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25 de Abril
35 anos
,/
vo lumoso este núme ro de O Refere11cial. o ma is
volumoso da sua hi~tória e. mesmo assim. obrigando
a adiar a publicação de mais colaboração. por meras
opções de ordem edi torial relativas à oportunidade.
É que a daia do 25 de Abril continua a ser. nesta casa.
a re ferência em torno da qual 1udo o mais se centra. As opções
editoriais a que nos \e mos obrigados constituem. afi nal. um si nal
de vitalidade. que rcgistamo~ e i\ qual procuraremos corresponder.
conta ndo co m a comp reensão dos nossos associados e colaboradores.
Teremos. então. as comemorações do XXXV Anhersário do
25 de Abril como prato forte desta edição. E, nelas, ou com elas
relacionadas. oferecemos aos nossos lei tores urna boa repo rtagem
sobre o inesquecível espcc1;kulo ··VoLcs que Abril Abriu'". que
encheu o clássico salão lisboeta do Tivoli e a RTP tra nsmitiu no
horário nobre da própria noite de 25 de Abril. Temos também a
inaug uração de mais um mo nume nto cm Lisboa ao Dia da
Liberdade. resullando da iniciati va conjunta da Câmara Municipal
de Lisboa e da A25A. com a particularidade de ser cri ação de um
gru po de jovens estudantes d:i Escola Superior de Belas Artes de
Lisboa. coordenados pelo seu professor escu ltor Sérgio Vicente.
Incluímos ainda o colóquio "Vozes da RC\O)ução". promovido
pelos Centro de Estudos de História Contemporânea Ponuguesa (CEHCP)

E

do ISCTE. Instituto de História Contemporânea da

Uni1c~idade

No1':l de

Lisboa. Centro em Rede de lmes1igação em Antropologia (CRIA) e pela
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A25A. para além da5. alargadas reportage ns das comc morJções
tradicionais no Norte. Centro, Toronto. Lisboa e. como 1101 idade.
o encontro nacional cm Santarém a convite do Município local.
E é com muito gosto que damos destaq ue à presença. nestas últimas. de alg uns dos nossos camaradas espan hóis da Unión Militar
Democ rat ica (U MD). com os quais mantemos uma relação
fraternal que mui to nos confona. Nós gostamos de os ter entre nós
e senti mos que eles gostam de estar connosco e o mesmo se passa
quando somos nós que comparecemos nas "ua!. iniciativas cm
Espanha.
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Damos também relevo, obviameme. ao livro do Interior da
Re1·0/11çiio. peça essencial do grande projecto de his16ria oral que
Manuela Cruzeiro vem levando a cabo no Centro de Documen-

tação 25 de Abril da Universidade de Coimbra. que reproduz a sua
entrevista com V:isco Ll:Jurcnço. É um amplo tr.ibalho do nosso
editor José António Samos sobre uma obra que tendo a autoria de
Manuela Cruzeiro é. afinal. "o" livro de Vasco Lourenço.
Destas comemorações do XXXV Aniversário justifica-se que
se dê particular dc~taque ao cartaz que reproduzimos na página
29. ·Tempo da Liberdade'". Tendo resultado de um concurso aberto pelo Ministério da Educação em parceria com a A25A para alu-

nos de cursos relacionados com artes visuais. tlesign. marketing e
publicidade. que contou com a inscrição de 752 candidatos dos
quais 343 apresentaram trabalhos finais, foi o vencedor pelo voto
unânime do júri. O seu autor. Alexandre Kroner, fazendo prova de
uma saudável criatividade, conseguiu libenar-se dos ícones convencionais e tomados "quase obrigatórios" na abordagem anística
da temática de Abril. apresentando-nos. de forma original e inovadora. a sua leitura do 25 de Abril centrada na liberdade. É. nas
suas próprias palavrJ.s justificativas. a contabilização do que se
ganhou com a revolução. a tradução em tempo vivido, até ao
segundo. do valor da liberdade. Porque - extrapolação nossa - , em
liberdade, todos os segundos contam e o total dos anos só tem senlido pelo que se foi conquistando nas parcelas que se somaram.
Para o autor a liberdade es1á. exactamente. expressa na imensidão
do branco sem fim que domina o canaz.
Não é por o fazerem de modo diferente que os jovens deixam
de sentir o 25 de Abril. •
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Comemorações populares
do 35.º aniversário do 25A
NO "CUMPRIMENTO" de uma tradição total
e perfeitamente instalada nos Ponugueses. um
conjumo de entidades diversas (Associação 25
de Abril. Associação Fronteiras, As~ociação
Jntcncnção Democrática (ID). Associação
Juíus pela Cidadania. Associação Os Pioneiros
de Portugal. Associação Portuguesa de Dcficientes. Associação Projccto Ruído. Anac.
Bloco de Esquerda (BE). Comi,sào Coordcnadora da<, Corniss(les de Trabalhadores da
Região de Lisboa (CJL). Confederação Geral
dos Trabalhadores Portugueses - lnlcrsindical
Nacional (CGTP-IN), Confcdera1;ào Portuguesa
das Colecti1ídades de Cultura. Recreio e Despor1o {CPCCRD). Couselho Português para a
Paz e Coopaaçào (CPPC). Ecolojovem "Os
Vcrdes". FrenreAmiracista{FAR). lnrer Jo1cmCGTP. Jovens do Bloco. Ju\'cntude Comunista
Portuguesa {JCP). Jul'entude Socialista (JS).
1'.\ovirnemo De111ocráticode Mulhcrc' (MDM).

Movimento de Reno\ação Comunista (MRC).
Mo\'imcmo Unitário de Reformados. Pcnsionistas e Idosos (MU RPI), Movimento dos
Utentes de Ser\'ÍÇOS Públicos (MUSP). Partido
Comunista Português(PCP). Partido Ecologista
' Os Verdes ' (PEV). Partido Soei atista (PS).
União Gemi dos Trnbalhadorcs (UGT). UGT
Jo\'Cm. União dos Resistente\ Antifasáaaf.
Portugue>es (URAP). diversos independentes)
promoveram as comemorações populares do 25
de Abril. cm Lisboa
Mais urna l'Cl a A25A. tal como no Porto.
integrou esse conjunto de organizações. indicando o militar de Abril que. em nome da
Comis~ào Promotora. intcr\eio no final dode<;file de muitas dezenas de milhar de manifes1a111cs.
~ a intervenção de Nuno Santa Clara
Gomes. no Ros.;;io. que ~e trnn,cre1·e numa das
página<, <;eguinl<'S. •
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Mensagem
CADA ANO QUE PASSA. questionamo-nos se o '.!5 de Abril se
justificou.se valeu a pena. se ... se ..
Isto. porque. depois da euforia inicial. depois da libertação.
do fim da guerra. da democratização do pab e do início do desen1oh imento. mm o passar dos tempos.ª' desilusões são muitas. as
difü·uldade'> são ainda mais e o esquecimento se apossa de nós e
no' não permite analisar m tempos acturtis com clareLa e justiry11
Com ekito. '>Ó a ausência de memória pode le\'ar a que se
diga o que por vezes se ouve por aí: antigamcnti: é que era bom,
o

25 de Abril não trouxe nada de positivo.

Felizmente que essa., vozes são raras e claramente minoritária.<.
face às que proclamam. cada vez mais alto e com mais frequência.
que ··é preriso outro 25 de Abril ... !''
O que. a nós militares de Abril. nos enche de orgulho.
Procurando ter memóri3. n;.-cordamo-nos do Portugal de antes
de Ahril - atrasado. isolado intcmacion3Jmcnte. obrigando muitos
dos \CU~ a 'ªirem para o estrangeiro. para fugir à guerra e à miséria.
repres,irn, sombrio. sem liberdades cívicas e políticas -enfim um
Portugal ancilosado. em guerra e ditatorial.
E. ao tembramm-no' disw. rcconfortamo-nos com o resultado
da tlOS'»I acção libertadora: pusemos fim à ditadura. à rcpressiio.
à guerra. ao atraso atá\ ico c abrimos
portas à Liberdade. à
Democracia. à Paz. ao Descn\ oh imenco e à amizade dos povos de
to<loomundo.
Portugal foi então admirado e ganhou um lugar de enorme
pre,tígio. no concerto das Nações!
Por i'>o. por mais desgostosm que estejamos com a actual
situaçüo. niio rcncgamo~ o 25 de Ahril e continuamos a considerar
que é com base nos seu, \ alores que poderemos enfrentar a actual
ai\c e ullr:ipas\ar as enormes dificuldades que\ ivemO\.
A .,ituaçào que hoje 'e \ive nào tem origem <ipcn:is no nosso
p;ik Pelo contrário.\ i\e-se um tempo em que a globalização
intlUL'nl"iadecisi\amentc o que se passa cm todo o mundo. Por isso.
erros cometido~ pelos .. cnhorcs desse mundo repercutem-se com
grande peso cm países de menor dimensão como é Portugal.
/\las isso n:1o pode scnir de desl"ulpa ao nosso l"ruLar de
bra~·o,. Temos de participar acti\·amente. não nos aco\·ardar.
e:..igindnao., rcsponsá\cis polítirn' que .,cjam capa1es de cnl"Ontrar
soluçõe-, para a situaç:1o.
Tendo a ccrtc1a de queª' políticas qw nos condt11iram a C\la
~ituação não -.iio as indicadas par;i resoher º'problema., que cl<is
práprias prO\ocaram.
O puder económico nào pode continuar a sobrcpor--.c ao puder
político! Os político\ têm de reaparecer como .,en idores do po\o.
deixando de ser apenas irhtrumcnto' ao scn iço do poder
económico: ou porque lhe, pagam melhor. ou porque são
representante\ do me-.mo. destacado' para a nobre função da
política.
Os eleitos têm de responder continuamente peranteº'
eleiton::,. nào podendo csquccê-Jo., imcdialanll"lltc apó., ª"eleições.
A nrntinuarmo' assim. a <ll'nmcracia c'tar:i cm perigo. nào se
sahendo n 4ue aí \iráT

ª'

A medalha comcmorali \ a d os 35 a nos do 25 d e Abril , da
a utoria d e J osé Sa nta Hár bara

A revolta dos cscra'º' -.empre prO\ocou enorme., dc.,graças.
a começar nos próprio\ escra\O\. Mas iam~rn este\ e 'iempre na
origem de grandes transformaçOCs na l-l umanidadc
bsa revolta ~ú ser.í e\ it:Í\ el se formos capaze-, de re~oh er a
situaçfül. sendo c.,.,cncial a rct·upcrnç:1o d:i confiança cm mb
mesmo' e no\ outro\. a começar 110'> político~.
E isso só '>Cl.Í possí,cl pela rct·u1x·ra,·ãoc aprofundamento dos
\·alore' d:i Liberdade. da Democracia. da Pai, da Solidariedade. da
Justiça Social. enfim do\ \alore' de Abril.
Vi\ ao ~5 dcAhril!
Vi' a Portugal! •
Abril de 2009
Direcção da Associação 25 de Abril
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Santa Clara Gomes (1uando usava da palavra, em nome da Comissão Promotora, no fina l da manirestaçiio no Rossio

Esperança nos jovens
NUNO SANTA CLA RA GOi\IES*

AMIGOS E COMPANHEIROS:
Trinta e cinco anos são passados desde
aquela madrugada que mudouonoo;;sodcstíno,

ou melhor dizendo, que pôs fim ao nosso fadoirio
e no-. reintegrou noutromododeviver,queera

nosso por direito. que era oda nossa tradição.
herançadelutasqucadi1adura1arrcu
Quase duas gerações! Uma. completa. já
nasceucmliberdade:outradáo>primeiro>
pa'>so~.já sem nenhuma rccordaçàodirectade
uma forma de \'Ídaquetem dificuldade cm
">cqucrimaginar.

