr - fizeram a sessão de abenura e, depois,
o impacto foi diminuto. As comunicações
foram extraordinárias -estão no nosso sitemas o impacto foi diminuto. Estamos a pensar
organizar algumas iniciativas no sentido que
referes, como sabes, a grande maioria de nós,
aesmagadoramaioria,estálá,ésócio,continua
sócio da Associação. Penso que poderemos
conseguir dinamizar isso. Hoje, de uma fonna
diferente. mas dentro do âmbito da cidadania.
acimadetudo.Éanossapreocupação.aliásde
nós os dois. como estamos fartos de discmir
esse aspecto, preocupação de há muitos anos,
temosesperançadeconseguirlançarmovimentos cívicos, mas não queremos chefes para
os mesmos. Porque, se forem movimentos à
volta da figura A, B ou C, perdem-se logo a
seguir. E eu costumo dizer .. não quero ser galo
em capoeira. mas em capoeira onde eu esteja.
também não quero outro galo,.. Pergunto ao
Otelo: gosto muitodeveressatua força lírica
manter-se. mas .. quandoéquea História te
ensina,eaprendescomaHistória,adeixarde
serutópico,nalgumascoisasemquecontinuas
a ser?,.
OSC - Eu acho que a utopia é um valor fundamental do homem e que o sonho de ver realizadas. concretizadas ideias ou ideais que se
tenham. nunca se deve morrer no espírito
humano. E. portanto, continuo convencido que
umdia-talvezeujácánãoestejanemtu-que
isto tudo terá de levar uma mudança. Porque
chega-se à conclusão. citaste há pouco a frase
doChurchill. está a chegar-se à conclusão de
que este tipo de democracia burguesa. parlamentarista,servefundamentalmenteosinteresses de uma classe dominante, mas não vai servir os profundos interesses de que o povo ou os
povoscarecemhádezenasdemilharesdeanos.
VL - Eu concordo com isso. Mas é preciso ir
aprendendo. Sabesqueéprecisodosear. .. Eu
também gosto muito de ser utópico, em muitas
coisas. mas é preciso dosear a utopia com o
pragmatismo. A utopia. isolada. não vai a lado
nenhum ...
OSC - Se a história me ensina só, como dizia
o Vítor Alves. a que tennos de ser realistas, a
mim não me interessa só o realismo, interessa-me pensar para lá disso! ...
VL - Não, não, aí estou contigo.
LO - Muito bem, foi um prazer, muito
obrigado. •
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Noite Silenciosa"
completa 190 anos

11

J OSÉ J ÚLIO DA COSTA PEREIRA
QUASE TÃO CONHEC IDA como a Happy

Birthday to you (Parabéns a Voei) repetidamente cantada em aniversários, depois um assoprar
de velas colocadas em doce bolo, Silent night
(Noite Silenciosa) é símbolo das comemorações
natalícias em quase iodo o mundo

Esle cântico foi entoado pela primeira vez
eml8 18napequcnaaldeiadeHalleinnosA1pes
austríacos,porquatrocriançasalunasdaescola
local (Carolina. José. Andreas e Amélia). onde
eraprofessordemúsicaFranzXaverGruber.
Éa partir dum poemadeJosdh Mohrpadre
do presbitério da aldeia, que na véspera de Natal
de 18 18, Frank Gruber compõe uma das mais

capitanes
de la Democracia
VASCO LOURENÇO

MaITVAOO PELA aprovação da ''Lei da Memória" em Espanha. os membrosdaex-UMD
reuniram-se num convívio em Madrid. para. nas suas palavras. se "auto-homenagearem",
Isto, porque apesar de na referida lei lhes ser reconhecido algum papel histórico
na transição democrática que se viveu nesse país nosso vizinho, esse reconhecimento
ainda não é o devido, com todas as consequências, nomeadamente o não ressarcimento
dasconsequênciasdasperseguiçõesqueentãosofrerarn.
Por isso, editaram um livro - 30 Aiios Despuls: La Tran.sición Uniformada - da
autoria de Fernando Reinlein. onde con1am a sua história.
Livro que foi apresentado nesse convívio, para o qual aA25A foi convidada. sendo
representada pelo presidente da Direcção. Vasco Lourenço. e pelo presidente do
Conselho Fiscal. Martins Guerreiro.
Como sempre. os militares de Abril foram extraordinariamente recebidos, estando
bem vis frei a enorme simpatia e empatia q11e aquele Movimento teve e tem com o MFA
eo25deAbril.
Aquifica.mais11mavez.,onossoreconhecimentoeonossograndeabraçopara
todososUMD. •

belas e cativantes canções natalfcias,quequase
poderá. ombrear com a melódica e clássica
Adestre Fidelis.
Mal sabiam os compositores de Silent
Nightqueestecânticosingeloviriaaserentoado
emmuitospaísesondeoNatalfossefestejado.
Os pequenos cantores, que corporizaram
o cântico. eram filhos do fabricante de 111vas Strassen, que deslocando-se de fe ira
em feira, promovia a venda dos seus artigos
emcompanhiadassuascriançasqueentoavam várias melodias para chamamento dos potenciais compradores. Do seu reportório distinguia-se em especial pela sua linha melódica
SiientNigh1.
De boca em boca. de terra em terra a canção chegou à cone. sendo cantada no Natal de
1832 na Capela Real do Castelo de Pleissenburg
na Saxónia
Com o alto beneplácito e interesse da família real. acançãoultrapassaentãofronteirase
alicerça-se no tempo. permanecendo como mensagem de Paz e amor, durante 190 anos que se
perfazemem2008.
Nosnossosdiasemergindodo bulício da
cidadeoudaquietudedamaisbucó!icaaldciaa
canção de Gruber é testemunho da mensagem
cristãnasuaessênciade amor e fraternidade
entre os homens, num alertar para aquilo que de
melhor poderá ter a condição humana. •
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JULIÃO BERNARDF.S

" Memórias" óleo sobre tela oferecido à A25A em 13 de Setembro de 2007

Rosa Lapinha expôs na A25A
O FÓRUM DA SEDE da A25A foi palco de
mais uma exposição de pintura, desta vez mostrando a arte da nossa associada Rosa Lapinha.
Entre os dias 13 e 19 de Setembro, foram
muitos aqueles que tiveram a oportunidade de
apreciarosméritosimpressivosdaartistaatrav6;

A exposição de Rosa Lapinha

de23 óleos sobre 1elaquecons1ituírama inte-

ressante mostra.
No final da exposição, a autora teve a

simpatia de oferecer à A25A o quadro "Memórias ... que a partir de agora passa a enriquecer o
acervodanossaAssociação. •

NUNCA GOSTEI de fazer mal o que quer que
seja. Desde lavar os dentes ao trabalho mais
difícil de elaborar. Fazer mal tem os seus custos
e acabamos por ter de efectuar o pagamento.
Lavar os dentes mal lavados ~ wmo se o não
fizéssemos e eles acabam por se deteriorar mais
rápido que o normal. com o inconveniente de ter·
mos de abrir os cordões à bolsa para pagar ao
dentista o seu trabalho. Todas as acções mal efectuadas, da mais simples à mais complicada, têm
os seus custos. até a comida mal mastigada: pesa
no estômago, a digestão é mal fe ita, pode provo-car dores e problemas. não assimilamos bem os
alimentos, e o que podia ser tmalmente aproveitado para prover o corpo da saúde que desejamos
acaba por ser causa de doença. O mesmo se
refere, por exemplo, à escrita, pois só escrevendo
bem nos faremos entender completamente e só
desse modo daremos à língua o valor que ela
merece - pessoalmente. vou tentando escrever o
melhor possível; se o não consigo não é sinal de
faltaderespei!o pela língua, será deficiência
minha.
Vem tudo isto a propósito de quê?, perguntarão. De pensar que esta nossa característica de
"deixar andar". de aceitannos com facilidade e
semreçalcitrarrespostasdogénero"foiomelhor
queseconseguiuarranjar"acercadeumqual·
quer trabalho que mandámos efectuar e que
pagamos, pode estar na base do nosso atraso em
relação aos outros países. É uma bola de neve
querolaporentreos nossos dedos e vai engrossando, pesando, sem controlo algum. Deste
nosso procedimento. adquirido há muitos anos e
comoqueagarradoànossapele.resultamprodutosdemenorqualidade(sejamelesquais
forem)eacompetitividade.anossacapacidade
de impormos os nossos produtos aos outros
países - neste momento tão propalada como
necess.áriaaonossodesenvolvimento-épraticamentenula.
Facilmente nos deixamos enredar na onda
do "coitado! ele bem tenta...". para desculparmos
anossaatávicafaltadebriopessoalemfazeras
coisas bem. em lugar de exigir - para bem do
próprio e da nossa economia-que tudo o que
fazemos tenha qualidade elevada. Até aos nossos
filhos, nos estudos. muitas vezes damos desculpas daquele género. quando apresentam más
notas
Há em nós uma falta de capacidade de exigfncia que nos conduziu. como era inevitável, a
que estejamos colocados na cauda da Europa.
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nal porreirismo
nos entrava
Há em nós uma falta
de capacidade de exigência

que nos conduziu, como era
lnevltãvel, a que estejamos
colocados na cauda
da Europa. e - atrevo-me

a dlzê--lo - espera-nos
o abismo se não nos
esforçarmos, de uma forma

planeada e superiormente
coordenada, para
modificarmos este

estado de coisas.
E-

atrevo-me a dizC-lo - espera-nos o abismo

se não nos esforçarmos. de uma forma planeada
e superiormente coordenada, para modificarmos

este estado de coisas.
TelllQSdecompreenderquetudolevaoseu

tempo a fazer e. as mais das vezes. fazer bem até
dámenostrabalho.menoschaticeseasuaexecução nos deixa. no final, com um sen1imento

de prazer. E evita. pode evitar. o termos de repetir tudo de novo porque o trabalho foi mal executado e o cliente o não aceitou (com o inconvenien te de os custos se agravarem, por esse
facto).
Poder-me-ão contrariar com o ditado popular (lemos ditados para tudo. produto da experiência que a vida nos clíi): '"Depressa e bem não
faz ninguém .., Pois não. Por isso, levemos o tempo que for necessário para que as coisas sejam
feitas como devem, para que o resultado final
sejaopretendido.Esenospediremparafacilitarroosou apressarmos a execução porque têm
muita pressa, então talvez seja melhor responder
quegostamosdefazerascoisasbemequenão
vamos transigir nesse modo de proceder para
.,agradar"aocliente.Quemtempressaplaneia
bem e apresenta a tempo o pedido de execução
do trabalho que pretende ver executado. Evitemos aceitar respostas destas:'' Ah! deixe ficar
assim que como está já serve." Éo nacional
porreirismo a trabalhar. Apoucamo-nos: como é
paranósjáserve,nãoépreciso mais. O pior é
que nos habituamos a esse modo de proceder e
seguimos por aí. Além do mais. pagamos o serviço como se fosse bem feito. Às vezes até pagamos mais, porque para clientes assim os espenos
nãoterãoreilltâncianenhumaemcarregarna
conta. Internamente. este modo de proceder até

pode continuar indefinidamente e todos seguirmos felizes na paz do Senhor. naquelafelicidadezinhaque não leva a ladonenhum. Já nas
relações com os outroS países. através das exportações. não vai ser possível afirmarmos o que
produzimos com este modo de pensar; além do
maisarranjandocomfacilidadedesculpaspara
não cumprir prazos: com a máquina que avariou,
comumtrabalhoqueapareceuinesperadamente
e era urgente. etc.
Temos de nos tomar exigentes: com o que
fazemos: com o que os outros fazem para nós:
com os nossos políticos e todas as suas acções tambémpassapora(anossasobrevivéncia.
Chegámos à fndia porque havia uma vontade que traçou um objectivo e se propôs cumpri-lo. Modificar este estado de coisas não há-de
ser mais difícil do que a chegada à Índia. É preciso é marcarobjectivosecumpri-los(parece
que não tem sido o caso. pelo menos em algumas áreas de actividade).
A aposta deve ser na fonnação. como tem
vindoaserpropalado.Esenãoépossívelabranger toda a população trabalhadora, neste momento. comecemos pelos jovens que frequentam
a escola. Formemo-los a, em primeiro lugar,
seremunsadeptosconscientcsepráticosdaaceitaçãodessa necessidade da formação: depois. a
saberfazeromelhornasuaáreadeactividadce.
sobretudo. a adquirirem o gosto por fazer bem e
a capacidade de cada um descobrirem si. e
manter vivo, o brio pessoal do bem-fazer, sendo
sóbrio.istoé,demorarotemponecessário.mas
mínimo. para a execução da sua actividade.
E formemo-los. também. a criar neles um
apurado sentido crítico. aquele que não aceita
rom facilidadeoquenãoprestaeque não despreza o que temos de melhor - antes o enaltece.
Um Povo sem cultura não vai a lado nenhum.

o tempo é o ao
aproveitamento de quem

é competente para fazer
o quê <seja o que for> e não
o de continuar a alinhar
no facllltlsmo de colocar
o amigalhaço ou
o correllglonárlo num
qualquer cargo onde
se exigem qualidades
ou formação que ele
não possui.