Se por 1eLes tendemos a lamentar um ccno
alheamentodestasgcrnçõesquamoàc1•ocação
do que foi o 25 de Ahril. há que evitar o lamento
fácil esaudo;isca. Se JXlr.lOS mais no\os vi\er
cmdcmocraciaé cãonalural como o arque ;;e
rc~pira.cemosqueconsiderarqueissoéagrande

\i lóriado25dcAbril

Missão cumprida? Nem por isso. Tal como
o ar que se respira pode estar poluído. também
a democracia pode escar cnfcmia. ou. no mínimo. precisa de ser cuidada. E. curiosamente. o~
queminimiiamanecessidadedecuidardo
nosso planeta são os mesmos que recusam a
neces~idadede cuidar da nossa democracia.
Comoqualqucrconstrução humana. a
democracia carece \Cr apoiada. desenvolvida.
vivida. par.i. que não se limite a vagas e pomposas dcclarações. \ertidas cm lcis dc intcrprctaçào
difícilparaocidadãocomurn.bcmcomoaidas
rcgularesfü;umasparareferendarpes.oas.situaçôes.destinos.cornasquaisamassados\'Otantesdificilrnemcseidemifica.
A dc,rnlorinçãodacoisa política que ultimamente se cem \erificadoéoresultadodessa
não identificação.
Mases!.aapatia.paraalémdaestagnação
da sociedade. é perigosa. porque deixa a um
punhado o destino de todo>. Só a participação

activa.afiscalizaçãopermanente.aresponsabilizaçiioinequívoca.sãoogarantedeumademocracia plcna.
DealémAllânticosurgemsinaisdeque.
quandoexisceummo\imencodefundonasociedade. algo pode mudar. E no discurso político.
uma nova-velha JX!lavra vem ao de cima: responsabilidade.
Como que por acção da providi:ncia. isto
sucede no despontar de uma grave crise. Crise
que dizem ser financeira. masqueéantesdc
mais política. Foi o canto da sereia do ullraliberalisrno quc cegou aquele~ a quem cabiadefendero bem público. comoagorase reconhcrc.
E não é por acaso que se tenta negar
qua!quer<;emelhançacomsituaçôesanceriores:
pois como se iria ju<aificar um tal descuido?
Como não prC\Cr o que era pTC\i~ível?
Daí que atai paknra mágica da responsabilidade seja politicamente i11correcta . pelo
menosde,celadodoAtl5mico.
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Em cima, jovens na manifestação
popular são a certeza da continuação
de Abril;
ao centro, a exteriorização de um
estado de alma plena de Liberdade;
em baixo, os símbolos continuam
a atrair ajm'cntude

E mais: agora \'e mos os apóscolos do uhra libcr.i.li'>mo a n..-clamar a intervenção do estado
(isto é. dos contribui ntes) na clássica manobra
de pôr esse mesmo estado ao ser' iço deles: por
acção ou por omissão. pelo seu controlo no
sentidodcintcrvirounãointervir.conformeas
conveniências.
Que nossirvadeconso!:ição. anósponuguescs. escarnecidos quando do ca>o da dona
branca.considerada manifestaçãode1crceiromundismo. as .. Donas Brancas .. à escala planetária que agora se descobrem ...
As crises geram oponunidades. dizem-nos
cabeçasbcmpcnsantes. E é,·crdade:estadá-nos
a opon unidade de repensar a nos~a escala de''ªlorcs. tão maltratada por aquele canto de sereia
qucjárcferi.
Já falei de responsabilidade: falemos de
sol idariedade. Aquela que surge em todos os
preâmbulos de leis edcrretos-lci. masque no
articuladoseesbate,sedilui. desaparcce ... 111as
sempre referindo os mais desfavorecidos. a
quemmclhorscchamariaosmaisescarnecidos.
Um a um. direitos adqui ridos vão sendo
questionados, diminuídos. não cumpridos.
esquecidos.eliminados.
Acidada11k1 plena. aquela participati\'a.
vivida. geradora de ideais.dá lugar à rc~ignação.
àesperançadcalgumganhoquecompenscc>sa
perda. como o prato de lentilhas da Bíblia.
trocado por um direito.
Como o dire ito à saúde. sujeito às leis do
mercado: como o direito a uma ju~tiça grau1ita
e igual para todos: como o direito à segurança.
cada vez mais ame açado: como os direitos dos
dclíciemesàsuaplcnaimegração.remetidopara
bondosas declarações. desmenti das pela pr.ítka:
eon10 o simples direito dos ex-combatentes a
existir. num país em que quase dez por cento da
população passou pela guerra: como o direito ao

""1;;§
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Os crams csth·cram presentes na C\'Ocação dos 35 anos da Revolução

Esperança nos jovens

7-

ensino sem ocri\'oda capacidade económica:
comoodircitoaotrabalhoeàsegurançasocial.
E aqui não resisto a citar um modesto
pedreiroqucconhcci.equemcdisscumdia:só
falamdasle isdaeconomiaparddcspedir:nunca
ouvifa!ardessasleisparacriarumemprego.
Dir-sc-iaquequarcnrneoitoanosdedirnduraecorporativismo11ostiraram:icapacidade
dcco111n11iarodcstino:tudocstavapcnsado.tratado.organizado.previs1o:sófaltavaobcdecer.
Seráquetrintaecincoanosdedemocracia
não conseguem sacudir esse peso nefasto. como
se o corporativismo tivesse ficado inscrito no

nosso ADN?

A multidão concentrada no desfile tornou Abril presente

Ser.i que não restam às bases senão a
submissão. aos quadros o scguidismo. às cúpulas a aceitação de dogmas duvidosos?
Ouscciqueoavolumardosproblemasnos
fará despertar para a necessidade absoluta de
participar.dercunir.deseassociar.enfimde
tomaronossodestinonasnossasprópriasmàos?
Estão aqui muitos jovens. Não iantos como
eu gostaria. Ainda que n:io sejam a maioria. são
ufururo.
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São os na'>Cido~ 11pós o 25 de Abril. sem
lembrançascai11damertQ!,\raumru.daditadura
ou da guerra coloniol. c~cepto as herdadas.
É principalmcme para e le~ que me dirijo.
porque não inílucnciados pelo!i 1apore, do
conformismo. nem condicionado\ por recordaçõcs difíceis de ernrcizar.
Sobretudo para que lutem por aquele\
valort"Sporquchnarmno-.qucfücrarnaresis-

lência e a re1olução doe; cra1o<. e que agora s.ão
poMoscmcauo;.a.

É 10,\a esta herança. Não a delapidem.
an1csaes111nem.culti1cm.apcrfciçoem.jáque
é c~~e o imperamo para qualquer homem ou
mulhcrdignosdcs-.cnome:dcixarmaisdoquc
aqui lo4uccnco111rou.
Só a~~ i m oc poderá cumprir o 25 de Abril:
na p;irticipaçào, na di<.cU\5il.o. na luta pelos

direitos. no rcspeiio pela liberdade. no
cumprimentodasolidariedadc,nnquel:i1ilência
dammuridadcqueéarc~pon\abi!idade.

Qucrcmosacrcditarcmv6!..
Quen.:mo~ acreditar que a i nda~ tempo.
l\ào abdicamo~ do n~so futuro.
Acreditarno~ na democracia.
VJ\·ao25dcAbril! •

.,,.,,..,... ............ ,,

,,,..,.-._ ,,_,_

... u.--.,.,,~·

·•~'•A......,•:»N

Os bombos ruíaram por Abril e emprestaram um cariz de resta ao desfile

Como há 35 anos, a chaimitc circulou por Lisboa

' ds
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Vasco Lourenço e António Costa na inauguração do Monumento

O representante da SECI L. Nuno Maia Silva

Monumento à Liberdade
VASCO LOUM.ENÇO

A IDEIA NASCEU no âmbito da evocação dos
25aoosdaAssociação25deAbril.
A Câmara Municipal de Lisboa a('ll'O\'OU a
proflO'>taquclhcapresentánm.
O J~ Aurélio sugeriu a soluçlo. o Sérgio
Viccnh! abraçou-a. arranjou colaboraç.:lo de um
grupo de alunos do Curso de E~cultura da
Faculdade de Belas Anes d;i Uni\tr-idadc de

Li>boa. coordenou-o~ e a~sim na~ce u a conccpçào do rnonumento.
l'al ta\aobterobctãoncce~sjrioco local.
Quanto ao betão. a SEC IL apoiou-nos
intcgrnlmeruc. Quanto ao local. da~ f>Oucas
h1pótec,c\ di~ponheis. a que mais interessa'ª
linha o ónus da e1;.is1ência do outro monumento
ao 25 de Abril na mesma zona.
Porquê.então a escolha?
Confcssemosquenàofoidifícil.A\rJlÕCS
que n ~uponaram eram muito fonc\: o lllCHmmcnto foi irnplantado na zona de inter\ençiio de urna
da;; m:1i~ irnporcantes unidades 1111litare~ que
actuamrn, pelo MFA, no 25 de Abril de 1974 o Bat;1Jh.'lo de Caçadores 5 (BC5). &lá. ali.is. quase
à frente do ponão por onde e~~a força saiu às

Vista geral do i\ lonumcn lo
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Projecto colectivo
de intervenção artística
SÉRG IO VICENTE
ESTE MONUMENTO assinala os 25 anos da
Associação 25 de Abri!. Foi wncebido por um
grupo dejoven~ escultores do Curso de Escultura da Faculdade de Belas Anes da Uni\'ersidadc de Lisboa. trabalho orientado pelo professor
escultor Sérgio Vicente, acOn\'Ítcdo Escultor
José Aurélio. O envolvimento de um grupo de
artistasplá;ticos.nascidosdepoisde 1974.num
projectocolectivo de intervenção artís iica no
espaço urbano. aparece-nos como uma das formas mais singularcs dl.'. assinalarcsta d.Jta. Os scus
autores procur.im de~te modo evocar e reafirmar
de fomta pem1anente os valore~ fundamentais
da Re1•olução de Abril. trazendo à sua defesa e
preservação as gerações nascidas depois de
1974.
Para o sucesso dcsrn empresa. importa destacar que, no cerne deste projttto esteve a partilhade experiências de vidaentreageraçãode
artistas e militares que fizeram nascera Revoluçãoeogrupodejovensartistasquese propuseram evocá-la.
Estllintervençãodcfine-sepeloseucarácter
público.Épensadaeco11s1ruídaapartirdasrclações que se eslabckccm entre o objccto, o espaço
queoemolveeas pessoa,queou,am.Apalavra LIBERDADE é gravada pela<; fonnas geométricas do seu vazio. no solo da cidade. São

03h!5dc>sagloriosa madrugada. para cumprir
cabalmente toda~ as missões que lhe foram
cometidas.
Comandada pelo major José Fontiio. com o
capitão Bicho Beatriz e o tenente miliciano
FranciscoMascarcnhasacomandarassuasduas
companhias e o capitão Cario' Camilo a apoiá-los noquartcl. a força do BC5 assaltou e ocupou
o Quartel-General da RML ocupou os estúdios
do Rádio Clube Ponuguês e deu apoio e segurança à equipa coordenada por Costa Ne,es e
Santos Coelho: controlou as instalações do
Quartel Mestre General do Exército e controlou
toda a zona adjacente ao Parque Eduardo VIL
Menos mediática. em termos de 25 de
Abril. que o Terreiro do Paço ou o Largo do
Carmo.estazonanãodcixadeserigualmenle
significativa, quando pensamos no roteiro das
acções militares da Revolução dzy; Cravo~
Por tudo isto. a nossa satisfação pela
implarmção do monumento à Liberdade. ne<>te
local. •

platafomia~deusosdivcrsos,àcscaladocorpo

humano. A ""Liberdade"' é reconstruída todos os
dias.eoslugarcsdefortecarácterevocativossão
espaços de reflexão.
Participamº·" seguintes artistas: Direcção de
Projecto Sérgio Vicente. Coordenação José Aurélio. com Ana Moreira. Bruno Cidra. Edgar Pires.
Nuno Estc\es. Ricardo Mendonça e Sara Padr:1o.

Sérgio Vicente e José Aurélio

Promotores: Associação 25 Abril. Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa,
Câmara Municipal de Lisboa.
Apoio:SECI L
Localização: Jardim Amá lia Rod ri gues.
cruzamento entre a Rua Marquês de Fronteira e
Ru a Castilho. em Lisboa.
Inauguração: dia 25 de Abril de 2009 •

""'1d;
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O antigo refeitório das praças da EPC acolheu o jantar convívio comemorativo dos 35 anos do 25 de Abril

Jantar em Santarém
ESTE ANO. a Câmara Municipal de Santarém.
através do seu presidente Fr;rnc isco Moita
Flores, convidou-nos para nos deslocarmos
àquclacidadcemblemáticadeAbrileaíconvivermos. na evocação da gesrnde há 35 anos.
onde o Salgueiro Maia viria a desempenhar
papel determinante
Foram ccrça de mil os corwi\'US. onde se
induíram os associados e amigos da A25A e os
convidados da Câmara Municipal de Santarém.
quealémdojantar.scrvidopcloincxccdívclJosé
Yall>om. do Centro Associativo da Messe dos
Serviços Sociais da Estação Zootécnica. puderam assistir. na parada da 1elha e ex-EPC. a um
grnndeespcctáculocvocmivodo25deAhrilde
1974.
Durante o jantar. a A25A e a FMD assinaram um protocolo de cooperação futura. cujo
tcxtosercproduzems.eparado.
Quantoaoespecuículo.apcsardofrioscntido, diremos que. tamhém por isto. valeu a pena
a deslocação a Santarém.
Es1àodcparahénsaC. M.Santarémeo s.eu

O presidente da C.J\·I. de Santarém quando se dirigia aos cmwh·as
prcsidcme.est.1deparabénso25deAbri!que.
apesar de !odas as vicissitudes. continua a gerar
saudadcs no coração dos Portugueses. trnnsmi-

tindo-lhesaforçaeaespcrnnçadequeacrise
4ue atravessamos. como todas as outras. é possível de ultrapassar... •
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Protocolo celebrado
entre a Associação
25 de Abril
e o Foro Milicia
v Democracia

Delegação
de Espanha
celebrou
o 25 de Abril

Luis Otcro e \'asco Lourenço subscrc\Cm o Protocolo
Autênti<:a' ccmlinuadorn' da acçào do
l\lmimcnlo da-. forças Armada' (MFAJ. cm
Portugal. e dll lnión \ ·lilitar Oemocr<iti<:a
flí\10). cm fapa11ha. a A\'>OCiaçào 1.'i de
Ahril1A15A1c0Forol\1ilicia) Democracia
rF\10) ú;m desenvohcndo e con,olid:rndo
rn, l'alores 4ue em 197.i le\aram os milit;irc-.
portugue'e' e e'panhúi' a rnnlribuir dcci-

- Promoçào de e-iudo' conjunto' 'obre o
papel hi\túrico do' rniliiarc' de ambo'
paí'e' ua dcfc,a da democracia. da'
liherdadc, e do, direito' humano,;

cspanhoJa··fiJha"doMFA.quecontrihuiupara
atransiçãodcmocráticanopafs 1·izinho.

pai-.e'

Igualmente participaramosquinzcestudantcsdePonuguês 11indo<;daUni1crsidadedc

'\o 'cm ido de fortalecerº' laço' de
ami1a(k.cntiininiciadn,.dccidirama:\2.'iA
e a f'MD C'>labelecer um protocolo de
coopcrnçào mútu:1. com 1i,ta ªº' 'eguinte'
ohJCC\ÍVO'>

Fei1oc111 doi,originah bilingue' fPnrtugui''c f-\panhnl1ca,,in;1docm S<mtarém
:io\ ].4 dia'> do mi'' de Abril de 2009