Só assim poderemos progredir e sair deste
marasmododeixaandartãonosso:pelacriação
de uma nova mentalidade capaz de nos proporcionar a libertação desta pieguice que é viver
aceitando que "não somos capazes de chegar
lá .. :·ondeosoutrosestão.
Bastadec riticar.dedesperdiçartempo
e energias (as próprias e as dos outros) em
acções inúteis, por mal orientadas ou mal-intencionadas. que não irão resolver os nossos
problemas
Ergamo-nos e mostremos do que somos
capazes.Aresponsabilidadeévossa:dosquenos
governam e dos que se preparam para o fazer
num futuro mais ou menos próximo. A bem da
sociedadeafavordaqualdizemsacrificar-vos,
elaborem em conjunto um plano de acção a
longo prazo e comprometam-se com ele: será
vosso. Deixem-se de perder mais tempo com
tanto palavreado inútil. O tempo urge. Repetindo
o que dizia o poeta. ma por outras palavras: está
na hora!
É necessário que nos consciencializemos
todos, governo e oposição (que o exemplo vem
decima)dequeéchegadoomornentodedarmosas mãos,edeesscactonãopassarapenas
de boas intenções que das bocas vos saem. Não
nosinteressamasvossasquestiúnculas.os
vossos arrufos. as vossas exibições verbais:
queremosavossaacçãoconcertadaparaquenos
possamos sentir melhor. viver melhor. A ficar
tudo como está, apenas continuarão a viver
melhor uns tantos, sempre os mesmos. os que se
autodenominam de elites, parecendo que
alheados da resolução ideal dos problemas que
afectam aqueles a favor de quem dizem dedicar
omelhordoseuesforço.Se issoéomelhorque
conseguem fazer, venham outros: não chega.
O tempo é o do aproveitamento de quem
é competente para fazeroquf(sejaoquefor)
enãoodccontinuaraalinharnofacilitismode
colocar o amigalhaço ou o correligionário num
qualque r cargo onde se exigem qualidades
ou formação que ele não possui.
É possível fazer melhor. Façamo-lo, todos
juntos.Mastendoematençãoque.seháalguma
factura a pagar, ela deve ser paga por todos
consoante as suas possibilidades e não opiar-se
pelaviamaisfácilqueéiraobolsodamaioria,
dos mais necessitados. os tais em benefício de
quemasleisdevemserelaboradas.
Prossigamosnesteobjectivoatéàexaustão.
Até todos sentim1os orgulho naquilo que fazemos. Até todos nos podermos rever, finalmente,
como país realizado. •
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Notas de viagem à
JORGEALVF.S
ENTRÁMOS NA CH INA por Xangai. O muni·
cfpio de Xangai ~ um dos quatro que tem estatuto de provfncia. Tem cerca de 17.110.000
habitantes, 6.340 quilómetros quadrados e densidade de 2700 pessoas por quilómetro quadrado.

Paradoxalmcntcamaiorcidadechinesanão
tem pra1icameme história: nenhum imperador lá
viveu, nenhumsábioláescre\·euosseuslivros,
nenhum pinlor cilebre lhe pintou as paisagens.
Esta cidade de\•e o seu desenvolvimenlO a uma
exigência dos ingleses que. após haverem
imposmem 1843 o Tratado de Nanquim, quiseram ter uma salda para None tendo escolhido
este local situado no sudeste da Chma. banhado
pelo rio Wangpoo. afluente do Yang-Tst!. Foi
aqui que ocorreu o choque entre a civilização
comercial do ocidente e a cio \'Clho oriente. Foi
de Xangai que paniu o primeiro caminho de
ferro. foi 14que se construiram as primeiras
fábricas modernas e a primeira fundição da
China.
Asuariqueiabaseia·sema1snaprodução
industrial do que nas trocas comerciais com o
exterior. As pnncipais indústrias são as de cons·
truçãodemaquinaria,demecãnica(bicicletas).
de têxteis (seda.JUta, lã, algodão), de electró·
nica. da borracha. do couro e alimentares. Conta
tam~m com instalações siderúrgicas. metalúr·
gicasequímicas(fenilizantes, fibms, plástico,
tintas,tintums)ecomestaleirosna\'ais.
Xangai tornou·se um dos maiores ponos
marítimos da Ásia, com opulentos bancos e
edifícios de escritórios ladeando o pono nas
margens do rio Huangpu e continua crescerdesmesuradamente continuando a ocupar os escassos espaços disponh'eis no centro histórico e
desafiando as alturas.
Está em marcha o prUJCCIO para construir o
que sent segundo os chineses do contmente. o
edifício mais alto do mundo. O pridio de\·erí ser
construido a apenas alguns quarteirões da torre
Jinmao.de421 mctros-actualmcnteamaisalta
da China. De acordo com o proJecto Xangai, o
ediffcio será construído em vidro e terá uma
cavidade arredonclad:i peno do topo para hbenar
a pressão do ar. O edifício deverá ter 460 metros
de altura e a pre\isão é de que seja inaugurado
antes do inicio das OlimpCadas de 2008. em
Pequim. Entretanto em Taiwan está a construir·
·se o arranha·cfo Taipei 10 1, com cerca de
508 metros de altura. Actualmente o recorde é
das torres Petronas. localizadas em Kuala
Lumpur,capitaldaMalásia.
EmXangai.Jáserespiraumarinapropriado. Para além da poluição provocada pelo

intenso tráfego. há o contributo dado pelas
indústriasmineraisedemetalurgiaque pro·
duzem altos índices de emissões de dióxido
sulfúrico.
Como acontece sempre nestas viagens
haviaumagrandeexpecrntivaemrelaçãoàs
compras. Ela não ficou gorada: é enorme a ofena
deprodutosdemarcasconhecidas.ouparecidas
comelas.comoasbicicletasmotori7.adasda
Hondga de Yan. os ténis da Nibe (Nike) e da
Abdidas (Adidas), as bolsas de couro da Gussi
(Gucci) e as roupas da SYL (YSL, de y,es Saint
Laurent), com logogramas de marcas que slio
idênticos ou adulterados do original. sem
cerimónia.
E que não se fale em pirataria por estes
lados. Aqui, cópia é uma queslão cultural. relacionada à sobrc\'i\ência e ao motor dcsen\'Olvi·
menlisi:a que empurra o país nos últimos 20aoos.
""Copiamos sim. Mas tudo aqui é \erdadei·
ro~. diz·mc um dos lojistas. São tudo produt~
"originais" feitos com maténas pnmas "genuf·

.,,,.,

A pirataria tem um papel 1mponante na
explosão económica da l'KM~ Chma. As histórias
de sucesso dos empreendedores chineses após
as reformas de Deng Xiaoping estão basc:idas
em "transferência de conhecimento", como di·
zemalgunsindustriaislocais.Jo\'ens\'endedoras
chinesas usam at:lcticadepegarclientespelo
braço. às vezes com força.earrastá-losparaas
"irresistíveisofenas".Ospreçosdependemda
capacidade, e da pac iência, do comprador.
Podem cair pela metade, para um terço, um
quinto ... qualquerfracçãodoinicialmen1ees1ipularlonatabela.
Masnãoésónaslojasqueseencontram
es1as "pechinchas··. Também se vêm mercados
aoarlince\·endcdorc:sambulantesquesurgem
a cada canto, com uma comunicação mm1malis·
taquenãodispensaumglossário.ki1sch.deinú·
meras línguas: ··LooL, look ..'' gri1a uma \'en·
dedoraparaatrairumturista,··cheap,cheap".
"Mira. Doce & Gabbana. Calvin Klein' Guapo"
dizquaseemcorooutra.
Este comfrcio ambulante. aparentemente
clandestino. é de ceno modo tolerado pelas aut<r
ridades: apenas me foi dado \et uma ~ituação em
que. de\ ido ao ele\·ado número de turistas no
local.apolícia,comalgumabrutalidade,dete\·e
duasjo,ensquepretendiam insistentemente
impingir aos turistas relógios de marca. Foram
imediatamente algemadas e levadas num carro
da polícia.
Avi~itascguinteerapor\':iriasrazõesaq11Cmais

interesse despertava. Tratava-~e da capital
Pcquim.Duranteséculos.foiamaiorcidadedo

mundo: hoje com cerca de 10.3 milhões de ha·
b1tantestasegundacidadedaChina.Situadaao
norte do país. Pequim é famosa fundamenta].
mente pela Cidade Proibida. o palácio dos im·
peradores chineses desde o século XV onde
ainda hoje está pendurado um enorme retrato de
Mao simbolizando a continuidade do regime. e
pela Praça da Paz Celestial (também conhecida
por Praça Tiananmen) situada no centro da
cidade. Ampliada em 1949, a praça tem ao
norte a Cidade Proibida, no centro contém o
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"Tibete" - I .º prémio do concurso "Olhar do Viajante", da autoria de Armando Isaac
Monumento dos He róis, com 38 metros de
alrn ra, devido à inspiração do preside nte Mao
Zedong, onde e5tá escrito os heróis do povo são

imort ais. A leste e oeste foram construídos
importantes edifícios de estilo soviético.
A avenida, usadaparadesfilesdogovemoda
China e recepçõesde represe ntações oficiais
estrangeiras.

No dia da nossa visita. a Praça estava
apinhada de turistas. mas como estava prevista
achegadadeumadelegaçãoestrangeira,oexér

simbólico do país e para os estrangeiros é conhecida pelo protesto na Praça da Paz Celestial
em 1989 de estudan tes pró-democracia em 1989.

cito encarregou-se de varrer toda aquela gente

Em pane devido à realização dos Jogos
Olímpicos de 2008. Pequim está transformada no

em poucos minutos de modo a desimpedir toda
aáreanecessáriaparaarecepção. Tendoapraça
lllm~m o mausoléu de Mao Zedong. Para os

chineses a praça é conhecida como o coração

maiorestaleirodeobrasdomundo.Acons1rução
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mapa a arqui1ec1ura esiahnista: com raras
eii:cepções. especialmente os marcos do centro
do poder, e fez do crescimen!O sem fim (e para

muitos sem responsabilidade) a bandeira para
atmgir o futuro e a modem idade. Os tradicionais
hutongs (esp~cie de coriiços chineses que
dominavam a cidade e que serviam de habitação
àsfomíliasmaispobres)dãolugaracentenasde
edifícios residenciais que chegam, em média,
aos 100 metros de altura com seus trima. quarenta andares e duas. três centenas de apanamentos. Ao mesmo tempo. nascem os cd1f'1cios
de escritórios e comerciais embalados por uma
arquitecturadelirante,geralmentesemJ>'rsona-

tidade, que misturam betão, aço e vidro, com
fonnasinusitadas.
Arquitectos famosos. como Rem Koolhaas,
Jacques Herzog. Zaha Hadid, Jean Notm~l e Will
Alsop constroem na cidade projectos megalómanos como a nova torrc da TV chinesa. um arco
ckfonnado e imponente. que (k,·e ser inaugurada antes dos Jogos de 2008.
lstOaJUda a ellplicar pon:iue é que a construção civil, um dos pilms da OO\'a economia
chinesa. é o foco da maioria dos im·estimentos
do go' emo e dos investidores privados. Os bancos financiam até 80 por cento do valor do imóvel. em prazos que podem chegar a vinte anos e
com tallas de juros inferiores a 6 por cento ao
ano. Grandes investidores chineses do ramo. já
slioconsidcradosentreosmaisricosdomundo,
s!lo responsth·eis pela maioria dos emprttndimentos. Eles compram muitos apartamentos e
depois lentam re,endê-Jos ou alugá-los para
pagar as hipo1ecas e obter o lucro. O preço por
metro quadrado pode chegar a dois mil euros
A enllurrada de construções e a concentração de aquisições na màode poucos im·estidores
já produzem algo nefasto num país em desenvolvimento, portanto ainda com centenas de
milhões de pobres ou miseráveis.
Embora não haja confirmação oficial.
estimati\·as indicam que cerca de 60 por cento
dosimó,·eisjápronmsestãodesocupados.algo
que pode ser facilmente detectado. Basta olhar
para o interior das dezenas de prédios com
janelasdevidroenquantose anda pelas ruas da
cidade para se nOlar os apanamentos ,·azios.
Entre tradição e crescimento, o chinh jti
escolheu o caminho. E ele é inevitável, ao menos
em Pequim. Confrontados com a misfria e
pobreza dos anos de Mao Zedong, eles estão
apenas interessados no presente e nem um pouco
preocupados com o fumro. uma característica
inatadaculturadoschineses.quesemm·empor
si mesmos e se acomodam.

Com quase ufs milhões de carros nas ruas.
o trânsito em Pequim já é um dos piores do
mundo,apesardasgrandesavenidaseanéisque
cortam a cidade. Pequim tem pouquíssimas ruas
ligando os enomi.es quane1rões. o que faz com
queotrânsitoescoeapenaspelasgrandesvias,
cada vez mais obsoletas ante o crescimento
descontrolado da cidade.
Oantigortinodabicicletaagoraécapital
do automó\·el. pelo menos no centro nervoso de
Pequim.
O ritmo cresce assustadoramente: são mais
de mil veículos licenciados diariamente. Em
2004. circulavam quase quatro milhões de
bicicletas.Nãoháestatísticasrecentes.mas
quem vive na cidade percebe que o número do
veículo de duas rodas deve ter caído para menos
da metade.
AntesdaaberturaeconómicadeDeng
Xiaoping n3o era permitido aos cidad3os
chineses comprar ,·efculos para uso privado e
havia poucos ,·ekulos nas ruas. A pnmeira década te,·e números tímidos. o~ automó,·eis.
geralmente importados, eram caros para a
generalidade da população. A partir de 2001.
com a entrada da Chma na Organização Mundial
do Comércio. as taxas de impostos caíram de
100 por cenm para 40 por cenm. O comércio
explodiu. impulsionado pela onda de consumismo que assolou o país. Carro é símbolo de
statusparaanovageraçãochines.a.Apreferência
recai sobre os tradicionais marcas mundiais,
muitas deles já com fábricas no pais. Pela primeira ,-ez. soubemos que. na compra do carro.
é acrescentada a compra da respectiva matricula
pois. dada a superstição dos chineses. cada um
quer escolher os números e letra.li que mais sone
lhe darão e rejeitar qualquer símbolo que pos~
trazeralgumasombradeazar.
Na Terceira Circular, uma das mais movimentadas ruas de Pequim. o trânsito é caótico
desde o princípio ao fim do dia. Há uma tota l
indisciplina e irresponsabilidade de grande pane
dos condutores. É uma anarquia tOlal. Não respeitam semáforos, traços contínuos ou passadeiras de peões mesmo com a luz ,·crcle para o
peão. Apesar de longas filas compactas de
tntnsitoque se formam nos dois sentidos. vi. por
mais de uma vez, condutores a fazerem inversão
de marcha passando sobre traço contínuo duplo
eatrapalhandoaindamaisacirculação. Vale
tudo,desdequeseconsigameterocarropassaseporcimasejadoquefor!
Isto é um fenómeno curioso, que já tinha
presenciado em Mosco\·o. onde nas horas de
ponta era frequente ,.er au1omobihstas a circular

porcimadospassciosedcntrodosptópriosjardins! Dá a sensação que quando se passa de um
rtgime de di1adura férrea pcnnite uma abenun
dcilla de ha,er limites. cada um safa-se como
pod<.
Todo este tráfego, como seria de supor,
toma o ar de Pequim. irrespirável. O problema
é tão critico que um recente estudo do governo
chinês cleteclou que 1.3 milhão de carros (mais
cleterçodafro1adacidade)tiradosclecirculação
das ruas de Pequim, durante quatro dias. para
teste. melhorou a qualidade do ar 11ncd1ata.mente
após o seu início. Para reduzir o número ele carros cm circulação, com legislação ou com programas de consciencializ.ação, é preciso transpones públicos mais adequados. uma equação
básica que a maioria das cidades ainda não conseguiu resolver. No caso de Pequim. os Jogos
Olfn1picos de 2008 estão sendo uti lizados como
peçadepropagandaparadivulgaracçõesdecurtoc médio prazo.A maioriadoscarrossentretirada de circulação durante os Jogos, espttialmente os ,efculos oficiais que representam boa
pane da froca. A cidade terá quatro OO\'aS linhas
ele metro. somando oito no 1oi:al.
Pequ1m tem todos os problemas de uma
cidadequejáégrandeenãopáradecrescer a
poluição e a escassez de recu™JS naturais. Basta
medir os fndices de gás carbónico e olhar para o
céu. geralmente cinzento, e ni'tosócm funç!lo
das poeiras que emana do deseno de Gobi. esta
éadesculpadasautoridadcslocaisparael.plicar
a névoa que robre a cidade.
Algunsparecerestécnicosdãomais IS anos
para o caos 1omarconta.dacidadcsc o ritmo e a
sustentabilidade do crescimento nilo forem
balanceados.
Antes da panida para o Tibete, fomos fazer
a visita obrigatória à Grande Muralha. que é uma
impressionante obra de arquitectura militar
construida durante a China imperial. Embora
sejacomumaideiadequesetratadeumaúnica
estrutura. na realidade consiste em diversas
muralhas, construídas por várias dinastias ao
longo de cerca de dois milénios. Se. no passado,
a sua função foi essencialmcntedefenswa. no
presente consurni um símbolo da China e uma
procurada atracção turística.

O Tibete é uma região na Ásia. que hoje~ pela
maior pane cobcna pela Região Autónoma do
Tibete da Repóblica Popular da China. A Regi no
Autónoma tem uma área de aprollimadamente
1.2 milhões de quilómetros quadrados.
A história do Tibc1ecorneça cerca de 2.300
anos atrás quando em 127 a.C. uma dinastia
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''Crianças cantando mantras" - 2.0 prémio do concurso ''Olhar do Viajante", da autoria de Florinda Grave
militar se fixou no vale de Yarlung. Es1a dinastia
reinousobrcopafsdurantecercadcoitoséculos.
Apósccentenasdcanosvoltadosparacampanhas
milit.aresqueinvcs1iamsobrcasterrasvizinhas,
em 617 o Imperador Song1scn Gampo- o 33•
rei do Tibete - começou a transformar a civili:zação feudo-militar num im~rio mais pacífico
cujo remado durou a~ 701. tendo deixado um
vasto legado. Criou o alfabeto tibetano, estabe·
Jeceueescrcveuosistemalegaltibetanobaseado
no princípio moral, que naquela época já mencionava a importância da protecção do ambiente
e natureza, apoiou o budismo e construiu vários
templos. dentre eles o Jokhang e o Ramoche.
A panirdoséculoVJI, toma-se o centro do
Lamafsmo, religião baseada no budismo, que
lnlllsforma o pais num poderoso remado. motJ\'O
de cobiça dos chineses desde o s«ulo XV II.
quanOO é declarado território soberano da China.
o Tibete lutadurantesl!culos pela independência. obtida cm 1912. Em 1950. o regime
comunista da China ordena a invasão da região,
qucl!anexadacomoprovíncia.Aoposição
tibetana I! derrotada numa revolta armada. em
1959. Em consequência. o 14° Dalai Lama,
Tcnzin Gyatso. líder espiritual e poHuco
1ibctano, (que residia no Palácio de Po1ala

duran1coinvcmocnaresidênciadcNorbu·
lingka durante o verão. em Lhasa. capital do
Tibete), retira-se para o norte da fndia,onde
instala um governo no exílio. O pais toma-se
região au16noma da China em Setembro de 1965
contra a \"Ontade popular. Entre 1987 e 1989.
tropas comunistas reprimem. com violência.
qualquermanifesraçãocontrárialsuaprescnça.
Há denúncias de violação dos direitos humanos
pelos chineses, resultantes de uma política de
genocídio cultural. Em Agosto de 1993, iniciamse conversações entre representantcsdoDalai
Lama. prl!mio Nobel da Paz em 1989. e os
chineses. mas mostram-se mfrutffcras.
Em Maio de 19951! anunciado. pelo Dalai
Lama, o novo Panchen Lama, o segundo na
hierarquia religiosa do país: Choekyi Nyima. de
6 anos. O governo de Pequim reage e afirma ter
reconhecido Gyaincain Norbu. tambl!m de 6
anos, filho de um membro do Partido Comunista. como a verdadeira encarnação da alma do
Panchcnlama.
Ugyen Tranley, o Karmapa Lama, terceiro
mais importante líder budista tibetano. reconhecido tanto pelo governo da China como pelos
tibetanos stguidorcs do Dalai Lama. foge do
país em Dci.embrode 1999 e pede ti1loà Cndia.

A China tenta negociar seu regresso, mas
Tranlcy.dc l4anos,criticaaocupaçãochinesa
no Tibete.
Para all!m dum certo misttrio, que para os
ocidcniais cn\'Oh'c esta região, havia cm todos
uma grande expectativa cm saber como iriam
reagir l almude próxima dos 4.000 mclrOS. De
facto todos sentiram os efeitos cm maior ou
menor grau. Qualquer pequena caminhada representa um esforço enorme! Imagine-se o que
nãofoiparachcgaraossftiosmaisintcrcssantcs,
os mosteiros. que se dispõe ao longo das
encostas.scndooaccssofeitoporin1erminá\'Cis
escadas! No Palácio de Polala. com treze pisos.
são mais de tttuntos degraus! Alguns ficaram
pelo caminho!
Ao aproximanno-nos dos mosteiros. há um
cheiro de incenso no ar que mis1urado com o
cheiro à manteiga de iaquc(boi ubctano),quc
alimenta as velas acesas de manhã à noite.junto
com a pouca higiene destes locais. tomam o
ambiente no interior irrespirável.
Emextremadevoçãoreligiosa,osperegrinos. em regra aparentando uma extrema pobreza, rezam e andam no sentido dos
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"Macau" - 3.º prémio do concurso "Olhar do Viajante'', da autoria de Armando Isaac
eé"normal"dar-lhesaspequenasnotasde
menosdedezcêntimosqueelasacumulam
nas mãos. que depois vão deixar nos templos

junto às estátuas ou às fotografias. Daqui.
as notas seguem para as mãos dos monges que
as contam, às centenas e depois trocam por notas
maiores. O milagre da multipl icação do
dinheiro ....
Para os turistas a visita ao Palácio de Potala. onde \·ivia o Dalai Lama durante o inverno,
aindacustamaisdoqueparaosperegrinos:
entrar no Palácio das mais de mil divisões é
quase obrigatório, porém. fazem-nos andar ao
contrário e quebrar a regra do sentido dos
ponteiros do relógio. Entramos pela "Saída" e
obrigatoriamente cruzamo-nos de frente com os
tibetanos que. todos no mesmo sentido. ficam
espantados de nos \·erchegardooutrolado.o
lado pelo qual não se deve caminhar porque se
quebra a ordem natural. Quase temos \'Ontade de
pedir"desculpa"eexplicarquefomosobrigados

a fazê-lo assim. Porque para não autóctones as
regras são outras.
Outro requime tem o Palácio Norbulingka.
que significa "jardim de tesouro". situa-se a
cerca de três quilómetros a oeste de Lhasa.
Construído em 1755, ocupa uma área de 360 mil
metrosquad radosedivide-seemt rêspanes:
pane dianteira no leste. parte de palácios no
centro e pane de llores1as no oeste. Desde o VII
Dalai Lama, os Dalai Lamas tratavam aqui a
rotinaadministrativaepromoviamrítuaise
celebrações. Também moravam aqui no verão.
Anualmente. o Dalai Lama vinha aqui em Março
e só voltaria ao Palácio Potala em fins de
Outubro. Por isso. Norbulingka é chamado
"Palácio do Verão" enquanto o Palácio Potala.
"Palácio do Inverno". O menino escolhido como
encarnação do Da!ai Lama falecido era obrigado
a estudar aqui as sutras budistas até ter idade
suficiente para entroniz.ar como Datai Lama da
nova geração.