NO JANTAR CONVfVJO participou a delegação do Foro Milicia y Democracia <FMD).
composta por quatro oficiais da UMD (Luis
Otero Fernándcz, Fernando Reinlein García
Miranda. José lgnacio Domíngucz. Jo~é Foncs

º'

- Promoçào de intercàmbio entreº' re'pecti1m ª''ociado'. nomeadamente atrai ó da
t:Íedi1:iç;io de cncnntm\ pcriüdico-.. num

Bouzán e respecti\'as esposas) organi1ação

Saragoça. açompanhados da sua profe~wra. a

nossa associada Lourdcs Eced. que .. teima .. em
dar-nos a alegria de 11irparticiparconnosconas

comemorações de Abril.
De realçar que quer a delegação da E\.10.
convidada daA25A. quer o grupo de C>tudante'i
daSaragoça.pudcramevocarAbri1.nosdias24
e25.visitandooslocaishistóricosdaRcvolução
dos Cra\'os, na zona de Lisboa. convivendo no
jantar de Santarém. assis1indo às cerimónias na
Assembleia da República e participando no
desfile popular da Avenida da Liberdade. •

- Cons;igraçi\o e di1 ulgaçào. no domínio
culturalecívicu.doe,píri(Odn \IF,\ eda
UMD;
-Difu,ào rlo' re'pecti\o'> paí-.c'>da-.cxpc
riênc1a,_ documcnlCJ,, publicaçõe,, c1cnto'
ouomr.1,rcalilaçõc-.daoutra pane:

Pcla_.\"ociaçàn1.'idcAhril
Va_-.ço Correia Lourenço

Pelo Foro Milicia ~ Democracia
Lui,Otcro

' ds
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Artistas plásticos
intervêm por Abril
NOS 35 ANOS do 25 de Abril, a Livraria Círculo
das Letras (Lisboal, a Cooperativa Arvore
(Portol, o Museu Jorge Vieira rnejal e a Bienal
de Cerveira (Vila Nova de Cerveiral, em colaboração com aA25A, evocam e homenageiam
os 35 anos do 25 de Abril, promovendo uma
intervenção artística de um colectivo de mais
de duas centenas de artistas convidados anível
nacional.
Pretendeu-se com esta iniciativa acolher,
com total liberdade artística, diferentes
gerações e diversas formas de expressão.
Aintervenção de cada participante, sobre atela
(formato 25x25l foi individual.
oconjunto de trabalhos organiza uma
unidade painel/mosaico mural alusivo ao 25 de
Abril aser exposto em diversos pontos do pais.
Esta obra será apresentada, até 201 O, em
diversas acções exposições, sessões de
debate, convívios em colaboração com escolas,
municípios, etc.
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nomes dos participantes
ordem alfabética

35
~
_An_o_s_d_º_25_Ab_r_'1~ por

Acácio de Carvalho 6
Adriano Mesquita 139
Agostinho Santos 155
Alberto Gordilho 117
Albino Moura 50
Aida Calvo 200
Álvaro Queiroz 63
Álvaro Rodriguez 186
Álvaro Siza 81
Ambrósio 68
Américo Moura 101
Américo Sil'la 111
Ana Bernardo 99
Ana Ferreira 75
Ana Maria 157
António Barradas 182
António Carmo 134
António Caturra 209
António Cunha 76
António Galvao 201
~~~~~i~:~~ ! 37

Cristina Pascoalinho 84
Dalila D'Alte 14
Daniela Steele 62
David Almeida 150
David Cola Nova 207
David Marques 176
Denise Moreira 98
Dilar Pereira 147
Diogo Amaral 173
Dorindo Carvalho 135
Eduardo Abrantes 3
Eduardo Conceit;ao 202
Eduardo Nascimento 189
Eduardo Neves 129
Eduardo Tei~eira 26
Elias Rodrigues 22
Elisabe1e Pimentel 4
Emerenciano 132
Emília Alírio 23
Emília Nadai 37
Eugénia Rosa 97

Helena Gomes 15
Helena Justino 161
Helena Lousinha 105
Hemique Gabriel 58
Henrique Matos 13
Henrique Silva 203
Hilário Teixeira Lopes 8
Humberto Nelson 64
Inês Lousinha 194
Inês Mota 199
Irene Ribeiro 113
Isabel Braga 78
Isabel Cabral 178
Isabel Lhano 121
Isabel Padrao 47
Isabel Sabino 148
Ivone Ralha 92
Joao Abel Manta 154
J Grazina 165
Jaime Bap!ista 42
Joao Branco 153

Luís Rodrigues 12
Luísa Gonçalves 48
Luísa Marisa 131
Mamede Pereira 152
Man 40
Manuel Casa Branca 5
Manuel Gantes 70
Manuel Malheiro 126
Manuel Passinhas 7
Manuel Seita 82
Manuel Vilarinho 141
Manuela Alegre 30
Manuela Bronze 66
Manuela Campos 45
Márcia luças 174
Margarida Alfacinha 71
Margarida Gomes 188
Margarida Leáo 102
Margarida Nela 39
Maria Conde 94
Mar!a de Lourdes ~lc?bia 115

Augusto Canedo 213
Beatriz Cunha 167
Benvindo Carvalho 18
Çao Pestana 197
Ca1la Sofia Mendes 51
Carlos António 123
Carlos Araújo Mendes 52
Carlos Barreira 31
Carlos Barroco 143
Carlos Cancelinha 95
Carlos dos Reis 175
Carlos No 90
Carmo Pólvora 60
CaroliM Rosa Carrasco 55
Cecília Cavaca 61
Célia Bragança 79
César de Carvalho 171
Cidália Rodrigues 28
Clara Afonso 46
Cláudio Torres 25
Cristina Leal 138
Cristina Mendonça 168

Evelina Oliveira 108
F Sacadura S 156
Fátima Heitor 34
Fátima Neves 1
Feliciano 196
Fernanda Costa 119
Fernando Verissimo 103
F!orival Candeias 208
Francisco Nogueira 2
FranciscoPessegueiro 184
Francisco Silva Dias 83
Francisco Trabulo 183
Gerardo Burmester 142
Gil Teixeira Lopes 114
Gina Frazão 69
Gonçalo Condeixa 36
Guadalupe Godinho 159
Guilherme Parente 128
Hei!or Figueiredo 149
Hélder Maia 106
Hélder Tércio 49

Joao Duarte 136
Jo3o Moreno 212
Joao Santos 33
Joaquim Caeiro 160
Jorge Bandeira 43
José Assis 130
José Dominguez 59
José Emidio 104
José Leitao (Ukkotta) 195
José Mouga 88
José Narciso 125
José Raimundo 204
Júlia Pintão 53
Júlio Roriz 10
Laranjeira Santos 164
Luís Ferreira 85
lu(s Filipe Gomes 163
Luís Lobato 191
Luís Melo 86
Luís Miguel 8r~s 205
Luís Mota 180

Maria Joao Cast10 56
Marina 67
Mário Gomes 170
Marta Barata 177
Martins Coelho 187
Matilde Marçal 112
Melício 198
Miguel Azevedo 193
Moisés Paulo Preto 162
NádiaTorres 21
Nália Barros 166
Neca 181
Nuno Araújo 73
Nuno Cacilhas 20
Nuno Gandra 77
Nuno Lemos 124
Nuno Martins 41
Nuno Saraiva 65
óscar Alves 140
Paula Jacob 11
Paulo Barreto 192

3
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Paulo Hernâni 74
Paulo Narciso 24
Paulo Pinheiro 206
PedroPenilo 72
Pedro Pinheiro 106
Raquel Gralheiro 190
Raú1Cerejeiro 12
Ribeiro Couto 210
Rinoceronte 89
Roberto Machado 146
Rober1oSantandreu 145
Rodrigo Cabral 178
Roma.o Peres 91
Rosário Carneiro 57
Rui A Pereira 100
Rui Aguiar 19
Rui Cardoso 80
Rui F. Pimentel 54
Rui Paiva 118
Rute Garcia 169
Santa Bárbara 110
Sérgio Vicente 87
Sílvia Carreira 27
Sobral Centena 29
Sofia Aragao 93
SusanaBravo116
Susana Nogueira 106
Susana Rua Garcia 172
Susana Silva 211
TeresaCortez 109
Teresa Pacheco 185
nagoCruzeiroReis 144
TiagoMestre 151
Tiago Morais 96
VitorRodrigues Pereira 158
Vitoralves 127
VolkerSchnuttgen 32
Zandre 16
ZulmirodeCarvalho 35

""1d;s
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71
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62

63

64

65

66

67
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1
78

79

BD

88

89

90

4b

81

1

(i1
82

~i

lliili
91

92

-

141

150

83

84

85

86

87

144

145

146

147

93

143
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lntervençao Art1sllca

35 Anos do 25 Abril

® (];.""º'
155

156

157

158

159

184

185

186

187

188

192

193

194

195

196
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nomes dos participantes

35 Anos do 25 Abril
1 Fátima Neves
2 Francisco Nogueira
3 Eduardo Abrantes
4 Elisabete Pimentel
5 Manuel Casa Branca
6 Acáciode Carvalho
7 Manuel Passinhas
8 Hilário Teixeira Lopes
9 Eurico Gonçalves
10 JúlioRoriz
11 PaulaJacob
12 Raúl Cerejeira
13 HenriqueMatos
14 0alila O'Alte
15 Helena Gomes
16 Zandre
17 JoãoCarqueijeiro
18 BerwindoCarvalho
19 Rui Aguiar
20 Nuno Cacilhas
21 Nádia Torres
22 Elias Rodrigues
23 EmiliaAlírio
24 Paulo Narciso
25 Cláudio Torres
26 Eduardo Teixeira
27 Sílvia Carreira
28 CidáliaRodrigues
29 Sobral Centena
30 ManuelaAlegre
31 Carlos Barreira
32 VolkerSchnuttgen
33 JoaoSantos
34 Fátima Heitor
35 Zulmira de Carvalho
36 Gonçalo Condeixa
37 Emília Nadai
38 ArleteGouveia
39 Margarida Neto
40 Man
41 Nuno Martins
42 JaimeBaptista
43 JorgeBandeira

por ordem númérica de tela

44 Eugénia Rufino

t'.M\ r'J

129 Eduardo Neves
130 JoséAssis
131 Luísa Manso
132 Emerenciano
91 Romão Peres
133 Maria Fernanda Oliveira
92 Ivone Ralha
134 AntónioCarmo
135 DorindoCarvalho
93 SofiaAragao
94 Maria Conde
136 Jo3o Duarte
95 CarlosCancelinha
137 António Paisana
96 Tiago Morais
138 Cristina leal
97 Eugénia Rosa
139 AdrianoMesquita
98 Denise Moreira
140 óscar Alves
99 AnaBernardo
141 Manuel Vilarinho
100 Rui A. Pereira
142 Gerardo Burmester
101 Américo Moura
143 CarlosBarroco
102 Margarida Leão
144 Tiago Cruzeiro Reis
103 Fernando Veríssimo
145 Roberto Santandreu
104 José Emidio
146 Roberto Machado
105 Helena Lousinha
147 Dilarf'ereira
106 Hélder Maia
148 lsabel Sabino
106 Susana Nogueira
149 HeitorFigueiredo
150 David Almeida
107 PedroPinheiro
108 Evelina Oliveira
151 TiagoMestre
109 TeresaCortez
152 MamedePereira
110 Santa Bárbara
153 JoáoBranco
111 Américo Siiva
154 JoáoAbel Manta
112 MatildeMa1çal
155 Agostinho Santos
113 1rene Ribeiro
156 FSacaduraS
114 Gil Teixeira Lopes
157 Ana Maria
115 Maria delourdesAlcobia 158 VitorRodriguesPereira
116 SusanaBravo
159 GuadalupeGodinho
117 AlbertoGordilho
160 JoaQuimCaei10
118 RuiPaiva
161 Helena Justino
119 Fernanda Costa
162 MoisésPauloPreto
120 JoáoCastroSilva
163 LufsFilipeGomes
121 1sabellhano
164 Laranjeira Santos
165 J.Grazina
122 luísRodrigues
123 Carlos António
166 NáliaBarros
124 Nuno lemos
167 Beatriz Cunha
125 José Narciso
168 Cristir.a Mendonça
126 Manue1Malheiro
169 Rute Garcia
127 Vitoralves
170 Mário Gomes
128 GuilhermeParente
171 César de Carvalho
87 Sérgio Vicente

45 ManuelaCampos
46 ClaraAfonso
47 Isabel Padrao
48 LuisaGonçalves
49 HélderTércio
SO AlbinoMoura
51 Carla Sofia Mendes
52 CarlosAraújo Mendes
53 Júlia Pint3o
54 Rui F. Pimentel
55 Carolina Rosa Carrasco
56 MariaJoaoCastro
57 RosárioCarneiro
58 Henrique Gabriel
59 José Oominguez
60 Carmo Pólvora
61 Cecilia Cavaca
62 DanielaSteele
63 ÁlvaroDueiroz
64 Humberto Nelson
65 Nuno Saraiva
66 Manuela Bronze
67 Marina
68 Ambrósio
69 GinaFraz.1o
70 Manuel Gan1es
71 Ma1ga1idaAlfacinha
72 Pedro Penilo
73 NunoAraújo
74 Paulo Hernani
75 AnaFerreira
76 AntónioCunha
77 NunoGandra
78 Isabel Braga
79 Célia Bragança
80 Rui Cardoso
81 Álvaro Siza
82 Manuel Seita
83 FranciscoSi!va Dias
84 Cristina Pascoolinho
85 luísFerreira
86 LufsMelo

88 JoséMouga

89 Rinoceronte
90 Carlos No

Círculo

f~I =

Viira

~ \..!r;.Letras ~ casa ,,anes

a

172 Susana Rua Garcia
173 Diogo Amaral
174 Márcia Luças
175 CarlosdosReis
176 David Marques
177 Marta Barata
178 Isabel Cabral
178 Rodrigo Cabral
179 Maria Helena Gouveia
180 luisMota
181 Neca
182 António Barradas
183 FranciscoTrabulo
184 Francisco Pessegueiro
185 Teresa Pacheco
186 Álvaro Rodriguez
187 Martins Coelho
188 Margarida Gomes
189 EduardoNascimento
190 Raquel Gralheiro
191 luís Lobato
192 Paulo Barreto
193 Migue1Azevedo
194 1nêslousinha
195 José Leilào(Ukkotta)
196 Feliciano
197 Çãof'estana
198 Melício
199 lnêsMota
200 AldaCalvo
201 António Galvão
202 Eduardo Conceição
203 Henrique Silva
204 José Raimundo
205 Luís Miguel Brás
206 Paulo Pinheiro
207 David Cola Nova
208 Florival Candeias
209 António Caturra
210 Ribeiro Couto
211 Susana Silva
212 JoaoMoreílo
213 Augusto Canedo

º

~-- ~
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comemorações no Porto
COM UM PROGRAMA em moldes idênticos
aos dos anos anteriores. a Delegação do Nonc
integrou a Comissão Organiwdora das Comemorações do 35.º Ani,ersiriodo 25 de Abril que
tiverarnoseuinicionanoitede24. na Praça da
Liberdade, com leitura de poemas dcArydos
Santos. <;eguidada actuaçãodo Samuel encer-

randoàs24horascomfogodeanifício.apósse

comemorações

populares
24 abril · -

:---·.-,-- _.

....

....-·-·-·-

-----...
......----......,:::.:::-:-:.--1

25 abril

entoorem mro a ··Gr.indola Vila Morena" acompanhando o Coro da Unil'ersidade de Letras.
maisurnanocmpalco.
Natardedodia25.le\elugarumacerimóniaevocaciva da memória dos presos políticos.

junto à i;cdc da cx-PIDEJDGS. no Largo Soares
do~ Reis. com umas palavras proferidas pelo
membro da nossa Direcção. M:muel Loff.

ALiberdade andou
à solta na invicta
cidade do Porto, onde
os manifestantes
tornaram presente,
nas comemorações
populares,
o espirita
do 25 de Abril

Um aspecto da Avenida dos Aliados no dia 25 de Abril

Scguiu-<;eodcsfilcatéàPraç;idaLibcrdadc.
onde foi lida a men.agem da Associação 25 de
Abril.Salicme-scaenomieadesàopopular.com
;i Praçachci;iea formac;ilorosacomoacolhcu
os Militares de Abril.
Édeassinalarcomtristezaeindignaçãoquc
maisuma\cztcnhaha\idototalausênci;idecoberturatcle1isi1anascgundac:idadedopaís. •

comemorações poptJ.ares
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Milhares de pessoas desfilaram nas ruas do Porto e reclamaram a retoma dos ideais de Abril

Memórias de Guimarães
BACELAR H.:RREIRA

Foi por i'\º que ali C\lhcrno\ mais uma
\'CZ.Ocalcnd.iriodi1ia25dcAbrilcnãoé prc·

TE\1 A PENHA. meu caro Antero. e'te condlo
de -.empre lembrar. <;eja qual for a :ihura. o 2.5 lk
Abril e é por i•'>Oque. como muito<.. ali \OU cm
cada ano
Sempre temos ei.ta mania de dar h
1empo o que é pé"imo
A Penha lá no alto. encanto da p;ihagcm
mmhola1umo do céu. Abril momento de encanto
colocado lá no aho da!> no~'ª' \ida.>. Sãocoi'ª'
bela., de ma1., para terem tempo.
E por i""°· e.,tou ccno. que ah 'anHl., nc,tc
no.,-oAbri!-.em tempo. nc<,tcAbril que na-.ceu
\i1idoao-.egurtdo.afazercsqucccro'>Ol'IO.rk'<,I<:
Abril que '>Onhamos e a que não queremo<, dar
tcmpo.porqueo,i1crelllO'>o;empre

ci..omai>parnqucaPcnhano.,receba.afalardc
tudo r de nada. a di1cr COi\<h. a lembrar outras.
re\endo e~paço-. e dando alento a outro<i.
E éramo\ cinquenta. Diria que t mentira.
porque muito" mai., ah ccin\ i\..-ram conn~ e

'º"ª'

;,em ter ~ido preci..oque o Gu1maràe\ 00!> lll<!"'ie
(obrigado) a lembrá-lo' por um minu10
Cumo,abc.,,clcnunca>er.,quecrdeagradecer a quem o merece e lembrar todm quan -

10., caminham a no>w par ne.,la :l\Cntur.1.. agora
cahnaemai>alegrccomacornpanhiada'no;"ª"mulhcresaqucm.naal!uraprópria.agratkceu
E foi tudo igual
··Man:ha do \1F.\ ..

"Gn'intlolaVilaMorcoa··

H1110Nacional
'10 ll ino. <,ernpre aquele~ acorde' impe·
d\Cl\doPire'
Depoi., foi o dci,ar o Alio da Penha a e.,pe.
rar, porque há mai, Abril e lá e.,taremo.,
A ementa. que Já esquecia. foi a do c0!.tumc. Di, inai1, filetc., dc pe..cada. arroz à ,alenciana e mimch aco<.tumad0<.. \inho \erde, bom
e como <,empre muito' cra\m. Preço igual ao
anterior. que quem 'ªhe é o Rui
foi a>'>im aquele e~tar na Penha cm Abril
Um grande abraço Capitão Antero. •

fi;;õ
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comemorações em Toronto
ANTERO RIBEIRO DA SILVA
A CONVITE DA Associaçào Cultural 25 de
Abril (Toronto) - Núcleo Capitão Salgueiro
Maia. em representação da nossa Associação,
desloquei-me àquela cidade do Canadá. acompanhado de minha mulher.
Tivcocuidadodcprcviamcntemedocumentar.juntodeoutrosconsóciosqueem anos
anteriores lá tinham cumprido idêmica missão.
sobre aespccificidadedacomunidadc que iria

Toclasasminhasexpecrativasforamultrapassadas pela positiva. no modo como cantos
compatriotas com quem lá convivi. comungam
dosidcaisdcAbril.naalcgriacomqucovivcm
e na forma amiga como nos receberam.
O Rogério Vieira (Presidente da Direcção
do Núcleo). a Margarida. o Carlos Morgadinho.
a Odete. a Piny. o Miguel. a Ligia. o Henrique,
a Adelaide. o Dr. Tomaz Ferreira e tantos outros,