Três quanos dos tibetanos são pastores.
ficando grande pane da indústria e do comércio
nas mãos de trabalhadores migrantes e colonos
chineses.
PoroutroladooTibetedependedaChina.
da importação de arroz. combus1ível e outros
produtos essenciais. como medicamentos.
AcausadaindependênciadoTibeteganha
força perante a opinião pública ocidental após o
massacre de manifestantes pelo Exército chinês
na praça da Paz Celest ial ea concessão do
Prémio Nobel da Paz a Tenzin Gyatso. amOOs
em 1989.0Dalai Lamapassaaserrecebidopor
chefes de Estado. o que provoca protestos
chineses. No início de 1999, o governo chinês
lança uma campanha de difusão do ateísmo no
Tibet. A fuga do Karmapa Lama causa ainda
hoje embaraço à China.
Partimos para Lanzhou numa longa viagem de
doze horas de comboio. penetrando no árido
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planalto tibetano, até a imensidão do horizonte
montanhoso.vêem-seaolongeospicosbrancos
daneve:cadaenormemontanhaédeixadapara
trás pouco depois de aparecer, e toma-se apenas
num ponto solitário. O mesmo acontece às
manadas de potentes iaques,aoscavalosselvagens.aosvalesglaciares.aopequenopastorque
lutacontraaaltitudeeacenaaoprogressoqueo
ignoranasuapass.agemvelozpelaplanície.
Enquanto os quilómetros passam, a vida a
bordo repete-se numa inconsequente rotina: ir
ao compartimento buscar algo, voltar a carruagem-restaurante.conversarcomquemláestá.
abandonaramesaever apaisagem.tirarfotografias.voltaraorestauranteparatomaraúltima
refeição do dia.
Paraquebrarestamonotonia,ogroporesolveu,apósojantarcomeçaracantaralgumasdas
cançõesdonossofoklore,entreelasaindispensável Grândola. Os poucos chineses que assistiam, faziam quase todos pane da tripulação.
olhavam-nos com ar espantado! Mas mais
espantados ficámos nós quando. ultrapassando
a sua aparente timidcz.clcsseanimarame
começaram tamtxm a cantar o seu reponório.
Ao fim da manhã chega-se a Lanzhou.
capital da província de Gansu. Localiza-se no
noroeste do país nas margens do Rio Amarelo.
que é efectivamente ama relo. tal como as
montanhasargilosasdaregiãoquclhcdãoacor.
Aoquesesupõe.édaquiquevemadcsignação
deamarelosaoschineses.oquenãoéocaso!
Com cerca de três milhões de habitantes
Lanzhou é uma cidade industrial com muitas
fábricaspraticamentedentrodacidade,inclusive
alguns en\·olvidos no processamento petróleo.
é considerada uma das cidades mais poluídas
da China. Segundo o Blacksmilh lnstirute. é uma
das trinta cidades mais poluídas do mundo.
A qualidade do ar é tão pobre que às vezes não
se pode ver Lanshan. a montanha próxima do
lado sul da cidade.

" A felicidade mora no futuro" - Menção Honrosa do concurso ''Olhar do Viajante",
Diamantino Gertrudes da Silva,

" Palácio Potala" - Menção Honrosa do concurso ' 'Olhar do Viajante", Ana Maria
Isaac.

Járefeiiosdosproblemasdaaltitude,partimos
para o centro da província deShaanxi,Xian.
situada no vale do Wei. foi durante onze
dinastias a capital do antigo império, conserva
muitas recordações dessa época, entre elas o
Exl'!rcito de Terracota, uma colecção de mais
deoitomilfigurasdeguerrcirosecavalos,em
tamanho natural. encontradas cm 1974.
próximas do mausoléu do primeiro imperador
da China.
Segundo informações oficiais. existiu cm
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Menção Honrosa do concurso "Olhar do Viajante", Maria ...
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com todas as criadas, cozinheiras. e jardmeiras
do seu cas1clo. as quais engravidou. Com cada
mulher ele praticava uma posição diferente
durante o acto sexual. po~m ele só chegava ao
orgasmo deitado na sua grande cama de madeira
revestida a ouro. Ao que consta vem daqui
oKamaSutra.
AetapascguintceraparaGuilin.cidadcque
tem reputação de ser um dos mais belos lugares do mundo, figura em segundo lugar, na
lista dos 1O melhores destinos turísticos da
China. Esd. situada na margem ~ste do rio
Li. numa zona de montanhas cobertas de
vegetação que conferem à cidade uma beleza es-

pecial.
Um dos atracfü·os de Guilin

~a

cozinha.

São famosos, entre outros, os pratos feitos de
camedecãooudccavalo!

Fizemos um cruzeiro no rio Li. onde nos
foi possfvel aprcciarabelezadassuas margens.
Os movimentos tectónicos, ocorridos há cerca
de 180a 200 milhões de anos, que elevaram os
sedimentos calcários a mais de duzentos metros
de ahura, dando origem a um conjun10 de
montanhas a que a posterior erosão. provocada
pelas chuvas e vento, moldou as figuras bizarras,
que hoje se podem admirar, às quais os chineses
se encarregaram de baptizar comparando.as a
figuras reais.
Ao longo do rio podem observar-se
pequenosbarcoscompcscadorcscujat&nicaé
bem re,·eladoni do espírito chinb. Utilizam para
pescar corvos que se alimentam de peixe!
O tnique consiste cm atar-lhe uma corda ao pescoço e deixá-los a sobrevoar o rio até encontrarem peixe. Quando o capturam, o pescador puxa
acorda.oqueimpedeaavcdcengolirapresa.
transportando-a no bico até ao barco onde se
encontra o pescador que assim a apanha faci l-

A viagem aproxima,·a-se do fim. A saturação da
comida chinesa fazia ansiar pela chegada a
Macau na expectativa de encontrar algum
petisco portuguh, o que finalmente \'cio a
Macau é uma pequena economia de mercado, extremamente aberta e liberal, com livre
circulaçãodecapitais,comoresultadasualonga
história como porto franco. A moeda usada cm
Macau é a pataca. indexada ao dólar de Hong
Kong.
Em 1984. Deng Xiaoping decidiu aplicar o
princípio "um pafs dois sistemas", primeiro em
HOf\g Kong. quando o contrato de arrendamento

Pequim: a Cidade Proibida
com o Reino Unido expirasse cm 1997 e seguidamente, em 1999 quando terminasse a concrssão, em Macau. O princípio é que, apesar da
práticadosocialismonaChinacontinental,
Hong Kong e Macau poderiam continuar a praticar o capitalismo sob um alto nível de autonomia
por mais cinquenta anos após a reunificação.
O estabelecimento dessas regiões. chamadas de
Regiões Administrativas Especiais (RAEs), é
autorizado pelo anigo 31.• da Constituição da
República Popular da China. que diz que o
Estado pode estabelecer RAE.s quando nccessário, e que os sistcmas a screm instituídos neta.s
deve ser decidido por lei decretada pela Assembleia Popular Nacional. Hong Kong continua a
utilizar a lei comum inglesa: Macau continua a
utilizar o sistema de direito civil ponuguês.
As duas RAEs de Hong Kong e Macau são
responúvcis pelos seus assuntos domêsticos.
incluindo ojudici4rio, tribunais de apelação
final.imigração. alllndega, finanças públicas,
moedas e ex tradições. As relações diplomáticas
e defesa nacional das duas RAEs são. no en1an·
10, responsabilidade do Governo Popular Central
em Pequim.
A economia de Macau ê em grande parte
baseada no jogo e no 1urismo, sendo que o jogo
representa cerca de 40 por cento do PIB do
território. Outrasactividadcsimportantcs são a
indúsuiat!xtileaproduçãodefogo-de-artifkio,
brinquedos. produtos clec1rónicos e flores

artificiais. as transacções bandrias e a consirução civil.
Após o fim do monopólio de jogos da companhia de casinos de S!anley Ho. em 2001. novas
companhias de jogos. principalmente companhias
none-amcricanas como a Sands Las Vcgas, o
Wynn. a Galaxy e o Walclo começaram a investir
muito no scc1or dos jogos e a construir novos
casinos. Em 2004 as somas cmvividas no JOgode
casinos cm Macau ultrapassaram pela primeira
\"CZasdeLasVegas.«rnandoMacaunoprincipal
centro mundial da indústria cio jogo de casinos.
Macau passou a ser chamada a" Las Vegas
do Oriente", em parte devido ao moderno Tht:
Vt:nt:tian, que ê uma reprodução do seu homólogo americano.
Construído nos aterros do COTAI, entre as
ilhas da Taipa e de Coloane, o volume de terras
movimentado, na área ocupada ao mar, 3.095
milhõesdemetroscúbicos.seriasuficie:ntcpani
construir uma pirJmide egípcia, enquanto o
consumodecnergia~aodcl20mil

lares nos Estados Unidos ou de 300 mil apartamentos cm Hong Kong ou Macau, segundo
dados da própria empresa.
The Venetian ocupa uma área coberta de
976.000 metros quadrados - cerca de 150 campos de futebol- que o toma o maior edifício da
Ásia ou o segundo maior do mundo.
O novo complexo turístico dispõe de 3 mil
quanos,ccrcadc 3.SOlojas.l'C!iU.urantcs, ronas
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deconvençõeseexposições,pavilhãopolivalence e um teatro de 1.800 lugares, com umacompanhia residentedoCirque du Soleil.
Nadecoraçãoforamusadascercadetrês
mithõesdefol hasdeouro.
Aapos1adaLasVegasSandsestánaintegraçãodasdiversõesemcasinocomahotelaria.
gastronomia. CQmpras, áreas de lazer familiar e
exposições e convenções pelo que a equipa de
cercadc\2milempregadosestápreparadapara
servir uma refeição de cinco pratos a 10 mil
pessoas.
Com um investimento inicial de cerca
de 1.800 milhões de euros. o projecto completo
daamericanaLasVegasSands.queintegra
ca1orzehoiéiseoutros tantoscasinosez.onasde
lazer. va i obrigar a um investimento de 9 mil
milhões de euros e deverá estarcoocluído no ano
2010.
The Venerian segue a mesma linha do seu
"irmão" construído em Las Vegas e tem também
paraoferecerumpasseionumadassuas5lgôndolas ao som das melodias cantadas pelos gondoleiros. muitos dos quais com "olhos em bico".
O investimento obrigará a uma aposta forte
num sistema integrado de transportes e a Las
Vegas Sands tem em produção quinze embarcações com capacidadedecercadequatrocentos
passageiros para ligações entre Macau e Hong
Kong e outras cidades do sul da China, seis
aviões.doishelicópterose85autocarros.

EntrcJaneiroeJulhode2007. as receitas
brutas do sector do jogo em Macau já totalizam
44.500 milhões de patacas (cerca de 4.450 milhões de euros), o que traduz um aumento de 46
por cento face aos primeiros sete meses de 2006.
A administração do terri tório cobra 35 por
cen1odeimpostosdirectosecercadequatropor
cento de impostos indirectos sobre as receitas
brutasdostrêsoperadorcslicenciadosedastrês
subconcessões autorizadas.
Durantevárias décadas,acriminalidadeviolentaera um risco sério para o turismo.
pois a cidade não conseguia controlar o crime
organizado e os jornalistas. principalmente
internacionais. começaram a exagerar nas notícias. deixando uma imagem de Macau que não
correspondia à verdade. Os grupos de crime
organizado,designadoslocalmentede"tríades"
ou"seitas",sãotransfonnaçõesdeorganiz.ações
político-revolucionárias, que existiam desde a
altura da dinastia Qi ng. Com o tempo. essas
mesmas organizações foram perdendo a sua
identidade e hoje em dia são mais conhecidas
como sociedades secretas ou. em chinês. "Hák
Sé Wui". Entre elas. as mais conhecidas são os
" 14 Ki!ates" (Sap Sei Kei) e a "Gasosa" (Soi
Fong).A sua fonte de receitas é: comissões para
nãodestabilizarem a ac tividade dos casinos,
lojas ou outras actividades comerciais, empréstimos a altíssimas comissões principalmente
a jogadores dos casinos. "protecção" aos