foraminexecdíveisnasuadedieaçâoesimpatia,
pamque nada nos faltasse e nos sentíssemos verdadeiramente em casa. A todos trouxemos no
coração.
Chegadosdevéspcra.odia25deAbrilcomeçoucomumacntrevistaqucdcinoscstúdios
da CHI N RÁDIO. ao jornalista António César
À noite, ponto alto das Comemorações.
decorreuojantarfestivo.emqueestíverammais
de duas centenas de pessoas, norneadamemea
Cônsul de Portugal em Toronto (Dr.' Maria
Amélia Paiva). a Encarregada de Negócios da
República de Angola (Dr.' Sofia Pegado da
Silva).OlíviaChow(deputadafcderal), Pcter
Fonseca (f\·linistro do Trabalho Provincial) de
raí1.es portuguesas, Tony Ruprechc e Charles
Sousa (deputados provinciais) com idênticas
raízeseJoeMihevceCésarPal:ício(vercadorcs
da cidade de Toronto).

Antero Ribe iro da Silva, c1uando lia a s ua interve nção e m Toronto
Numa festa em que houve muita animaçào,
música e também dança, todas estas pcrsonalida<les usaram da palavra. cabendo a mim a honr.l
da intervenção final. que aqui se transcreve em
separado.
No final cantou-se a Gdndola com grande
fervor e o Hino Nacional com intenso sentimento. Posso a!irmar-\'OS que já há muito tempo
não me emocionava tanto a ento.á-lo.
Fui nessa noite entrevistado por uma televisão local. a FPTV. pelo jornalista Domingos
Melo. que me fe1 a oferta da referida gravação.
Duranteae,<;tadia.desloquei-meatrésescolas. em que fiz palestras e mantive conversas
com alunos de descendência ponugues.a. sobre
o tema ·'A Ditadurn e o 25 de Abril de 1974"

Durante o jantar com c morati\'0 do 25 de Ab ril também se ouviu música

A convi1e <lo ministro de Trabalho local.
desloquei-me uma manhã a<> Parlamento Regional, onde me foi dada a oportunidade de assistir
a uma sess.;iode trabalho do mesmo. sobre saúde
Também como con\idado. efectuei noutra
manhã uma visita à Câmara Municipal de
Toronto. acompanhado pelo vereador César
Palácio.
Fui recebido, como convidado. na Casa do
Alentejo <le Toronto e no Centro Cultural Português de Mississauga. onde jantei. num convívio
muito agradável. após ter falado a jovens alunos
de português dessa Instituição
Em todos estes locais. os programas decorreram com enorme dignidade e simpatia. que
entendi como dirigidas à Associação 25 de Abril
eaoqueelarepresentaparatodü!.osportugueses
comquemtheoprivilégiodepri\'ar
Por entre todas estas iniciativas de representação, eu e minhamulherfomosobsequiados.com inúmerospasseiose\ÍSitasculturais.
pelos compatriotas que referi no inicio. que
foram incansáveis no sentido de nos proporcionarem a mclhorcstadia possí\'eL
Percorri inúmcrosrecantoscmqucse fala
português. em que se \endem artigo~ do nosMl
país. em que residem compatriotas nossos. em
rcsumonumarecriaçâodanossaculrnrn.usosc
costume<;. Ali. senti dentro de mim o chamamento do meu país.
Foi uma inol\'idáYc! jornada de Abril. cm
comunhão com todos aqueles que nos rodearam
nessesdias.comotiveocasíiiodereferir.coma
1oz embargada. no dia de regresso. no almoço
dedespcdida.cujaement;ifoiumbcmnacional
"cozidoàportuguesa".ondereinouobemestar.
aboadisposiçiíoejáuma pominhadesaudade
daquiloedaquelesqueiadeixar. •

Abril - Junho • o ReFerencial 23

Mensagem contra a crise*
aqu1pre...:n1c,

,cm comª' 'uª' energia' e comicçõc, na
recon ..cruçàoda -;ociOOadce partilha....em. com

Exmo,_ dirigentes do '.'\údco Capitão Salgueiro
Maia

jtl'>liça. da maior riquei.a a criar.
Mcno' que i''º· '>Cria com toda a ccncw

Minha' \Cnhora' e meu' 'enhorc\
Carm compatriota., e amigo'

um prnjecto muito n;:dutur.
No entanto. ,entimo' que e<,tamo., longe

EX MAS ALlTOR I DADES CANADIANAS.

Trinta e cinco ano\ 'ão cumprido'ªf'Ó'º
25 dcAhrildc 1974.datamarcantc ll(ICOração
do,portuguc\C,4ueamama Liberdade
Efeméride longínqua ou próxima. con-

'oantea lógicacomqueaquü.cm1osencarar.
Longínqua.sccncaram1osprojcctoscpro-

mc''ª' que enform<1ram a nos'a memória
recente. 4uc pouco a pouco foram entrando"º'
fumo<.doc"<iuccimenco.

Roman ticamente tão próxima. em raziio
do, nO\sos\Onhoseanseio' mais profundo~e
que ainda esperamo~ que '-C concre1izcm
Será '>tmpre um dilema mal resolvido!
Pela primeira \e7 u-;andodapalaHa. fora
do no~'º país. em nome da Associaçiio '.!5 de
Abril. faço-o com uma imensa emoçiio.
Sensaçàonova.queparecefazer-mescntir
ainda mai' ponuguês. Talvez seja uma comparação idílica. tal corno para examinarmos uma
pintura. termos por vezes necessidade de nos
af:htar. para melhor a poder admirar.
Sinto-me muito honrado pelo convite rece·
bido. por ei:.tar no ~io de>ta comunidade portugue'>a aqui no Canadá que. a exemplo de tantas
ou1rru. disseminadas porout~ locais. tanto contribui paraeleniro nome de Portugal pelas
quatro partidas do mundo. Pelo trabalho que
desenvol,·e.pelaculturaquedivulga.pclohumanismo que 1ransporta. enfim pela fonna que
promo\·e de ..ser português... Também pelo respcito e admiração que ,ão colhendo das au1oridadesccidadãosdacomunidadcqucaacolhc.
Razões poderosas vos obrigaram a dei:ii.ar o
torrãonatal.porqueonos.soberçonãovosdaria
tudo aquilo porque ansiarnm e que aqui vieram
a encontrar. Estiio com toda a certeza gratos por
isso a este país. Mas ele não estará menos grato
a vós. pelo contributo que proporcionaram ao
seudesen~olvimento

Sãovocês.mcusconcidadtíos.osmclhores
embaixadores da nossa Pátria no mundo, o que
tantas vezes não é de,·idamente reconhecido
pelosgovernantesdonossopnís!
AquelesquesonharamAbrile.nãoforam
com certeza só aqueles que afrontaram com
armasnamiioaDitadura.nãotinhamnasua
mente um simples prnjectode mudança de estruturas do Estado. o nascimento de 110\'os EstadO'i
\Oberanos ou uma política de de<;en\'Ohimento
ba:.eadatãosomemenacriaçãodemaiorriqueza
para o país.
O >onho >cria completo <>e todm os ponugueses protagoni1:a.\\Cm a mudança.participa.'-

A economia. cada \ef mai' '"'tentada ,implesmente na, mais valÍa\.nâocontcmplaa
melhoriada,condiç\ie,devitladosportugue~'

em geral. criando carências de ordem económica
e >0eial. cm enorme' franjas da oossa população.
Os \alore' que nos nonca\'am. muito' dele\
estimhci\. foram dc..apareccn<lo na vor.tgcm do
tempo. não tendo >ido ainda substituído<. por
outro ... porventura tão dignos e desejá\eis como
osquedesapareceram.Criou-seum \aziode
111lores.
A vida humana pas>a a ter um valor muito
bai:ii.o. campcando a insegurança no nos<>0 i,eio.
o que nilo é só preocupante pelo facto em 'i
mesmo. mas muito especialmente pelas tentati\as espúrias que pode prorncar. de soluções
desproporcionadasparnoseucombate.
Os partidos polí1icos transformaram -'c
muitas,·e1cs.enem'iCmpreporculpaprópria.
cmassociaçõcsdcintcresses.nâomanifestando
di>ponibilidadepclacau..apública.afa.>lando-\C
inexora,elmentedoscidadãos.
TemQl> por.entura menos E.'>tatlo no nosso
>Ístema político ma~. com frequo!ncia. pior
Estado.
Ventos de corrupção perpa,\arn a nossa
sociedade.
Tudo isto conduz a um ri'>Co real e muito
preocupante: o po\"O deixar de acreditar neste
sistema democrático. podendo criar tentações e
proporcionando condições para o aparecimento
de ouiros sistemas políticos nebulosos. ou
propiciando pura e simplesmente aabstcnção
completa na opção de rumos para o nO\\O
destino comum. por pane dos eleitores.
Mas.ocenárionãoternque'iCreste.
Contra a corrente de pessimismo c conformismo reinantes em relação à tão propaJada CR ISE. é de Espcrança quc quero 'ir aqui
falar. Para os portugueses de lá e para os
daqui.
Assim.gostariadeaquicitarumaspequena:, frases do génio Albert Ein~tein. que acho que
podem servir de reílellão para o momento de
Crise que o mundo em geral. e o no~MJ país em
panicular.atra\"essam:
Não pretendam que as coisa\ mudem.
fazendo sempre o mesmo.
A CR ISE é a maior bênção que pode
suceder a pessoas e países. porque a CRISE trai:
progrcs\O.
A criatividade nasce daangú<;tia. como o
dianascedanoitcescura.

Í:daCRlSF.quenasceoc,píritoin\cntirn.
a,Je-;coOertaseas grande' e,lratégia...
Quem 'upera a cri,e. 'upcm--.e a \i meMno.
nãosedci:ii.a11do\•enccr
Quem atrihui à C R ISE os 'cu' frnças'-ll' e
mi,éria-.. \'iolenta a \Ua própria capacidade.
\'alorizandomai,osprob!cma,quea,\oluçõe'
A 1·erdadeira C RI SE é :i ni'c da incompctência.
Odcsafiopama.'pe"oa<.epaíse<..!acapacidadeparaencontraras\aÍda'e>oluçõe,.
SemCRlSEnàohádesafios.
Na C RISE.o melhor de cada um \'Cm aotle
cima. porque \em C RI SE todo o vento é uma
!;aricia
Falar dema\iado de CR ISE é ampliá-la.
calar a C RI SE é exaltar o confomli,mo.
Em \'ezdisto.trabalhcmo~noduro.
Acabemos de uma vez por todas com a
única C RI SE ameaçadora. que éa tragédia de
nãoquerermoslutarparauhrapas<;á-la.
Não nos dernitamo' como cidadão...
Ex ijamo.. daquele,queelcgemos.
Participcmo'i. na medida da-. possibilidade'
de cada um. nacon'itroç5odofuturocolec1i\'o.
poi' a nação somo;; todos nó'
POr\'Cze,as '>Oluçôc' par.im no;"'º' problemas estão ao pé de n(\\ e não nas mão-.
longínqua•dequem.:.\tánopoder.
A Democracia e a Liberdade. conquistas do
'.!5 de Abril. >ão a<. ferramentas de qu<' disporno'
para o efeito. Scjamo<.corajo,osnadcfcsade'Oassociati,ismoeaunidadcdeacçãodas
pesr.oassâocorntodaacerte.eaos1cículosmai<;
poderoMJs para atingir objecti\os comuns. que
não têm necessariamente de ser de ordem
material ou económica. mas também. e não
menosimportantes.dcnaturczacívica.cultural
ede r;oli dariedade
Exemplo evidente disMJ é. tal como noutro<.
e•pnços da diáspora. a Associação Cultural '.!5
de Abril. NúcleoSalguciroMaia.aconvitcda
qual aqui estou. "lmpo,r;í1ci<;""niioépala1T.iquc
faça parte do seu \'OCabulário. Bem hajam pelo
exemplo de pujança que nn> trammitem.
Tcnhamo<; orgulho de ser ponuguese' de
Abril.
Façamo<. de cada dia um Abril no\'O
Parafra;eandoopoctaJo.>éCarlosAl)·dos
Santos.digamos:
Agoraquej<i.íloriu
Aesperançanano">aterra.
A<; portas que Ahril abriu
Nuncamai,ninguémascerra··
Vivao'.!5deAbri1
Vi1aPortugal •
/)1

<WJll

pm/mdo p<•rAnum H1Mim J,, \i/nJ "'"
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O 25 DE ABRIL EM ESCOLAS DA REGIÃO CENTRO

se mais não puder ser
que seja a resistir
GERTRUDES 1),\ SILVA
SE TAMBÉM AN DÁSSEMOS para aqui a

laborar para as estatísticas, bl.'m que iXJderiamos
esticarpamcimaoscolarinhos.afeiçoarasgolas

do casaco. passar uma mão pelo cabelo. dar uma
última olhadela ao espelho. um toquinho nas

pontas do bigode.e vamosai,toque lá fora já
hágcnteàespcrap<1tlLnosovacionareen11olver
em

ruido~a~ ~alva~

de palmas.
Vem i'iloa propósito das nossas habituais

jom:idas relacionadas com as comemorações do
25 de Abril. concretamente. as levada~ a cabo
11es1as agreste\ terras da Beira Interior Norte
(B IN. que fica bem assim). este ano em número
de treze. mais do que em qualquer outro ano. e
mais seriam se a partir de dado momcn10 não
théssemos de dizer que não por manifesta
impossibilidade.
Significam isto que o 25 de Abril anda por
aqui cada vez mais rnoe ac1uante? Até podera
ser.e oxalá ... Mas \'amos mais devagar.Alguma
senen11a terão as esrntísticas. Para nós são
instrumento de aferição. e de trabalho. e não o
objcc11,odonosso laOOr,maniaminhad:ishetcrodo:'liasnumasociedadecomoestaonde\'amos
embarcadosequeaindaumdiabá-depagara

factura de tudo \cr e pondcnr cm função de
obJecti\os a alcançar.
Ejáquctanto'iCfalacrna,·ahaçiio.quci,c
ponha então aqui uma nota bem grada para as
escolas e professore~ que conno<;eo - e nrnitas
mais holl\e por aí - le,·aram a cabo acções de
celebração. sensibilização e esclarecimento
sobrcoquefoicoquenostrouxco25deAbril.
Umas mais bem prcpanidas que outras. todas me
pareceram muito interes\antc\ e boni t a~.
algumasextraordinariamentelindas.catécornovcmcs.tantocmpcnhocbclczaplásticaqucalunos e professores lhes conseguiram cmpre~tar:
canções. declamações e rcpresentaçôcsteatrai\
alushas ã Revolução dos Cra,os. E uma
inusilada atenção quando da revolução dá\'amos
o nosso testemunho.
Tahel. quem sabe. um número cada \Cl
maior de professores tenha descoberto por
expcriênciapropriaquealgumaanalogiaba\er.I
entreaslutasemquetêmandadoempcnhadosc
asrazõcsqueoosle\'af:lmanósàq11clcmonte
alcntejanocm9deSetembrode 1973.naq11ele
que foi o acto fundador do nosso MO\ imemo.
diminuindoporcs1aviaomímcrodaquclesq11c
maldosamente reduzem a nossa acção libertadora daquela madrugada à pura persecução de

Diamantino Gertrudes da Sil''ª participa no coro, juntamente com as alunas

meros interes!>e corporati\OS. quando hoje são
eles. os professores. acusados de semelhan te~ e
e'clushos propósilos. descobrindo assim no seu
"movimento... prova,elmcntec por forçadas
coi-;as, algum potencial re1oluc ionirio. na convicçào cada ~ez mais generalizada de que 1·amo~
é prccisandodcumaoutraquatqucrrevoluçào.
Os alunos. não nos iludamos. sabem muito
pouco do 25 de Abril. o que ainda toma mais
premente o nosso envol\imento neste tipo de
colaborações. Na maioria dos casos. e honra lhes
"tJa feita.osprofessorescolam -lhesà pressa e
quase a cuspo alguma infonnaçào e põem-nos a
fa1.er trabalhos atinentes ao tema. Alg u mas
coisas m11i tointeressanteseempcnha<las. na
maior pane dos casos sem ali se \erem emol~idas a... mcn tes e os corações: só ncts c Magathãcs. Equci,am-seos professores de que é
muito. mesmo muito diminuto o tempo que cm
programa e disponibilidade é hipotecado à parte
da nossa história que trata do 25 de Abril. uma
suuaçãosemelhante.pclos\·istos.àqucacontccia oom a nossa geração relativamente às matérias da I ." República: mas não ,·amos daqui dar
osaltoparainferirquesc 1ratadepreme<litação.
Depois nàoadmira.cistosóparada r um
exemplo. que um jovem de uma escola. aluno do
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12.~ano.cmvésperas.pcmamo.dcingrcssarno

ensino superior nos intcrpde no final de uma
ressão. nãoparatiraralgumadúvida. mas para
diantedcmdaanumerosaasscmblciascinsurgir
contra mim por. segundo ele. eu ter falado mal
deSalazaremeesqucccrdedizcrqueclenos
dci:itou os cofres do Estado a abarrotar de
dinheiro e que foram os capitães e todos O\
outrosqueselhesscguiramqucmdoesbanjaram
e nos conduziram à crise que hoje vivemos.
Revelador. sim. Mas até úti l por permitir acrescenlar maís alguns esclarecimentos. a começar
por lhe lembrar que ou\iuaquiloem algum !ado
e fezumaeoisaquc no futuro deve evitar: não
pensarpelasuacabe(;inha
Com tudo i~ro. mais uma ve1. não pareço
assim muito optimista. E não serei. não. Pelo
menos.jáfoiesseorcgisromaisinsistemeque
me foi chegando dos amigos que leram·· Quatro
Estaçõc~ cm Abri l"; pessimista, dcscncamadoc
atédcs.alent;idofoioquemaisouvíeprovavclmcnte com r;uão. E a prová-lo estar.l um outro
episódio ocorrido num almoço com professores
após uma sessão. cm que foi esse o troco que
alguémmcatirouquandocumcrcfcriaatanta
coisa que o nosso sonho foi perdendo ao longo
destes 35 anos. Eeu tive de lhe contar. a este
propósito. a minha experiência na Guiné. onde
perameaevidênciadefaltadejusrezaedeeficáciadaquclagucrra.quandocscrcviaàminha
mulher. bebendo os últimos tragos de convicção.
parasosscgodclaecquilíbriorneu (aarriscara
minha \ida e a do~ outro-~ nas vinte e quatro
horasdecadadia).acabavaporlhemandardi1.er
que.emúlrimaanálise.está\amosaliafazer
algo por aquelas indígenas gentes e pela nos,a
civilização.Eéassimquemuirasvezesnosdeixamos acomodar só para 1em1os algo a que nos
agarrar quando nos sentimos à beira de um
preeipícioou perante umaeneru1.i!hada sem
saberporquecaminhoseguir.
Edisse-lhemais:quesemreclarnarumral
estatuto. uma das função dos intclcctuais<;cráa
de se constituírem ua consciência (critica) das
<;ociedades.ondesempreha\erá!ugarparaoptimistasepessimisras.paraambieiosose nào
ambiciosos. tudo tào natural como e:iti'lirem
velhos e no1·os. estes namralmcnte a puxarem
paraafrente.osoutrosafazeralgumaforçapard
tr"dS. assim se mantendo um caminhar mais equilibrado rumo ao futuro. O que é imponante e
necessário é que alguém. quando for o cJSO - e o
momento actual parece sê-lo - do meio da multidão proclame alto e bom som que o rei vai nu
No fim. talvez pelo apego que me ficou
pclocs1udoda história. costumo terminar os
meus dc.<.abafos deste tipo com uma mensagem
deoprimismoqueprocuraafastar-scdequalqucr
tipo de de1em1inismo. por pensar que gerindo-se
ahistóriapelassuaspr6priasleis.assuasregularidadcsouos scus padrões.edeixandoaquie
ali, como o nosso. os cus referenciais. é sempre
ne<:elisáriaanossahurnanaacçàoeanossadererminação na definição do nos,o dei ir colectivo.
Já agora. num outro encontro em almoço
comemoratil'o organizado por gente democrata

.•. e também com os mais pequenos
das esquentas. cm conversa de preâmbulo alguém
<;c lamcntava pelo factodco25dcAbril.wquanro memória hi\tórica. se ir perdendo a [)OUCO e
pouco. num modo semelhante ao que aconteceu
com o 5 de OulLibro. ao que eu. qt1e nem de perto
nem de longe tenho resposta pronta para mdo. lá
fui dizendo que era minha conl'icçào que o 5 de
Outubro foi muito valioso enquanto era arma de
lura. função de que p;issou o testemunho ao 25 de
AbriL am1a de lula. pois. que se mais niio puder
ser. que seja de resistir. De re.sisrir. sim - e cuidado com as \elhas re.~wnãnrias -. porque é o que
nós há muito tempo vimos fazendo. a perder
conquistas atrás de conquistas. revolucionárias
umas, e outras simplesmente democráticas. na
bperança de podermos ir salvando o essencial
Porque não era esta a democracia que se inS1.'re\ ia
no Programa do MFA. Lura. portanto e também.

porque o 25 de Abril ainda não se cumpriu. Palavras de ocasião. alguns dirJo. mas nem por isso
menos verdadeiras e ncçcssárias
o~ dias que \ ivemo~ não são fáceis. Por
isso na nossa mensagem (A25A) se aludia il
rernlta dos esc ravos. Alegoria ou excesso de
linguagem. pois sim. Mas. segundo as notícias
que nos foram chegando. o homem que. desabrido. se lançou no carroeontra o concjo da rcalcza cm Amesterdão tinha sido despedido do
emprego e tinha uma ordem de de.; pejo da casa
onde vivia. A nos~a mensagem não continha
qualquer tipo de ameaça. que nem faria r.entido
algum. mas um alena muito sério: o desespero
e a raiva. quando juntos. fazem o pior dos explo•ivosconhccidos
E um 25 de Abril como o nosso. outro igual
não ha1·erá. •

Acções em que participámos
17Abril. Viseu - Tertúlia com Capirãe-. de Abril - G. Silva. Ramalho e Amaral.
na A''· Solid. Soe. de Profe,'>Orc.,
20Ahril. Y1\Cu

fac. Scc. Emídio NaYarro 110."/12." anos)

21Abril. Yi\Cu - EBI João de Barro-. (5.°/6." ano,I
22Abril. Vilar Formo..o- EB2.3/S (di\Cr..ü'> allO'>I
2]Ahril. Vi\Cu

EB A1crcdo Perdigão (6.°/9 ºanos);

2]Abril. Ca..rro Daire - EB de Mõe'
24Ahril.Sátiio

(6.°19.~

ano'>)

ER2.J(6.°/9.º;ino')

25Abril. Vi..eu -Almoço Comemornti\o (Participar;iio/inlcncn\ào)
25,\hriL Vi,eu - Projccto Património "Empório" (Tenú!i.VdebateJ
25Abril. Pcnal1·a do C:t,tclo

l'ale,tra/debatc org:ini1ado pela C.M. de Pcnah:i do l;i.,tdo

27Ahril. Pcnah;i do ('a,tclo · E.,çol;i da ]n,ua !6.º19.n ano'!
29Abril..\langualde·
04Mai. Vi,cu

bcolaS~cund<iria{l2.n;inoJ

facol;i Rá,ica da A1cnida

' ;6
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Uma imagem da acluaçào de Hcatriz Portugal durante a tertúlia sobre jazz

TERTÚLIAS SOBRE 35 ANOS DE ABRIL

caminhos andados
para onde vamos?
FRANCISCO COLAÇO PEDRO•
JUNTAR JOVENS e adultos, comersar sobre
temas tão diferentes como jaa ou teatro. criar um
espaço de Libcnlade e lembrar a Revoluçào - é
csla a proposrndaAssociação 25 de Abril. Numa
fonn;t diferente de comcmornr a Rc\'Oluçilo dos

Nas duas pnmeiras tertúlia~. que contaram
com a colaboração da Associação Portuguesa de
JO\cns Jomalis1as. partiu-se do jazz e do teatro
para se fala r de tudo um pouco. Juntaram-se
militares. artistas. rcfom1ados, e~tudantes. Todos
com visões diferentes. mas interc~scscomuns:
arte.democracia.cidadaniu,libcrdade.

Cral'os. aA25A está a organiwrdumnte este ano
umconJUlllodeteztúliassobotema "35Anosde
Abril: Caminhos Andados. para Onde Vamos?".
A ideia é "'promol'cr a panicipação de toda
a ;ociedadc. em particular dos jO\ens, na reílcdo
sobre o \ignificado da Re\olução dos Cm os e

o '\Cu contributo para o desem·ol\ imcnto wcial
em diferentes áreas ... explica o

~ecretárioda

A25A. Aprígio Ramalho.
Para o coronel Vasco Lourenço. pre'>identc dt
asf>OCiaçilo.éimportantc"'lembrarAbril,lembrar
a.\rnlõc\quetomararno25deAbrilincvitávcl.
lcmbr.tr as condições cm que isw acomcccu··. E
<.Obrctudo fa1.c!-loà mi ta de ..assuntO!\ de illlere<,se
d<Y..JCl'cns·· -moti\'afldo.osa panicipare a debater.

lmpro,isar
No final de Fe\erciro. o espaço da
Associaçãoencheupara..efalareou\irfalarde
jazz. Desde logo com um com idado especial:
Raul Calado. o ..amador" de Jall (como ele gosta
de se chamar) qllC fundou o Clube Uni\ersitário
deJazz.encerradopelapolfciacm 1961.
Raul lembrou com comoção os tempos
de ditadura e figurn~ como José Afonso.
mas também fez ra~gar sorriws cm todos os presentes quando tocou um di~co de fado com
ritmos e arranjos do jau uma ousadia que
naquela época le\OU a cabo com o amigo José
Duarte.

Também com a presença de Maria João
Abrcuedosa:<ofonistaJoséMene1.cs.professores na \ ilinha Academia dos Amadores de
Música. falou-se~ .. músicasubYersi\11... quc
partiu dos trabalhadores negros de No\'a Orleães
para conquistar e mudar o mundo- mas também
parascrconsidcrndouma··amcaça"paraofolclore durante o Estado Novo e me~mo proibido
naAlcmanhana1i.
Em final de dia.oconccJtOdos alunosdaAcadcmialll06ll'OOa imponârriadocnsioodcslJ mú.<;ica
-cqucoja1;1émnaexpressãoúnicadeliben.ladc.
Represenlur
"Todas a~ formas de expres\ão cultural
<;erve111 como criação de conhecimento e mas'ª
crítica. o que nos permite posicionar-no~ na
relaçilo com o~ outros e no nosso prujccto de
1 ida. O teairo representa sempre uma forma
progressista parJ a aprendiwgcm e con>elidação
da prática democrática". afimia o ac1or Hélder
Lufs Sant~. da associação Comersas de Rua.
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Ao cair do dia 26dc Março. véspera do Dia
Mundial do Teatro. este foi o lema de nO\'a conversa na A25A. Ao longo da animada tenúlia.
recordou-se corno a revoluçãofa com que se
multiplicassem de forma impressionante os
groposdc teatro locais por todo o país.
''A possibilidade de tem1os ao nosso dispor
textos q ue até ai estavam interditos foi um
aspectofundamcnrnl para o en riquecimento
culturnl dos vários grupos sociais". acrescenta
Hélder Luís Santos.
O encenador Carlos Avilez. que em 1961
fundou o Teatro Experimental de Cascais. recordou as ousadias do teatro desse tempo. ··Não.
naquela altura era irnposshel fazer uma coisa
dessas! ... eraafrasequerepetia.sonindo
Para agitara tenúlia.jovensdaConversas
de Rua fizeram urna performance utilizando a
metodologia do Teatro do Oprimido: apresentaram um problema da vida real e transformaram
osespectadorcsem actores
HélderLuísSantosexplicaqueaConl'ersas
de Rua trabalha em educaçãopelaane: "atral'és
doteatrodeintervençãocontribuímos para que
os panicipantcs1cnham um espaço de reflexão
sobreassoluçõcsparaaquiloquecunsidcramos
seus problemas··
O actor elogiou ainda a iniciativa da A25A:
umatertúliaganhaaindarnaisscntidoquando
comemoramos ··urna data que está ligada ã
rccuperaçãododirci1oàlivrcexpressão:·

Outra imagem da actuação de Beatriz Portugal

O futuro
..Quersequeira.quersenãoqueir.i.ofuluro
é dos jovens. Têm deserelesaagarr.i-loearcsponsabilizarern-se por ele. pelos caminhos a seguir". afirma Vasco Lourenço. "Da nossa pane
comarãocomaexpcriênciavivida.quepassapor
lhesfazersentirqueaLibcrdadenãoéumbcm
queseadquirasernesforço.F31;er-lhess;ibcruque
era Ponugal sem liberdades e em guerra. para
cornpararemcornavidaactual.reflectirernedecidircm o que querem. Assim projectando o futuro:·
Já l-lélder Luís Santos lembrou que "todos
os jovens precisam de referências.. e que não ~ão
só eles quem tem a responsabilidade de construir
o futuro - mas todos nós.
Com originalidade. as próximas conversas
continuarão a navegar por lemas variados, e a
procuraratrairrnaisemaisjo\enspelocaminho.
Em 28 de Maio. realizou-se urna tenúlia sobre
Poe~ia. e está prevista uma outra sobre Astronomia parJ dia 25 de Junho próximo, seguindo-se
temas como Direitos Humanos. Religião e o Amor.
Umadasob<>ervaçõessaídasdcstastenúlias:
o sonho de uma verdadeira democracia. em que
jo\'cnseadultos.homensemulheres.imigrantes
enacionais.scintcressarnpclobcmcornum.são
politicamente conscientes e panicipam activarnente continua longe de ser real. Mas são iniciativas des1as que mostram que não há nada
como juntar pessoa~ num espaço. a con,ersar e a
aprender - e que a Revolução. ainda hoje. continua a depender de todos nós. •
'A<JOCiaçãoPorrM.~u~"'d~Jm·~nsJornulis1af

A assistência segue a discussão atentamente
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25 de Abril:
1.104.537.600 segundos
de liberdade
35 ano,,

~20

mc\C,, 1.826 <,em;ina,.

12.184dia~.

306.816 hor.isou 1. lO·U~7-ó00,cgundo'> fale

é o tempo de lihcrdadc que Pmtug;il já \i\cu de,dc o 25 de Ahril e que ,e,.., iu de in,pirJ~·ãu a t1m
carta! ,·omcmoracivo da Revolução do' Cr.110,. ,cgundo noticiou a Agê1u;ia Lu,a
O \hni,tério da Educação

(~ 1 El

e a A'-.ociação 25 de Ahril

lan~·ar:nn

um con•·ur.odirigido

ªº' alun°' do -.ccundário de CUl'O\ de arte' 1 i'u;ii'<. dc,ign. marlctmg e puhliddadc. entre outro'
Alnorndrc Kroner. de 23 arm-.. foi o 1enccdor
•A lipografia c-.colhida foi a heh~tica. por -.er urna fonte u...adJ nJ allura do bcado \mo.
Em tem'°" de cor. e,,colh1o1ennelho. o preto e o cinzcmo.

a~ core~