comerciantesquelhespagam,drogaelavagem
de d inheiro. Na década de 1990 deram-se
bastantesassassinatosporajustedecontasentre
triades,quenãoatingiramouinterferiram na
vida da população nonnal e inocente.
Uma guarnição de tropas chinesas foi
colocada em Macau, após a transferência de
soberania.paraafinn arasoberaniachinesa.Esta
guarnição também foi encarada como uma maisvalia na resolução da criminalidade. que viu os
seus valores aumentarem com a aproximação da
data de transferência.Após a transferência de
soberania (1999). o novo Governo da Região
Administrativa Especial de Macau combateu
ferozeeficazmcnte,principalmenteoscrimes
organizados pelas seitas. O número de crimes
reduziu-se de forma conside rável, principalmenteacriminalidadeviolentaquedesccu70
por cento no ano 2000 e outros 45 por cento no
ano 2001. Macau tornou-se muito mais seguro e
istotrouxedenovoconfiançaaosturistas. Esta
evolução foi também propiciada pela reanimação da economia. Em 200512006, o número
de crimes. principalme11te crimes não organizados (roubos, violência doméstica e sexual. .. ),
começou novamente a aumentar devido ao
crescimento do número de trabalhadores
estrangeiros(elesvivememcondiçõesdevida
difíceis) e de "visita111es" oriundos das regiões
chinesaspróximasdeMacau(algunsdcles,que
vivem cm condições de pobreza. começaram a
dcslocar-separaacidade,nãoparapraticar
turismo, mas sim para efectuar crimes. especialmente roubos, numa tentativa de melhorar as
condições de vida deles e das suas famílias).
O Governo da RAEM começou de novo a
implementar medidas para combater o crime.
mas combater o crime não organizado é muito
mais difícil que combater e controlar o crime
organizado.
Hong Kong possui uma das economias mais
liberais do mundo, basicamente livre de taxas, é
um grande centro internacional de finanças e
comércio. Segundo o Banco Mundial. a economia de Hong Kong é a trigésima do mundo. é
adécimamaiorentidadedecomércioe li.º
maior centro bancário do mundo. A presença
dominante do comércio mundial está reílecfida
no número de consulados localizados no
território: Hong Kong possui 107 consulados e
consulados-gerais,maisdoquequalquer outra
cidade no mundo. Nova Iorque, sede das Nações
Unidas, possui 93 consulados. O objecth·o da
0

Exército de soldados de terracota, em Shaanxi , China
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Notas de viagem
à China e ao Tibete
economia. foncmcme orientada para o mercado
externo, esse objectivo foi definido como um
valor estável para o dólar de Hong Kong em
termos de uma taxa de câmbio con1ra o dólar

americano.
Hong Kong possui recursos naturais limitados e a maioria da comida e materiais brutos
são importados. De facto. as importações e
exportações (incluindo reexportações) excedem
o PIB de Hong Kongquepossuiváriasligações
come rciais e investimentos com a República
Popular da China que já existiam até mesmo
a11tesde !.ºde Julho de 1997. Essas ligações

permitem que Hong Kong seja o agente central
entre a República da China em Taiwan e a

República PopulardaChi11a, no continente.

O território, com um se<:tor bancário altamente
sofisticadoeboasligaçõesdecomunicação.
t sede de muitas empresas multinacionais
na Ásia.
No final de 2003. o alívio nas restrições de
viagem impostas pela República Popular da
China para Hong Kong fizeram com que o
turismo crescesse e além disso, o retomo na
confiança dos consumidores e crescimento
sólido nas exportações fizeram com que o
crescimento aumentasse novamente. Para
aumentar a cooperação económica entre Hong
Kong e a China continental, o Esquema de Visita
Individual começou em 28 de Julho de 2003. que
permite que viajantes de algumas cidades da
China continental possam visitar Hong Kong
sem o acompanhamento de um grupo de turistas.
Como resultado, a indústria de turismo em Hong
Kong teve um enonne crescimento devido ao
aumento exponencial no número de visitantes
vindosdocontinente.ComaabenuradoHong
Kong Disneyland Reson, o aumento foi ainda
maior. •

2. 0 concurso Internacional
de Fotografia "25 de Abril"
APÓS O SUCESSO que constituiu o l .e Concurso Internacional de Fotografia ..25 de Abril ...
a Direcção resolveu prosseguir metendo ombros à realização da sua segunda edição que. tal
como anteriormente. t abena a todos os fotógrafos amadores e profissionais, nacionais e
estrangeiros e terá como tema único as Comemorações do 25 de Abril em qualquer pane do
mundo.
O júri desta edição será integrado por Eduardo Gageiro, Orlando Baptisra. Carlos Ramos.
Nuno Augusto e Amiando Isaac
Os trabalhos seleccionados e premiados serão publicados em www.25abril.org e expostos
no Fórum da sede da A25A
As obras que forem galardoadas receberão um troféu - escultura da autoria do nosso
consócio José Aurélio - e um prémio pecuniário. só possí\'e] graças ao patrocínio que nos é
dadoparaestainiciati\'apelaemprcsaGrandeSolar.
O regulamento na sua versão integral a respectiva ficha de inscrição podem ser
encontrados em www.25abril.org. •

Foto:PauloAndradc

concurso de fotografia "Olhar do Viajante"
DANDO CUMPRIMENTO a uma decisão da
Direcção, foi organizado um concurso de
fotografia. destinado aos participantes nas
viagens realizadas no âmbito da Associação
25deAbril
Uma primeira etapa foi cumprida com a
selecção e atribuição dos prtmios aos panicipantes na viagem a Cabo Verde. cujos resultados agora divulgamos:
J.e Prémio - Maria do Carmo Bap1istaA.

CatarinoAnselmo- "Fenómenos da natureza'";
2. 0 Prtmio - Nuno G. Catarino Anselmo º'Reminisdncias..
3.0 Prémio - Joviana Benedito - "Aspecto da
Pedra Lume"
Posteriormente. os nossos associados
viajaram até à China e ao Tibete. É dessa
jornadade"OOlhardoViajantc'"qucvos
damoscontadosresullados:
l.º Prémio -Armando Isaac - º1ibe1c··

2.º Prémio - Florinda Grave - º"Crianças
cantandomantrasº'
3. 0 Prémio-Armando Isaac - ..Macau..
Menção honrosa -Ana Maria Isaac - ··Palácio
Potala'"
Menção honrosa - Diaman1ino Genrudes da
Silva-"Afelicidadcmoranofuturo"
Menção honrosa - Maria do Carmo Baptis·
1a A. Catarino Anselmo - "A Grande r..tura\ha". •
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Delegação do centro promoveu
celebração dos 25 anos da A25A
A DELEGAÇÃO DO CENT RO da A25A
comemorou. no dia 23 de Outubro. o 25.º ani·
versáriodacriaçãodaAssociação25 de Abril.
Para o efeito, organizou no Hotel Dona Inês, em
Coimbra. um jantar de confraternização abeno

comoespíritolibenadordo25deAbril.
Estiveram presentes cerca de cinquenta
pessoas.entreasquaisosanteriorespresidentes
dos órgãos sociais da Delegação do Centro.
Presidiu ao jantar o presidente da Direcção da

a todos os sócios e outros cidadãos identificados

Associação. Vasco Lourenço.

11

Durante o jantar foi promovido um de·
bate. de avaliação e prospectiva. sobre a
Assoc iação25deAbrileoseucontributopara

a democracia. em tomo do tema geral "Retomar
Abril" . •

Milicianos - os Peões das Nicas"

A DELEGAÇÃO DO CENTRO da Associação
25 de Abril, em parceria com o Rotary Club
de Coimbra, promoveu. no dia 6 de Dezembro,
a apresentação e debate do romance de Rui
Neves da Silva, "Milicianos - Os Peões das
Nicas".
A apresentação da obra esle\'e a cargo do
presidente da Direcção da Delegação, Monteiro
Valente.
O argumento da obra é a história romanceada de um grupo de cinco dezenas decida-

dãos, com idades entre os 27 e os 35 anos. com
formação académica superio r, que tendo
cumpridojáoser\'içomilitarobrigatórioe
encontrandG-se numa fase ascendente das suas
carreiras profissionais. foram de novocon\'Ocados pelo Ellército em Julho de 1970. Sem
a\'aliaçãopréviadassuascapacidadesmilitares.
foram sujeitos a uma formação acelerada e. a
seguir, mobilizados para a guerra colonial como
comandantes de companhia. Como adverte
o autor. "Os Milicianos" é uma ob ra de

ficção. mas com um grande enraizamento na
realidade. As personagens são por ele criadas.
destacadas do universo variadodaquelescinquentaelementos.conseguindooautor.através
delas,transmitirumaideiamuitocorrectadas
suas motivações e contradições. percorrendo
de uma forma bem conseguida. as fases da
instruçãoemMafraedacomissãomilitarnas
três frentes da guerra -Angola. Guiné, Moçambique. •

sessão no Rotary Club de Coimbra
A CONV ITE DA DIRECÇÃO do Rotary Club
de Coimbra, o presidente da Delegação do Centro. Monteiro Valente. panicipou 110 dia 29 de
Novembro numa sessão promovida por aquela

colectividade, para falar sobre a Associação 25
de Abril. a sua história. os seus objectivos.
estatutos. activ idades que tem promovido.
problemas actuais e desafios para o seu futuro.

Finda a comunicação, seguiu-se um debate
bastanteparticipado.sobreaassociação.omovimento do 25 de Abril e o processo revoh1cionário. •

Monárquico entre republicanos
JOÃODE MARIZ SARM ENI'OJ\.tACllilRA*
UM BOM E QUERIDO amigo. fidalgo e republicano. homem de Abril. nas últimas
semanas de Ouwb ro, surpreendeu-me com
um telefonema. Melhor, com um amável convite!
Sabendo que minha Mulher e eu tínhamos
e:o;periência no ramo da restauração e. como bom
amigo, apreciado r das nossas e:o;periências
gas1ronómicas. convida-nos a tomar conta do
res1aurante daAssociação25 de Abril. Não
levámos muito tempo a pensa r na resposta e.
como é sabido. aceitámos o desafio.
Porque era mesmo um desafio. Uma
e:o;periênciadiferentee.onosso"medo"residia
nofactodeinnosternanossaplateiadiáriaos
nossos juízes!
O facto de, tanto minha Mulher como eu,
sermos mo11árquicos. o que faz ainda muita
confusão em certas cabeças. não constituiu
nenhum impedimento! Afinal estamos na Casa
daqueles qu e restauraram em Portugal a
Democracia.

Ser-serepublicanooumonárquico.nestas
questões não interessa. De ambos os lados há
democratas. defe11sores da Liberdade e da
Justiça Social que são, afinal, o garante duma
vidaplenaedequalidade.
Por essa razão. e por mais nada. fiz-me
sócio da Associação 25 de Abril e penso que. ao
fazê-lo. fiz aquilo que deveriam fazer todos os
Ponugueses que. como eu. viveram com alegria.
eesperançanumfuturomelhor.aqueledia25de
Abrildel974!
Temos encontrado nos "Velhos Capitães de
Abril'", com quem nos cruzamos todos os dias.
a simplicidade e a cortesia dos verdadeiros
heróis. Daqueles que tudo fizeram sem esperar
recompensas e que nos receberam com a maior
amizade e simpatia.
Dei:o;oaqui. 11a pessoa do senhor coronel
Vasco Lourenço, de quem se fica. depressa.
amigo. o meu agradecimen10 a todos e a nossa
vontadedecontinuaraservir.cadavezmelhor.
aA25A. •
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Breve evocação
de Fausto Correia
ANTÓNIO ARNAITT

O FAUSTO PARTIU sem dizer adeus. Não tinha
idade para assim nos deixar e, por isso, a sua
panida prematura avisou-nos de que todos os
dias nos são emprestados. Quando morre um
amigo tão próximo é também um pouco de nós

que desaparece.
Conheci o Fausto como estudante de direito
e fui seu patrono no estágio de advocacia.
Acompanhei o seu percurso nos últimos trinta e
cinco anos e partilhámos intimamente o que há
dernaisnobrenavida:aamizadeeaesperança.
Não fomos apenas companheiros de jornada.
Fomos camaradas e irmãos.