da

Re1olu~·àodo, (raio-..

e

um fundo branco que tran~mite a -;cn<,açãotJc libcrdat.lc". explicou à Agência Ltha OC\tmlantc da
E...cola Proth\ional de Comunicação e Imagem
O de\afio foi-lhe lançado na aula de pul>li.:idade. quandoe\ta\a a -.cr Jeccionado o módulo
de criati\ id3Je. A pnJfe,..ora inccnti\ou ,,.. t•,tudante' a não irem ao cncomm e.lo que hatmualmeme
'>C fa1 nc,1etipode carta;e,, pt"loqut': Alc\andre<1fa\tou c.Je,de logo a pre,cnc,:a dt':umaarn.
p!'Ol.:urando um trabalho "ino\ador"
/'\ào \11i o 25 de Abril. :\o entanto. .;inmque é txi<.rnmc importante para mim. \ \a.,1a não
me identifico com o cra10.já me identifico com oulfO<. 1alore,, com o tempo que JXl'"°u e o tempo
que 1cnho li1 repara fazer o que me apctcrcrou dizer o que quero•. aere"':enta o e'tudamc. dizendo
qucj<ic,pcra\a ficar no> "primeill)\ lugarc,·
Segundo a Direcção-Geral de lnon1c,:ão e l)e,cn1ol\lmcmo Curricular ([}G llX) do ME.
candidatarmn-~ 752 aluno<. t': foram rt':cebido" ]4] trahalho' finai,_ O Jtiri. c1m-ii1uic.lo por on.1e
elemento,. c<.colhcu o trabalho de Alexandre Kroncr "por unomimidadc"
•A minha impre>'>ào foi â panida de um canaz que expre''ª'ª a men,;1gcm que w pretendia
e que con'>t:ila do regulamento. ma> rnmbém a mensagem que a A\,OCiaçào 25 de Abril queria
Pª""ªr". dis>e à Lu'a Teresa Matcu<•. da DG !DC' e membro do1úri
O coro11cl Nuno San ta Clar.i Gomes. mcmhro do JÚfi e da A''CloCiaçâo 25 de Abril. reconhece
que b;i uma certa 'rotum• cm relação a cana.te'> mai' con1encionai,, \(>Õrc1udo pela au-.ência de
\ÍmhoJo,bahitualmentt':referenciado'
"A primeira reacção da' pes,oa; é curiosa: \Cntem fahJ dn cniul. dn cb;:iim1h;', m;.h Uepoi'
fa1em uma -.egun<la leitura e reparam oo fundo bra11co. 110 e\pa.,·o inlinit.1_ Conduem que c,1á aqui
umacontabilizaçàodoquc..cganhoudc'>dco'.!5dc..\hril·.explicou
'-lc<,ta alturn do ano. Santa Clara Gome' cO\tuma 1 i'lt;:ir 1 ana, e'col;h. onde nota que o>
<1luno' ..aliem o que mudou 11opai,: "E,ta' 1101a~ gcr.içlie' rc'p1ram l1hcrdade como re'pimm ar·.
apc,arde ·não terem tanta noção" doqu.- foi a repfe\\ào. <1 cen,ura ou a guern nilonial
O Mmi,tt'rio da Educação elaborou a parceria com <1 A\\OCia~·ão '.!~de Abril exactament<'
com o intuito de "fazer chegar a0\jo1.-n' um m;uorconbccimento do que é •I h1,1ónJ do 110\'-0
Pª"'adorccente".-.cgundoTcre>a\fatcu'
Parn Akundre. o ame, e o depoi\ do '.!5 de Ahril de 197.l -.cmprc lilemm parte da wa 1 ida.
a1rJ16d,ha1ó'
•Acredito que muit0<; aluno; mio tenham hoje a noç;lo da 1111pon;111,·i;1 da rt'1olu~·ão. \110
,-om º'meu> J\'Ó'. e dc'>dc que na!iei \Ctnprc ti1c à minha 1nha muito' r.·lato' do f,1ado l'\010 e
do25deAhriL Seique-<me<.\areH1lu~·àonão,criaape\..0Jque,ouhoje".co111a
Com a 1itória nt':>tC concurw. Alexandre 1cnceu um prémio 110 1alur rmmct;irio de 1.000
ettro'. No em:mto. o Mi11i\tério da Educaç;lo ainda nã{• decidiu qual C_'Q11ercm<1' que ..CJJ algo
irnpomrn t cdnpomndcvisrnpedag6girn.pr01au•lmcn1crclacinn;1doco111;1;irc;1dcfonna~·ãodo

Alcxandre".cxplicaTere;aMatew,.
A cerimónia de en1rcga de prémio• e a inaugurac,:ào da cxpo,içiln de trah;1lh11', que c,1111ou
com a pre.,enç;i da mini .. tra da Educação. do pre,idcnte da A'\o~·ia~·ào '.!_~ 1.k Ahril t': da
'uhdirectnra-gerat da DGIDC'. 1c1c lugar no p;1\\;1dn dia'.!.~ dc l\!Jio. na ..cJc Ja .\,,c1C1;11;ào 2~
de \hri!. lendo1"trah.1lbo,ficadoe\po,10,a1eaopa"Jdodia6deJunhn_ •
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anos
35 42omeses
306 81612 784
horas 1 826d 1·

as

semanas
18 408 960 ~~~~t'l,~

1 104 537 600
DE LIBERDADE
25 de Abril de 1974
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GRANDE GALA NO TIVOLI, EM LISBOA

vozes que Abril Abriu
ANTÓNIO AUGUSTO
REALIZOU-SE E M 4 de Abril de 2009. no Cine-

Tcatro Tholi. em Li<.boa, um espectáculo mw.ical. com
inic io h 21 1130 e fim às OI HOO do dia ..eguinte.
A Ga la "VoI.e'> que Abril Abriu" foi um programa/e<,pcctilculo comemorati\o do 35.º an i1ersário da

Re1nluçào d<h Cra1<k>. onde músicos e camore~ re1elados nos últimos JS ana> intcrpmaromcaoções de Abril.
O e~pectáculo foi produ1ido r realilado pela
A~A cm parceria com a RTP que !.e const itui oo .;cu
patrocinador exdusirn. Por sua 1ez. a A25A cede os

direito-. para que a RTP procedesse à ~ua gra1ação pana
fin~ de md1odifu\ào M>nora e/ou 1 i,ual e comunica,;ão
ao público do me,mo, oo todo ou em partr. tendo em
1 l\ta a produ1;ão de um programa para 1ele1i.\.ào. com
Jedi\"ãofinaldare,pons:ibilidadcpanilhadaporamha.>
a.> parte~. A coonlenação por parte da As..ociaçào 25
de Abri l C\tc1e a cargo do 1ogal da Direcção António
Jo'>éAugu\\O.
A RTP ficou. ainda. com o-. direito~ de d ifu-.ão o u
dcprocl•tkraqualquerfonnadecomunicaçãopública
da<. grarnç1"\t'\ do c!>pectáculo. 'cm limita~·õc<.
tcrnporai\ ou tcrritoria i,, atra\6 do~ >C U'> c<1nai\ ou
<.crviço' de programa~ de televisão ou de rád io, bem
corno ceder o programa. sem fins comc rcíai'i. para
difu-.ão pela~ rede' da Euro~i<.ãoe da OT I

O e~pcctácu lo foi posteriorme nte transmitido na
RTPl , RTPmadcirn, RTPaçorc., e RTPi ntcmac ion al na
noite dod1a 25 deAhril e na tarde do l.ºde t-.l aio. com
cerca de dua.'> hor'J.'>C111eiadeerni,.,ào. tendoconseguidoum~h:ue,respccti\ame 111ede l5.70'Je18.60'l-.
para um lotal de cerca de 800.000 telespecllldores.
A A25A pretendeu com e"1e programa. a\ra\·6
da<. no\·a., geraçõe'> a quem a Re\Oluçào dos Cra\'OS
abnu a po'>\ib1lidade de cantarem li herdade. <;Obretudo
daquelas que na~eram art i\t icamente depois do 25 de
Abri l. "homenagear O!> mú\iCOS. poetas·· e cantafautore.. que de alguma maneira contribuiram para q ue
Portugal.hoJe.'>CJaumpai' hn-e
O rrol!rama contemplou também di\er.os clips\Ídeo. nomeadamente mini-biografias dos OO\'OS
intérp rete\ e do\ cantorc~/pocias intérprete<; da~
cançôc'iongmai\deAbril
A Direcç!io de O llefemwilll editou o boletim
e<.pccial n.º 9) dl.'l.li!.:ildo ao c'1>ectáculo. con<,agrando.
na>'>uaspágma\.O\ protagom,ta\m1cr\"cn 1cmesno
""V<>1e' que Abril Abriu"". O holctim foi distribuído a
todm que e\ti1·cnun prc-.cnte\ no Cinc-TeatroTholi.
lntenicrnm m •eguimc., intérprete., comidados
En\Cmblcdc Sa\ofonc~. Miguel Ângelo. Vi\·ianc. Luis
Repre'ª'· Joel Xavier. Amélia Mui;C. Adelaide
Ferreira. Anjm. Aldina Duarte, Quinta do Bill. J oão
Pedro Pa i-., Nuno Guerreiro. Lu ra. UHF. Couple
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Coífec, Jo\é \fario Branco, Paeo Jbaiiet. \'01e\ da
R~10. João Gil & Shout
A aprc..cntaçâo e-.te'e a eal};o de Síh ia Albenoe
Júlio hidro que, em momento.. e~peeiais. ti,eram a
cotabora.,ào do'> \eguintcs co-apre~entadore~
Fernando Ah 1m. Rita Lello, Luís Gamito. Marco
llorácio, José Luí' Pei\oto. Luana Almeida. Inês
Mcnctc\.CatarinaSalgueiroMaia.
Va"o Lourenço, prc~identc da A25A. peno do
final da G:1la. dirigiu uma mensagem de agradecimento
a todo\ quanto~ contribuíram para a produção e
rcalitaçào do C\pcrtáculo. bem como aos pre!><.'ntes rio
auditório, por as,umircm e continuarem Abril
Foi acord;tdo com a empresa editora discográfica
Lemon. a proctu~·ão de um CD áudio com as c:mçõc,,
doe\pectkulo.
foram sarantidos. em relação a todo.. o~ inter•enienlC). o<. direito., para uma e\entual edição de DVD
pela A25A. cm condiÇÕC\ a acordar com a RTP.
Dei dia_, ante' do C'>pectáculo (23 de Março). a
A25A promo,eu uma cunferência de imprensa na sua
'>cde em Li,boa. de apreo;entação da Gala. tendo nela
participado. além do pre,idente da A!5A. o\ ice-prc,idente da RTP. o dircctor de Programas da RTP e o
autor/apre..entador da Gala. e comparecido alguns~
intt!rprete' l'Oll\ idado<.. além de cerca de duas dezenas
de rcpre-.entante, do<. (lrgfü:.., de comunicação social
Como a..'>pocto<. J)("'iti1i:-.. adNacar. pode-se referir
Ter ficadodemon\trado a gr.mde credibilidade da
irrogem da A25A JUnto da opinião pública e organi'-

nlO'> d1'c"'°" com quem hvun: nttc\•idadc de coniactar. como por C\Cmplo o facto de a RTP ter. mais uma
1e1. apo')tado numa parceria para lc1ar a efeito um
programa que. apc\ar de tudo. podia ser con~idcrado
de alto ri1co. atendendo. nomeadamente. à~ 1erba~
enrnhi~ e no a\al de ronfi:mça <;e11t1do sempre que
foi preci'>O cfcciuar diligêni.:ia.' junco~ rc~pon'>á1cis
dcmai1dctrfadc1e11a .. dcCll]!am'nmpúhlioo<ioupri\ado!.. emprec,.a~. finna' ou simple\ prc,tadorc~ de ser\IÇO'>

A e~pontànea adc'illo de iodo'> zy, intcr.cnicntes.
logo que co111acrndm cm ncmie da A25A:
O facto da lotação do C ine-Teairo Tivoli ter
esgotada. 1Mi>tindo à gala 1.088 pcSMJa .. que. durante
cerca de trê'> hora<, e meia, manifo~taram uma participação e\pontânca. aplaudindo o~ intérpretes de fom1a
cntu,iástica e cnando um ambicnic cm que o;c misturou
muita emoção e um entu"aMno 1 ihr.mle.
O alio ní1el de dc,cmpenho con\eguido. referido no final da Gala pelo director de Programa!. da
RTP ao pre,1dentc daA25A e ao coordenador-geral do
cspectáculo. dc\llfiando-o\ ao reforço da parceria com
a RTP. com 1i,ta a futura..' pn:.iduçõe\ de e1cntos similare'>
Como conclu-.ão. podcn10\ afim1ar que todo-. o<.
ob1ec1i11h foram plenamente atingido'>. ron\11tumdo
a Gala um hi!o ª'1inalá\el de organização. de produção. de reah1.ação e de participação. bem como de
credibilização da A25A para futuras parcerias com
a RTP •

' ; f;s
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Joel Xavier

Amélia l\luge

Adelaide Ferreira

Anjos
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João Pedro Pais
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Abril merece tudo
Foi com c~te título que se p:111iu para um conceito de c<;pectáculo
comemoratirn 00<. 35 Ur\0$ da Re\Olução dos Cr-d\'0'>, na sequência dohito
estrondo~ da~ Voze~

de Abril do ano pas~do
É sempre difícil repetir um sucesso. mas vale a pena tentar. Foi assim

que o coronel Vasco Lourenço me desafiou para dar fonna a mais um
espectáculo onde se c:miasse Abril que. valha a \Crdade. bem prccis.a de

ser cantado. porque quem o cama. os

malc~

das tendências dit:noriais

e~panta.

J ÚLIO ISIDRO
OBRIGAOO José Carlos Ary dos Samos pela inspiração. Se Abril nos

abriu ª'portas da Liberdade no que respeitaªº' 110.,~o~ direitos de
cidadania. também a.s voze~ se soltaram e cantaram sem que as gargantas
n<hdoe\<;crn.

Como fat.er. \e mais de me io milhão de e~pectadores tinham visto e
muito., cuntado em coro, a_<, cançõe~ que abriram Abril, na noite longa e
inesquecível do Coliseu, em 2008.
Se por ali passaram muitos. ou quase todos. os cantores de Abril.
mesmo os j:í refomiados. agora a solução seria desaliar os herdeiros da
Liberdade para recriarem os cantos livres da nossa memória.
Abril merece tudo o que se faça por ele, particularmente quando
o sentimo<. \ÚO nO!' homens que o fücrnm e que integram a As\ociaçilo
25deAbril.
Por isso aceitei o desalio e. com uma equipa muito reduzida.
composta essencialmente por raparigas que eram (X!quenas ou nem isso
cm 74. começámos a desaliar cantores e músicos. Me\ mo sem se conhecer
cm muitos deles um profundo empenhamento na<, coisas da polílica,
depressa senti mo<. em todos um gr.mde desejo de intimamente preserYarem
osrnloresdaLiberdadeedaSolidariedade
Sim. porque neste tempo. é essa a fronteira entre o (X!nsamento e a
pala\r.t à solta e o politicamente corrccto das democracias musculadas.
E foi e'>Scclima.cssaemoçilocesscobjcctivoqucpassaram para
o palco do Ti\oli e depois para o paí~ atravé<; da RTP que, mai'> uma 1·e1
tran,mitiu um programa de que o sen iço público só ter.i radies para se
orgulhar.
ForJm mais de 500.0CIO a aplaudir o talento daqueles que 1c,tiram
com roupa<, llO\as "cl:í~1,icos" de criadore" como José Afonso, Adriano
Correia de Oliveira. Jo~ Mário Branco. Sérgio Godinho, FauMo e tantos
outros. Decerto que ninguém ter.i se111ido que as obras originais foram
profanada_s.
A A'>\OCÍaçào 25 de Abril as-.umiu-o;e mai-. uma va como ··produtora
de televisão'· e passou por música a todos os portugueses. a mensagem de
que os craH"r., têm um perfume que nada nem ninguém poderá cx1inguir.
Diz o porn que não h:í dua> sem três. Ainda na ··res,aca" de uma
missãoqucnàofoif:ícil. cnquantoautordoproJcrto.crcioqucdcsrnl'cz
o aforismo popular pode não se cumprir. Ma> ..e Abril o exigir e a alegria
deocantarpuderdarum alento para que ele se mamcnha 1il'o, ha\·er.i
alguém que não dê um pa,!>Qem frente e ".>C tique pelo quartel'! •
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Com Garcia dos Santos. reconhecem.se, da esquerda para a direita, José
l\larquitos, ' 'ice-presidente da RTP. e José Fragoso, direetor de programas

... "Grândola Vila Morena·• entoada pela assistência, a cantar em uníssono

,,,.
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Vozes da Revolução" - a ligação