O Fausto era um homem generoso. solidário e fraterno. Acreditava numa sociedade
maisjusta.semesrratificaçõesnemclassesantagónicas, e por ela se bateu desde a juventude.
Aprendeu cedo, nas roas de Coimbra. a conviver
com todos e a derrubar as barreiras que, então,
dividiamacidadeentreestudantesefutricas.
Poucos. como o Fausto. podem orgulhar-se de
ter rompido essa dicotomia social e de ter
contribuído paro reduzir o fosso entre a Alta e a
Baixa. Porque o Fausto não faúa distinções
entre o doutore o cigano, entre o catedrático e o
arnanuense. entre o rico e o pobre. Era. verdadeirarnente. um homem livre e tolerante: livre.
porque tratava todos corno iguais: tolerante.
po rque admitia todas as diferenças como
naturais. Este humanismo haveria de nonear
toda a sua vida.
Quem assim se assume não se resume. Por
isso vou concluir este breve escrito com a
e\'OCaçàodaideia-forçaqueoFaustoacreditava
ser a chave do futuro: proceder. em cada
momento, como se cada acto fosse definitivo.
Assim aconteceu. com ellcepção do seu último
acto:onossoamigonãopartiu,porquetodosos
diasregressaànossamemória.
Ele está connosco, ainda e sempre, à
mesa redonda da Fraternidade. E partilhará
com todos os inconformados os cravos vermelhos do outro Abri l. Daquele que. ao longe,
do mais alto da nossa esperança. continua a
acenar-nos. •

Faleceu Homero Serpa
MANUEL RODRIGUES
JORNALISTA E ESCRITOR de mérito, do
Homero pode dizer-se que foi um homem de
Abrilantesedepoisde 1974.
Sempre que solicitado. colaborou com
enrnsiasmo na Festa Jovem. organização que a
A25A lançou. dinamizou e continua a organizar.
emconJuntocomoutrasentidades.
Dos contactos que mantivemos, retemos
duascaracterísticasmuitosuasque,nãoobstante
estarem de momento fora de moda. consideramos qualidades: sabiaouvireescutavacom
atençãoantesde··so11ar"alfngua:eseparticipava nalguma acção, era porque a julgava necessária e justa e não para a expor na sua "montra"
-nãosepunhaembicosdepts.
Colaborou quase ati!: ao fim da vida no
jornal onde sempre trabalhou - ··A Bola" -e deixou por acabar uma obra de ficção que o vinha
ocupando.cujoenredoselocalizanasMinasde
S. Domingos.

Tanto quanto sabemos. tarn~m não viu
plenamentesatisfeitaumasuacuriosidadeantiga, relacionada com um conhecido episódio,
passado no velho Campo das Salésias. em plena
época áurea do fascismo. quando, num jogo
entre equipas de futebol de Ponugal e Espanha.
em contraste com a saudação fascista de braço
estendido e rnãoabenados restantes intervenientes na partida, trfs dos jogadores portugueses, num gesto audacioso e temerário. levantaram ao alto o braço com o punho bem fechado,
para saudarem o Hino Nacional. Quaresma (o
antigo,odoBelenenses),urndostrês••jmplicados", sempre se recusou a revelar-lhe alguns
pormenores dos bastidores dos acontecimentos,
queo Homero.comasuacosteladehismriador.
considerava importantes.
Com o seu desaparecimento físico. a A25A
perdeuurnassociadode .. primeiraágua"eficou.
por isso. mais pobre. Saibamos homenageá-lo,
prosseguindonadefesadosvaloresdeAbril.que
tãocaroslheforamemvida. •

CARLOS NETO (1942 - 2007)

Morreu um
A1''TÓNIO AUGUSTO
MORREU O NETO. Foi assim. nestes termos
tão amargos e concisos. que a notícia me chegou
no dia 27 de Dezembro de 2007. Carlos Neto
acabaradefalecernoHospitalGarciadeHorta.
Três meses de um calvário carregado de dúvidas
e esperanças. na luta cont ra o cancro que o
minava, acabaram por vergar o Neto. Ele que
vencera tantas batalhas travadas na adversidade
da vida acabaria por sucumbir numa cama de
hospital. em Almada.
Carlos Albeno Si lva Neto de seu nome
completo contava 65 anos de idade. Aos 15 anos
iniciou-se na arte de Tipógrafo. Foi aprendiz,
oficial e mestre. Percorreu todas as etapas da
carreira nobre das artes gráficas. Subiu a pulso.
Fez-se a si próprio e de si muito transmitiu a
outrosaquemensinoumuitossegredosdeurna
ane que ele. como poucos. conhecia de olhos
fechados.
Corriam os idos anos de 1957 quando
entrou na tipografia A. Correia & Ed. Correia.
situada em Lisboa. na Rua 4 de Infantaria. Ali
inalou os primeiros odores a chumbo fundido e
das tintas nos rolos das máquinas de impressão.
Cedomanifestouumaatracçãoirresistívelpelo
preloe.sobretudo.peloroncardasimpressoras.
Seriaexactamentenaquela velha tipografia de
Campo de Ourique que acabaria por descobrir a
sua grande vocação de impressor. Um homem
queanosmaistardehaveriadefazercantar
obsoletasrnáquinasquejáninguémeracapazde
pôra trabalhar.
Com dez anos de experiência é tentado pela
Casa Ponuguesa-autêntica univers idade das
anes gráficas no Chiado em Lishoa - para onde
setransferiueondehaveriadeencon1raroutras
razões de vida para além das meramente
profissionais.
~ na Casa Ponuguesa que toma contacto
comgrandesmestresdasanesgráficaseonde
igualmente toma o gosto do contacto com
intelectuaiscautodidactasqueoiniciamnoutras
"arteseofícios".Começaaaperceber-se.então.
que o mundo não i!: a preto e branco e descobre
outros olhares para encarar e perceberarealidadequeocerca. Vizinhodo"DiáriodaManhã"
cedo1omaconsciênciade que o seu lugar está
nos antípodas do ideário contido nas colunas de
prosadaque\ematutino.Contudoestabelece
pontes com camaradas tipógrafos do diário do
reg ime e não tarda que ele mesmo entre na rede
de cumplicidades enasolidariedadequeunirá
indelevelmente camaradas do mesmo ofício.
É aqui que pela primeira vez toma contacto com
o Partido Comunista Ponuguês e se apercebe de
um facto verdadeiramente extraordinãrio: colu-
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aristocrata das artes gráficas

Não havia segredos de rolamentos, rolos e tinteiros, cautchus, passagem de papel e afinações de máquina de impressão que
Carlos Neto não desvendasse
nas de prosa do "Avante!" eram compostas no
"Diário de Manhã". Ou seja o chumbo que alime11tava as galés do diário salazarista era 1ambém utilizado na produção do clandes!ino órgão
oficial do Partido Comunis1a Ponuguês.
Teletipistas do "Diário da Manhã" compunham clandestinamente originais do ··Avante! ...
Os granéis de composição eram depois transportados no interior de marmitas da sopa de tipógrafos que nesse dia faziam dieta e se privavam
de a comer. À passagem pela ponaria. o diligente fiscal inspeccionava lancheiras, abria mar-

mitas mas nuncaselembravaderemexerna
sopa. É lj_ue lã no fundo estavam escondidos
granéisdecomposiçãodo"Avamc! ... Essesrnesmos granc!is eram depois utilizados em tipografias clandestinas do PCP para a impressão do
jornal comunista e eram devolvidos à procedêocia. pelo mc!todo e percurso inverso a fim de
seremdepositadosnacaldeiraeaífundidospara
que no final do mês. aquando da pesagem e
conferênciadochurnbofundidoemlingotes.as
contas batessemcenoe não faltasse qualquer
gram.ademetal.

Estahis16ria foi-me várias vezes contada
peloCarlosNetoquandoelesedispunhaadesfiar memórias. a revelar esperanças e. com sublime delicadeza. adesnudaragrandededicação
que nutria pelo Panido Comunista Ponuguês
Um ano antes da Revolução de Abril.
Carlos Neto transfere-se da Casa Ponuguesa
para a tipografia Narciso & Correia, em Campolide. onde se manteve ate! ao fim da vida. Aqui
a fidelidadccostraçosdocarácter moldados
pelos ditames da honra. da palavra e do exemplo
de vida do próprio de Carlos Neto haveriam de
cativar o seu patnlo de tal modo que no fim da
vida. cm 1982, lhe deixou a tipografia como
herança.
Carlos Neto deu continuidade e vida à
tipografiaqueherdaradoantigopatrãoe.emsua
homenagem, numa permitiu que mudassem o
nomedasociedade.Mais,apesardasdificuldadesquetcvedevcncer.resistiuscmpreàtentaçãoda venda ou do trespasse.
Autodidacta. Carlos Neto era. como todos
os tipógrafos que se prezam da sua e anterior
geração, um homem cuho e informado.

Foicominusitadaalcgriaqueaccitoufazer
(imprimir) O Referencia/ desde a fase da sua
úl!ima remodelação gráfica. Ele que era um
CidadãodeAbrilconsideravaumprivilc!gio
pessoal poder imprimir na sua tipografia a
revistadaAssociação25deAbri1.
O mesmo espírito solidário e voluntarioso
revelaraanosantesquandolhepediramparadar
uma ajuda na montagem da Heska Ponuguesa.
ou para se deslocar a Luanda para durante umas
semanas pôr a andar umas impressoras do MPLA
e ensinar os seus segredos aos tipógrafos locais.
Carlos Neto ficou viúvo de Luísa Neto.
mãe de seus filhos José Carlos Pereira Neto e de
Pedro Pereira Neto. Meses antes de falecer
casara com Maria Teresa Ribeiro de Matos Neto.
O seu funeral. precedido de um serviço
religioso católico, realizou-se. no dia 28 de
Dezembro de 2007, do Hospital Garcia de Hona.
para o Ccmi1c!rio de Santa Marta de Corroios.
O Referencia/ apresenta sentidas condolências aos filhos e à viúva deste \·erdadeiro aristocratadasartcsgráficas. •
J.A.S.
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Viagem à EXPO 2008
<Saragoça> e Barcelona
Vai ser realizada esta viagem que tem como principal ponto de referência, a visita
à EXPO 2008-ZARAGOZA. que estará abena de 14 de Junho a 14de Setembro de 2008.
l . Datada,·iagem
de 23 a 30 de Junho de 2008
2. Circuito e programa
Com guia loca!Nela se ergue o Mosteiro de Santa Maria de Montserrat. que alberga a estátua da amada ''Moreneta". padroeira

da Catalunha. Pelas l 3HOO. erguem-se na Basílica. as vozes da famosa Escolania de Crianças. entoando a Salve Rainha e o Virolai.
Almoço em restaurante.

).Preços
Preço por pessoa em quarto duplo - l .300.00 €
Suplemento de quano individual - 520.00 €
3.ª pessoa em quano triplo - 1.230.00 €
Esies preços não incluem as taxas de aeroporto, combustível e segurança. cujo valor aproximado se calcula sejam
de mais ou menos 90 €. nem as bebidas nas refeições.

4.0programainclui:
Assistência nos aeroportos da Portela/Francisco Sá Carneiro.
Passagem aérea LisOOa ou Porto/ZaragoLa- Barcelona/LisOOa ou Porto em voos regulares com direito ao transporte de 20 quilos
de bagagem por pessoa.
Alojamento nos hotéis indicados em quartos duplos ou singles com casa de banho privada.
Refeições: 7 pequenos-almoços. 3 almoços. 4 jantares.
Visitas com guia local: Saragoça. Barcelona. Girona/Figueras.
Entradas: 3 dias na Expo 2008. Palácio de A!jaferia. Montserrat. Museu Dali e Sagnida Família
Acompanhamento por delegado da Eurorumo de LisOOa a LisOOa.
Seguro Muhiviagens (capital 25.000.00 €).
Todas as taxas de hotelaria. serviços. turismo e IVA.
5. Confirmação da Reserva
Para garantir e confinnar a reserva da viagem. torna-se necessário que todos os interessados em nela participarem nos comuniquem
o mais rapidamente possível e procedam ao pagamento inicial de 300.00 €.até ao dia 29 de Janeiro de 2008.
Sob reserva poderão vir a aceitar-se inscrições em data posterior a 15 de Fevereiro de 2008.)
Os restantes pagamentos deverão ser feitos da seguinte fom1a:
- Até l de Abril de 2008 - 700.00 €
- Até 22 de Maio de 2008 - Restante pagamento mais o valor das taxas
Estes pagamentos podem ser efectuados direc1amente na A25A.
ou por transferência bancária para o NIB: 001000003576142000109.
6.Cancelamentos
De 29 de Janeiro a 1 de Abril de 2008 - Penalização de 10% do valor da viagem
De 02 de Abril a 22 de Maio de 2008 - Penalização de 25% do valor da viagem
De 23 de Maio a 12 de Junho de 2008 - Penalização de 50!it- do valor da viagem
De 13 de Junho de 2008 até à data da panida - Penalização de 100% do valor
da viagem
7. Condições de inscrição e prioridades
As condições indicadas são para um grupo mínimo de 25 participantes.
Caso não seja atingido este número. os preços sofrerão algum aumento.
8.Segurode \iagem
Na data da confinnação da reserva da viagem (29 de Janeiro de 2008).
todos os participantes devem entregar infonnação escrita sobre quem desejam
que conste no seguro de viagem. desde que não sejamos herdeiros legais.
9.Dh·ersos
Através da Secretaria da A25A. serão fornecidas as infonnações complementares
consideradas como necessárias.
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Convites à A25A
18.º Festival Internacional de
Banda DesenhadaAmadora-2007
- 19 - 10/ 04-11- 2007: Presidente
daFPTDA-almoçocomemorativo
do 17" Aniversário da Federação e
entrega dos prémios 2007, 16-22007: Esfera dos Livros -apresentação do livro «A cozinha Italiana
de Augusto Gemelli, fantasia e tradiçào», 28-11-2007, apresentação
da obra «Ü livro da criança - do
l aos 5 anos» de Mário Cordeiro,
05-11-2007. apresentação do livro
«Catarina de Áustria Infanta de
Tordesilhas, Rainha de Portugal»
de Ana Isabel Buescu, 29-11-2007.
apresentação do livro «Mocidade
Portuguesa Feminina» de Irene
Flunser Pimen1el. 12-12-2007.
apresentaçâo do livro «ÜS meus 35
anos com Salazar,. de Maria da
Conceição de Melo Rita e Joaquim
Vieira, 14-11-2008. apresentação
do livro oc Um pequeno grande
amor » de Fátima Lopes, 20-09-2007: Câmara municipal de Grândo la - 23.' feira do Livro- 30-1 1 a
9-12-2007. apresentação do livro
ocAs pos1uras (dos anos de seiscentos à Republica) de Manuel Costa
Gaio Tavares de Almeida, 09-12-2007: Galeria 9arte- inauguração
da exposição de pintura «Transparéncias » de João Paramés. 20-1 l-2007. inauguração da exposição
de fotografia oc News from Nowhere,. de Nuno Cera, 19-11-2007:
Câmara Municipal de Vila franca
de Xira - inauguração da exposição
biobibliográfica Arquimedes da
Silva Santos - Sonhando para os
outros. 20-10-2007. inauguração da
exposição .. Batalha pelo conteúdo
- movimento neo-realista português». 20-10-2007. inauguração da
exposição oc Uma arte do povo, pelo
povo e para o povo». 20- 10-2007:
Museu do Neo-realismo.apresenta
uma nova instalação vídeo de João
Tabarra. 24-11-2007; inauguração
da exposição de José Maças de
Carvalho 19-01-2008: inauguração
da exposição antológica de artes
plásticas «Ü desenho na obra de
José Dias Coelho», 19-01-2008:
Annazém 7 Santos/Lisboa - inauguração da exposição «Sudoeste»
dc Carlos Oliveira Cruz. 29- 11-2007; Coimbra Editora e o autor apresentação do romance «Rio de
Sombras» de António Amaut, 23· l i-2007: Editora Prefácio e ao

autor, lançamento da obra «N.R.P:
Sirirus - Índia 18-12·1961 - três
Histórias da Marinha" de Manuel
José Marques da Silva, 18-122007; presidente da Fundação
MárioSoareseasedições1inta-daChina. lançamento do livro de
homenagem a Mário Sottomayor
Cardia «Liberdade sem Dogma.
testemunhos e estudos sobre SottomayorCardia», 17-12-2007: Filmes do Tejo U e Fundação Calouste
Gulbenkian. antestreia de «Cristóvão Colombo - O enigma». um
filme de Manoel de Oliveira. 12-12-2007: Casa das Letras- lançamento do livro «Fala-me de África» de Carlos Vale Ferraz. 13-122007; José Luis Domeneche Berccro. apresentação do seu poemário
ocPoemasNáufragos».1 1-12-2007;
Director do Instituto da Defesa Nacional - Sessão Solene de Abertura
doAMAcadémico2007/2008, 28.11.2007; Bertrand Editora - lançamento do livro «Uma conversa
entre Sérgio Godinho e João Moutinho». 22-11-2007: Galeria de
Arte do Casino do Estoril - inauguração de exposição XXI Salão de
Outono - Douro/Duero. 14-11-2007: Directora do Instituto
Nacional para a Reabilitação. IP e
o director do Museu Nacional de
Imprensa - sessão de entrega de
prémios e abertura da exposição de
cartoon, 23-10-2007: Editoria!Caminho e a livraria Ler Devagar lançamento dos dois livros da nova
colecção «Histórias do Senhor
Vatéry ... 08- 12-2007: Centro Cultural da Ma!aposta - estreia does·
pectáculo «Rosa enjeitada». comédia musicada de Fernando Gomes.
12-12-2007: Direcção do ABC
Cine-Clube de Lisboa - sessões do
ciclo «Novíssimos do cinema
português,., 9-12-2007; Mário
Silva - Coimbra sempre. 50 anos
de carreira, inaugurnçãodeexposição, 30-11-2007; ASMIR. ANS,
AOFA e APA. apresentação pública
do ocRelatório sobre o incumprimento de legalidade democrática e
outras anomalias" . 14-11-2007;
Editorial Caminho - lançamento do
romance • Aprender a rezar na era
da técnica» deGonçaloM. Tavares.
27-11-2007: Teatro Municipal de
Almada. estreia do espectáculo
• Que farei com este livro» de José
Saramago. 22-11-2007: Presidente

da Direcção Central da Liga dos
Combatentes - Comemoração do
89.º Aniversário do Armistício da
1• Grande Guerra. 11-11-2007:
Fundação José Saramago e a &litorial Caminho -espectáculo «Da
música e da Liberdade» de Domenico Scarlatti e José Saramago. 18-11-2007; Maria Rosário Batalha
da G.L.F.P. e a universidade LusófonadeHumanidadesetecnologias
e as Edições Universitárias Lusófonas - lançamento da obra «A Alienabilidade no direito laboral» da
autoria do Prof. Doutor António
Lopes Batalha. 18-12-2007: Círculo de Leitores e a Temas e Debates
- apresentação do livro «Trabalho
e Sindicalismo em tempodeglobalização - reflexos e propostas» de
Manuel Carvalho da Silva. 13-11-2007; Lusa Nova - Viagens e
Turismo - cocktail de apresentação
do folheto «Grupos 2008». 22-11-2007: Oficina do Livro - lançamento do livro «A Bolsa da Avó
palhaça" de Baptista-bastos. 2111-2007: Secretário-Geral do
Ministério da Defesa Nacio11al conferência com o Dr. Aniceto
Afonso subordinada ao tema «Portugal no Século XX ». 13-11-2007;
Sociedade Filarmónica União
Artística Piedense -Comemoração
do 118.º Aniversário. 17-11-2007;
Direcção Regional de Cultura do
Centro, Junta de Castilla y Léon e
o Museu de Salamanca - inauguração da exposição de fotografia
«Corpo. Memória» de Paulo Bernascbina e de Pedro Medeiros. 7-11-2007. Diogo Lindorfo - inauguração de exposição, 1-11-2007;
Escola de Mulheres - Oficina de
teatro e a Caixa Geral de Depósitos
- estreia do espectáculo .o: Dentadas" de Kay Adshead, com encenaçãode Isabel Medina.06-11-2007;
Director-geral da Biblioteca Nacional de Portugal - inauguração da
exposição «Guerra peninsular 200 anos», 6-11-2007: Presidente
da Fundação Mário Soares e o
directorda ÁncoraEditora- lançameato do livro .. o regresso dos
partidos» de Alcídio Torres e Maria
Amélia Antunes. 30-10-2007:
Direcção da Sociedade Nacional de
Belas Artes e do ABC Cine-Clube
de Lisboa - colóquio evocativo do
legado de Manuel Machado da Luz
no campo do cinema. 30-10-2007:

Directordo Instituto dos Museus e
da Conservação e o director do
Museu Nacional do Teatro- inauguração da exposição «António
Casimiro - 50 anos de cenografia».
08-11-2007: Galeria de Arte do
Casino Estoril - inauguração da
exposição de pintura «Robert de la
Cal, «Os sonhos e as Imagens». 13-07-2007. inauguração da exposiçãodeAlbinoMoura.11-10-2007;
Câmara Municipal de Grândola Comemorações Dia do Concelho,
10-2007: presidente da Câmara
Municipal de Loulé e o Directordo
INUAF - I.º Ciclo de Conferências. integrado no Programa Educação Política e Cidadania. 24-09-2007: A Barraca - estreia doespectáculo «Agosto - Contos da
Emigração». 21-09-2007; Comissão promotora da Homenagem a
Lembrar Adriano 25 anos/25 canções. Adriano - espectáculo. 12-10-2007.colóquioejantar. 16-10-2007: Conselho de Administração
da Fundação Calouste Gulbenkian
- concerto de enceramento das comemorações dos 50 anos da Fundação. 17-7-2007: Companhia de
Teatro do Chiado - estreia da peça
oc A Bíblia - toda a palavra de
Deus». 20-09-2007;Casino Lisboa
e a Faculdade de Arquitectura inauguração da exposição de pinlura oc Ugo cantone teoria da devastação >1, 23--07-2007: Padrões Culturais Editora e a União Velocipédica Portuguesa· la11çamemo do
livro ocA bicicleta e a sua história»
de Alves Barbosa, 31-07-2007:
GaleriadeArtedoCasino Estoril XXVI II Salão Internacional de
pintura Naif. 28-07-2007; Executivo da Junta de Freguesia de Vila
Verde - homenagem ao campeão
Alves Barbosa. 20-10-2007; Presidente da Câmara Municipal de
Almada· Cerimónia Solene de
entrega de insígnias e medalhas
municipais. 10-07-2007; Propulsarte e Millennium BCP- inauguração da 4." edição do Anciparte
Milleninium BCP. 08-11-2007:
KINO - montra de cinema de
expressão alemã. sessão de abertura. 30-01-2008: TeatrodaComucópia - assistir ao espectáculo «A
Floresta» de Alexandre Ostróvski.
10-01-2008: Junta de Freguesia da
Vente ira e a lnnandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora
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convites à A25A
da Conceição da Amadora - Concerto de Ano novo. 12-01-2008:

lado da guerra. Zemba. Angola
1963-1964» de Nuno Roque da Sil-

do seu primeiro disco, 13-10-2007;
Câmara Municipal de Vila Franca

no Moreira, 29-01-2008; Foro
Milícia y Democracia - «La UMD,

Teatro Municipal de Almada -

veira. 9-10-2007; Reitoria da Uni-

de Xira - inauguração do Museu do

estreia do espectáculo ..:Que farei
com este livro» de José Saramago.
22-11-2007: inauguração da e11posição de pintura de Irene Buarque,
25--01-2008: Embaixada da Roménia em Portugal e a Direcção da
galeria de arte do Casino Estoril inauguraçào da exposição de DanielaAnghel, «O Retorno Eterno ..,
18-09-2007; Edições Colibri apresentação do livro «Um outro

versidade de Lisboa e Fundação
Calouste Gulbenkian -A orquestra
Gulbenkian na abertura do Ano
académico da universidade de
Lisboa. 28-09-2007:Annazém das
Anes - Fundação Cultural. eventos. 05-10-2007: ComissãoOrganiz.adora a Henrique Carreiras jantar de homenagem. 12-10-2007.
Maria Luiz.a Esteves e Julião Bernardes. espectáculo de lançamento

Neo-rcalismo, 20-10-2007; Livraria Circulo das Letras. inauguração
da exposição do mestre Rogfrio
Ribeiro ..:Trabalho Ilustrado», 11-12-2007: Circulo de Ane e Recreio - 68.º Aniversário. 17- 11-2007;A Vozdoüperário-Ses.são
Solene do 125º Aniversário, 13-022008; Almedina - apresentação da
obra «A Comunidade Internacional
em mudança» da autoria de Adria-

30 aiios despue:s .. , 15-12-2007:
Fundação Friedrich Ebert, semim!rio internacional «A Emp resa
sustentável», 26-11-2007; Centro
de estudos de História Contemporânea Ponuguesa do ISCTE e a
Fundação Mário Soares - lançamentodo livro ..:1imorna 2."Guerra Mundial - o diário do tenente
Pires,. de António Monteiro Cardoso. 18-10-2007. •

Gualter Viriato Nunes Basflio
(sócio efectivo n.º 3270): José
EduardoMartinsOnnonde(sócio
efectivo n.º 2515); António Henrique R. de Oliveira Marques (sócio
efectivo n.º 2485): Jose Manuel
Viana de Brito e Sá (sócio efectivo
n.º2408): Manuel Carlos Rodrigues
(apoiante n.º 2376); Carlos Manuel
Pires Lamas (apoiante n.º 2006):
Manuel Figueira Onigão (apoiante
n." 1848):Alberto Hipólito (apoian-

te n.º 1783): José Guerreiro
(apoiante n.º 1656): Maria Luísa
FreireNunesBandeira(lljXlianten.º
1104); Rui Nuno Guerreiro Sousa
(apoianten.º95 1):AlbenoAugusm
Silva Andrade (apoiante n.º 237);
Rodrigo Marques Gusmão Carteiro
(apoiante n.º 127): Maurício Besel
Levy(apoiante n.º 104); J~ Maria
Oliveira Gouveia (apoiante n.º 44)
Às fanuliasen lutadas apresentamos
sentidas condolências. •

ral J~ Lopes Alves: ..:A Mulher na
China,. deAnaCristinaA!ves,oferta da autora: «LA UMD - Unión
Milita r Democrática - 30 anos
después La Transición Uniformada• de Fernando Reinlein, oferta
do autor: " Fala-me de África» de

Carlos Vale Ferraz. ofena do autor.
«Tempos de Munda e de Mondego,. de Alberto Vilaça. oferta de
Natércia Vilaça: ..:Poemas Agrestes,., de Francisco Alves da Costa.
oferta do autor. •

Associados falecidos
Registámos o falecimento dos seguintes associados: Benjamim
Corte-Real (sócio fundador n.º
513): Manuel Joaquim Folgoa(sócio fundador n.º 446); Alfredo
Maria P. Ferreira de Barros. (sócio
fundador n.º 389): Fernando Jorge
Teles de Meneses Manins (sócio
fundador n.º 651); Antonio Vaide mar F. Von Doellinger(sócio fundador n.º 692): Rui Carlos Freire
Montei (sócio fundador n.º 1015);

Valdemar Jose Moura da Fonte
(sóciofundadorn.º 1456):Joaquim
Henrique dos Santos (sócio
fundador n.º 1519): Artur Fernandes da Silva Bento (sócio
efectivo n.º 1757): João Damasceno Albuquerque (sócio efectivo n.º
2536): Victor Manuel Ribas de Lira
(sócio efec1ivo n.º 1747) Fernando
dos Santos Sequeira (sócio efectivo
n." 3192): José Miguel Fonseca
Frazào (sócio efectivo n.º 3292);

Ofertas à A25A
Livros: .. Parque dos Poetas - poesia, escultura e paisagem de Oeiras ... oferta do presidente da Cãmara Municipal de Oeiras:
regresso às armas tendências dos
industriais da defesa,. de José
Manuel Rolo, oferta do autor; ..:Rio

"º

de sombras... de António Arnault.
oferta do autor: ..:A Alienabilidade
no direito laboral - trabalho no domicílio e teletrabalho,. de António
Lopes Batalha, oferta de Maria do
Rosário Lopes Batalha: ..:Estado
Português da Índia» oferta do gene-

Viagem à Escandlnãvla - 2008
Estamos a organizar uma viagem à Escandinávia. Neste momento, as informações possíveis são as seguintes:
1. Período previsto: Segunda quinzena de Julho 2008, com duração de+/- 12 dias
2. Circuito base: Porto/Lisboa. Copenhaga. Oslo. Bergen. Vale de Voss. Região dos Fiordes, Lillehammer.
Estocolmo, Copenhaga. Porto/Lisboa
Viagens de avião Porto/Lisboa-Copenhaga e Estocolmo-Porto/Lisboa: viagem em cruz.e iro entre Copenhaga e Oslo: realização de dois
cruz.eiras. no Fiorde dos Sonhos e no Geirangerfjord: passeio de comboio na zona de Fiam, e restantes percursos em autocarro iurís1ico.
Hotfü de 4 estrelas ou 3 superior
3. Preços: orno ainda estamos na fase de negociações do programa defini1ivo e respectivo custo, não é possfvel indicar valores credíveis.
4. Diversos: logo que tivermos elementos mais completos, procederemos à necessária informação, que esperamos não seja demorada.
No entanto, para podermos ter a noção dos potenciais interessados nesta viagem, solicitamos que nos informem do interesse
em nela participarem, uma vez que o número de participantes é muito importante para a definição de preços.
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vamos aprender Bridge ! <76>
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CONTINUANDO a apresentação dos mais vulga·
rcs tipos de SQUEEZES e após, nos Ulumos
arugos. termos analisado vârias posições do
SQUEEZE SIMPLES e posterionnentc mosmido
romo funciona e se executa o DUPLO SQUEEZE. chegou agora a \ez de ser anahsado outro dos
badalados ~&Qlpes da ilh1ma esperança". conhecido como SQUEEZE EM TRUNFO.

l
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+ lO(squeezantc)
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OCARTEIO
1.4 O SQUEEZE
l.4.2 - 0 SQUEEZE EM TRUNFO

Adesignaçãoenco11tradaparaestamanobra
de cartc10 (SQUEEZE EM TRUNFO) podena
k,·ar. alguns rm111cantes menos bem mfonnados.
a pensar que se trata de wn tipo de squeezt cm
que o trunfo <ksmipenha apenas a função de
squeezante Como iremos HT. nada lui dC' mais
erradonessaabordagemnaif.
O trunfo dcsempmha. nes1c golpe. o stu
p;ipcl nonnal em contratos trunfados que é ode
poder cortar outro naipe e. no caso do SQUEEZE
E\1 TRU~FO. apenas após a squeezan1e ter sido
baudacosqucczehaversidodesencadcado. Esta
éacamcterísucainerenteaestesqueczesemrreJUizodc. obnarncnte. asqueezante poderscrdc
qualqucrrnupe.incluswedotrunfo.
Refiro. desde já. que o SQUEEZE EM
TRUNFO para além de actuar sobre um úmco dos
flancos e indifcrmtcmente sobre qualquer um
dc:lrs tem. para além disso. enormes semelhanças
com o CRISS-CROSS {\·cr an1go 73) por. cm
ambos os hpos de squeczc. as AMEAÇAS se
encontro.rem BLOQUEADAS.
A imagem de marca deste golpe/: a do
apuramento dum naipe após o caneador ter
obrigadooADV.quctemaguardadessenaipe.a
baldar uma das suas canas por acção da
squcezantc.
Uhrapasscmos as e.~plicaçõcs teóricas e
fas11d10sas e aprcscntcmos. ao in\·és. um diagrama
que ucmrhfique como o gQlpe ÍU/lt'iona.
Admnamos que se estii a jogar um contraio
emtrunfo • equetcmososeguinteruupedc +
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Aobatcro 1a. ocancadorsquccza1rremcdia\clmcme E. pois que se este baldar uma cana•
abona duas vasas de • aoADV. bastando que ele
jogue o A• e regrcsseá mão no cone a • para
cnli\o poder beneficiar do apurado
ldcnlificandoopmgoexis1entenabaldadcuma • E vai
optar pelo abandonodoS • o que cm nada \'ai mc:lhorar a s1tuaçâo dill'nuit1ca em quc o colocaram
porqul'SnadamaistcráqucfazerdoqucjOgaro
7* . cobeno obrigatoriameme pelo A• de E. e
conar na mão com o 7• para, em seguida. en1rar
no morto no A• para bater o R• emretamopromovidoapersonagemprincipal,emconsequência
da exa:uçào do SQUEEZE EM TRUNFO sobre o
flancodin:iio(RHO)
Feita uma resumidaarrestntaçàoteóricae
diagram:iticadatécnicadccaneionoqucsen:fere
â montagem e. pa.niculanncntc. à excçução final
do SQUEEZE EM TRUNFO. 1: obl"iammtc chegado o mommto de entrar no âmbuo da aplicação
prática com o caneio de uma mão completa.
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Se bater o A e o R+ e oonar depois o 2+ o
caneador isola o 6+o cm N e cons111u1 uma
AMEAÇA sobre E para a po5tcrior cxcçução de:
umqualqueroutrot1podcsquttzeque não o cm
trunfo
No SQUEEZE EM TRUNFO o naipe tcri
que ser JOgado de outra forma devendo o
caneador preriameme squeezar o flanco E,
obngando-o a baldar uma das canas de + . e só
depois apurara4.ºcanaporconena mão e após
terbaudooAeoR.
É assim que funciona este squecze e que
melhor pode ser entendido pela anãlise do scgum·
1cd1agnima

·-

• RD64

... DV94

• ARDI093

\V

Chegado a este pomo do rac1ocímo concluiu
qucsóumsqueczepodena .. produzir.. aalmeJada
12.•vasa.Oproblemaquesccolocavacraagora
definirqualot1podesquceiedequetC"Tiaque
socorrer-se! ..
O recurso à montagem de um SQUEEZE
SIMPLES POSICIONAL sobre o flanco d1rei10
era \"iâ\'cl, com ra:urso prévio a um GOLPE DE
VIENA. desde que E. a16n do R e da D• . detivcsse também Sou ma1s canas de + . para que o
squccze ... • funcionasse.
Concluiu que a distribuição exigida pa.rao
na1pede • aprtlmta\·apoucash1pólesesdcsc
\'crificar (E tena que possuir um pronuncmdo
bicolor + • )pelo que ponderou a alternativa de
umoutrot1podesq11ccze.maisadcquadoàsituaçiio. tcndo encarado a possibihdade de cxt'Cu1ar
um SQUEEZE EM TRUNFO sobre E. nt'Cessi1ando. nessc caso. que cste Jogador deti\·csse 4 ou
maiscanasde ,.. pa.rn poderscr"apenado.. cntrc
• e • . Corno era mais pro\'ável quedeti1esse4
canas de + do que S do mesmo naipe. decidlll-SC
pela e.~t'Cuçiio do SQUEEZE EM TRUNFO.
Jogando da forma que se md1ca:
Mandou Jogar o 2 • do mono o qual foi
cobmo pela D• de: E que fez a \'llSa e automaU·
carnente o AJUSTE.
Sobre a apresentação da D• por E entrou
comoR•
Tirou os trunfos em trCs tempos. ba!endo A.
ReD•
Bateu o A• e. em seguida. o A•
Jogou o lO• sobreoqualba!douo H do
monotmdochegadoáseguintepo5içãofinal
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Ocartcadorassum111como adquiridas duas
infonnações obtidas sobre o jogo dos ADV:

a) A saida a 9 • mdicia\'a a existência de um
doubleion cm W:
b) O R e a D• . face ao Dobt'e de H feito por E.
deúameocontrar-senaposscdesseADV.
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ºForcingàpartidaeperguntadcascs
ºPerguntados reis
Saida:9 •
Eslendido o mono. a pós análise da cane de
salda. o caneador elegeu a sua como MÂO DE
BASE l' começou por contar as perdentes tendo
encontrado2pcrdl."ntcscm • .
Apósaabordageminicialàsl!uaçãocxisiente 1mpona\'a agora encontrar uma UNHA DE
JCXJO que pcrnlUissc encontrar forma de fazer
dcsaparcccrumadaspcrden1espa.raqucocontra10marcadopudcssetersuccsso
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NcmprecisodiZCToqucacontcceuquandoS
batcuo9• e baldou o 10 • do mono. pois já lodos
os leitores viram que E se encontrou perante o
dikmadcterquebaldaro6 • ouo9"oentregando.
emqualq11crdoscasoscpol'acçiiodamagiada
aplicação do SQUEEZE EM TRUNFO. a muito
bemconsegmda 12:vasadocaneador.
lmpona dizer que cm E se encontrava urn
wnbde1roca~alhciroquepcranteobrilhantisrno

docane1ose hm1touadizcr "'Parabéns.pelaformaoomo)Ogout ..
Atl: ao próxuno numero. •

Vitória
residence
VIDA ACTIVA PARA SENIORES

Vitória Residence oferece habitação
e um conjunto de serviços que
apoiam e facilitam o dia-a-dia.
O local certo para viver, mantendo
uma vida activa e independente.
Paro sabermos quais os serviços mais adequados e interessantes,
por fovor responda e envie o questionário em anexo.

Poro rnt.\ ls informações, rxK' fuvor contacte-nos através dos t9lefones 210 502 999 e 969 698 740.