da A2SA com a Universidade
11

PEDRO LAURET

A Dl VULGAÇÀO da nossa história contcmporânea é encarada pclaA25A como urna das suas
maisirnportamcstarcfas

Anualmente organiiamos, em parceria com
o Ministério da Educação e Associação de Professores de História.umconjuntodeacçõesde
divulgação hiqórica. tendo como alvo profes·

soresealunosdoscnsinosbásicocsecundário.
Ambicionarnosirmaislongeeestabelecer
col:iboraçõeseparcerias.cominstitutosuniver-

sitários. com o objectivo de fomentar e apoiar a
investigação histórica e a sua divulgação junto
dosestudantes docnsinosupcrior.

Integrado nas comemorações dos 35 anos
do 25 de Abril de 1974. aA25A em conjunto
com o Cemro de Estudos de História Comernporlnea Portuguesa (CEHCP) do ISCTE. com o
lns!ituto de História Contemporânea da Univer.'iidade Nova de Lisboa e com o Centro cm Rede
de Investigação em Antro pologia (CR IA)
organizou. nos dias 6. 7 e 8 de Maio passado. um
colóquio. "centrado na produção da memória".
dcnominado''VozesdaRevolução"equereuniu
um conjunto importante de personalidades qoe.
em dhcrsas áreas, no período de 1974 a 1976.
protagonitaramalgunsdosacontctimcntosmais
marcantes daquele período.
Do programa do Colóquio transcrevemos
algumaspassagensqueilustramcomclarezaos
scusobjectivos·
Paraassinalaros35anosdo25deAbrilde
!974. oCEHCP. o CRIA. o IHC e a Assoc iação
25 de Abril propõem-se organizar um colóquio.
eentradonaproduçãodamemória.qucrcúnaum
conjumodeprotagonistasqueemãrea•diversificadasviveramastensõesinerentesaumarevoluçâourgentenumaconjunturacaracterizada
pelaparnlisiadoaparclhodeEstado
Nesta produção da memória. é prática
ou\irem-se ob>ervadorcs privilegiados que são
geralmentedecisoresdetopoou.apesardoaparcntc paradoxo.decisoresdebaseque participam no cntrccruzar dos mo\irnentos socíais e
das rupturas políticas próprias dum tempo de
mudança acelerada. Este constitui um dos
nossos propósitos.

Maria Ca rlos Radiche Luís Reto

Sessão de abertura

Ourante os trabalhos do painel Mo\'imentos Sociais
Porém. neste colóquio procurar-se-á. também. contribuir para fazer emergir o testemunho

Pedro Laurct

dos homens e das mulheres de terreno. dos basti dores. homens e mulheres esrns que nem sem-

Paula Godinho

Aniceto Afonso
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pre são os primeiros a serem nomeados pela
História
Pretende-se conseguir e discutir testemunhos mais técnicos ou m;iis políticos. descritivos ou analíticos que pemiitam perceber mornentosépicosou rcsistências passivas.construçõcs continu3das de dinilmicas durante muito
tempo "'invisí1·eis ... objcctil'Os assumidos ou
não. circunstilncias.conditionantes, funcionamentos concretos. interacçõesentreossujeitos.
ovivido.osquotidianos.acombinaçàodoselementosdccominuidadeemudança.
Assumindo este propósito. queremos também contribuir para cncontrar aquilo quc a hist01iadorn Florence Ikscamps chama os escondidos e os clandestinos do textoescrito. as ,·ozcs
polifónicas dos homens e mulheres que. em diferentes momcntos. estiveram nos lugares dos vencedorcscdosvencidosdaHis16ria.
A História é feita por pessoas e são estas
que queremos ouvir e perceber. te mando cncontrar ;iquito que as move.
"V01:es da Revolução" será o primeiro momento de um ciclo de colóquios dedicado à
construçãodamemóriaquepretendejuntarprotagonistase investigadores.A segunda etapa
deste projec!O - "Vozes sobre a Revolução" será realizado cm 2010 por ocasião do 36.ºanivcrsário do 25 de Abril e pretende convocar um
conjuntoal;irgadodepersonalidadcsoriundasde
diferentes áreas disciplinares que têm contribuído para o conhecimento deste período da história conternpor:1nea ponuguesa.
Deste modo. pretendemos. por um lado.
contribuirparaaconstruçãodeumcorpusdchistória oral caracterizado pela inovação temática e
rnetodológicae.poroutro.estimularainvestigação
sobreaco11junturarevolucionáriaportugucsa.
A Comissão Organizadora integrou o Centro de Estudos de História Contemporânea
Ponuguesa - CEHCP. representado pela doutora
Luísa Tiago Oliveira: o Centro em Rede de
Investigação em Ancropologia - CRIA. representado pela doutora Sónia Vespeira de Almeid1:
o Instituto de História Comemporânea - 11-l P e
Associação2SdeAbril.representadosrespectivamcnte pela doutora lnácia Rezola e pelo
comandante Pedro Lauret. ambos 'ogais da
Direcçàod;iA25A.
O Colóquio dividido em painéis tratou os
seguintes temas: Construção e transmissão da
memória: Cultura e Re1oluçào: Movimentos
Sociais Descolonização e enquadramento inter·
naeion;il: Um tempo politicamente denso. Foi
ainda projectado o filme ' Torre Bela' (1977) de
Thorna.~ Harlan e do documentário ' Outro País
- Memórias. Sonhos. Ilusões ... Portugal
197.i/1975' (1999) de Sérgio Tréfaut. •

A mesa do painel Cultura e Revolução

O painel Cons trução e Trans missão da Memória

Pa ine l M ovime ntos Sociais
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uma história pessoal
que mudou o Mundo

JOSÉ ANTÓNIO SANTOS

Com o olhar fito cm Vicente. seu neto. que momentos mr:is entrnra
na sala e a quem aliás dedica o livro, VL apresentou-se igual a si próprio:

DO INTERIOR DA REVOLUÇÀO .. mais do que um livro sobre o 25 de

dirccto. frontal. polémico. Começou por recordar que na sua vida nunca

Abril é uma obra sobre o Va.<;eo Lourenço no 25 de Abril. ou melhor. sobre
a forma como o Va.'\Co Lourenço vê o Vasco Lourenço no 25 de Abril ..
alinnou o general Pezarat Correia ao apresentar a obra da Âncora Editora
e do Centro Documentação 25 de Abril d:i Universidade de Coimbrn. no
dia 23 de Abril pa%ado, na sede da A25A
N:i s:ila repleta. largas dezenas de amigos de Vasco Lourenço (VL)
sobraça\·am o livro com a foto do jovem capitão da mclcna. As conversas
iam todas dar ao livro: a maioria revelava grande curiosidade sobre o
modo como o autor contaria as suas histórias, e lixava-se na expectati1·a
de sôfrega leitura: outros. porém.tcndojápcrcorridoaspáginasdaobra.
afirmavam sati>fcitos: "faltava-nos i.,to: o Vasco devia-nos isto!"'
Esgotados os discursos previstos no protocolo: coronel Aprígio
Ramalho. membro da Direcção da A25A. a quem coube como anfitrião
saudar e acolher os presentes; Baptista Lopes. editor. em nome da Âncora: Maria Manuela Cruzeiro. a entrevistadora; e Pczarat Correia. chegou
al'ezdeVLseexplicaremagradecimentos.

fugiuàsquescões.peloquen:iofariaquatquersentidoquenestelivreisso
não acontecesse também. Rcafinnou - não precisava de fazê-lo sobretudo perante quem no momento o cscuuwa - que o livro é um espelho da
sua verdade. a verdade que o acompanha ao longo da Vida. Tal\'CZ por
isso. admitiu ter desgostado alguns e. se tal aconteceu. sobretudo aos
amigos. pediu desculpa. Depois. enchendo o peito de ar. disse não poder
reprimir uma palavra sobre a promoção por mérito de Jaime Neves a
general. Empolgado deixou o desabafo: ··vocêssabcmqueeu não tenho
a diplomacia do Vitor Alves ..." e recuper.mdo o fio da meada. disparou com
ironia: .. porventura se carregava eventuais problemas de consciência
com algumas declarações que faço no livro. querodizer-\·osque a promoção a general de Jaime Neves propo,ta por dois subscritores me deixa
profundamente tranquilo ..... A concluir. VL admitiu que do ltuerior de
Rel'Oill~'iío possa resultar do seu olhar muito subjectivo sobre a realidade.
masco11ccdcutambémac:i;;istênciadc0111rosolharcscdcoutras\·crdades. na eeneza de que disse .. não tenho o exclusivo da 1·erdadc". VL
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Maria Manuela Cruzeiro com Pczarat Correia, no lançamento do lil'ro de Vasco Lourenço
agradt-ceu as intervençõe.~ dos OrddOl\'S antecedentes bem como a presen~a de tantos amigos e concluiu: .. Não resulte da leitura deste livro que
tudo girou à minha rnha. de facto no MFA todos fornos importantes: este
é somente o modo que encontrei para contar a minha história pessoal."

Pezim1t Correia: " Ler este li no sem pre«il!Ct'it<>!>"·. O dircctor de O Referencia/ ao iniciar a apresentação do livro começou com uma ad\'Crtência:
este livro del'e ser lido sem preconceitos. pois o seu autor escre\eu-o de
espírito aberto. enfrentado todos os riscos e. a propósito. remeteu os presentes para a Dedicatória (pág. 8). onde VL afirma claramente: .. não fugi

à polémica... Pezarat Correia ad1·eniu. ainda. os presentes para a necessidade de lerem o livro tendo cm atenção que VL está a contar a .ma his1&ria. no estilo que lhe é muito peculiar.
Pezarat Correia dete,e-se. depois. diante do Prefácio escrito pela
entrevistadora Maria Manuela Cruzeiro para sublinhar o "dc\er de
memória·· (pág. 11) que. disse. "VL cumpre exemplannente este de,er."
Porque. no entender do apresentador que se aftnnou concordame com a
entrevistadora. •'tudo o que VL fez foi genuíno e autêntico"' (pág. 12) este
"livrotambéméassimgenuínoeautêntico".
Otpois de classificar do Interior da Rel'OlruJio como ··uma fonte
histórica inestimál'e!" de onde brota uma avassaladora "quantidade de
informação" (pág. 16). Pezarat Correia sublinha ser "o livro é um retrato
de VL. mas um retrato em ponncnor" e socorre-se de novo da entre\'ÍStadora onde assinala (pág. ~87) "analisámos sobretudo os aconti..·ómentos
em que VL esteve directamente envolvido". para logo concluir: ..:é assim
a totalidade o livro. Mais do que sobre o 25A é sobre o VL no 25A. ou
melhor. sobre a fomm como o VL ,.ê o VL no 25A ...
Ao valorizar tal circunstância. Pez.arat Correia enfati1.a este aspccto
por ser demonstrativo do carácter de VL: "Na \'crdade. em tudo o que
panicipou. entregou-se de corpo inteiro" de tal modo que os próprios
acontecimentos acabariam "a reboque do VL".
En trnndo propriamente na apresentação da obra. Pezar.it Correia
revelou gostar particulam1cnte dos capítulos da conspiração (UVII). ou
seja. mais de um terço do livro.
Pezarat Correia deixou-se embalar entre os meandros da conspiração e deixou claro para todos os presentes os destaques da sua preferência:
-asrcfert!nciasaol'ort11galeuF11111rodeSpínola:
- o"l6de Março":
- a "Operação Fim de Regime" e a justiça da referência. como factor
decísi\O da \ itória. que .. todos avançaram sem esperar que o \'Ílinho do
lado saísse primeiro.. (p.1.g.214):

- a inclusão de todos os nomes, na Nota de Rodapé. dos "heróis anónimos do 25A". os anífices da \itória:
- como a Guerra Colonial. fomentadora de experiências. foi o laboratório
dos operacionais de Abril: a ditadura colonial gerou o seu próprio fim.
Prosseguindo a apresentação do livro. o director de O Referenciai sublinhou outros aspectos na narrativa que mais o imprcssionar:m1 e destacou:
- o paradigma da intuição política de VL: o erro de permitir que fosse
Spínola a ir ao Carmo "receber.. o poder das mãos de Marcelo Caetano
(pág.227):
- a afirmação que tem agora eco redobrado: "os principais capitães de Abril
terminaram a carreira cm tenente-coronel e os tenentes-coronéis de Novembro tem1inaram as suas em generais" (pág. 242). [Pezarnt Correia interrompe por momentos o fio equidistante da análise da narrntiva de VL e toma
claro partido: "FahavaoJaimeNe\'es para dar razão a Vasco Lourcnço ... "I:
- a justa referência de que. nas colónias "se hou\'e alguém que se
esforçou para manteras nossas forças organizadas e operacionais foi o
MFA"(pág. 267):
- inúmeros episódios picarcscos que ajudam a aliviar um relato que. por
vezes.assumetonsdr.imáticos(pág.488).
Quase a concluir. Pe1_arat Correia diria que VL tennina o seu livro
em beleza porquanto. como salientou. "considero que é um justo ajuste
de contas com as frequentes recriminações. no relato do Verão Quente"
e. por isso. remcteuospresentesparaa leituradaspáginas561 a565"
Colocando-se diante da obra que acabara de apresentar. Peiarat
CorreiadiriaestarperanteumtrabalhonotáveldaManuelaCruzeiroa
quem chamou. tal corno VL o fizera (pág. 7). o "outro autor "do interior

da Reroluçào".
No final da cerimónia fornm muitos os amigos de VL que se
perfilaram para recolher o abraço e um autógrafo "do Vasco ... Enquanto
aguarda,·am pelasuavez.pequenosgruposdissecavarnaspectosdaobra
já abordados por Pezarat Correia. e com paixão desfiavam recordações e
memória.~ que lhes solta\'am da alma a incomodidade da promoção de
Jaime Neves.
Urna ideia incontomá,·el pairava na sala: do Interior da Rel'Oiuçiio
será a história contada por Vasco Lourenço. será a sua história: mas não
éurnahistóriaqualquer.éumahistóriasobreo25deAbrileasuatrilogia
(OtmocrJcia. Otscoloni1.ação. Desenvolvimento): é uma história pessoal
que mudou o mundo ...
Na.~
1

páginas seguintes publicamos as intervenções de r.taria Manuela
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Direito à memória
E também junto de quantos. em total sintonia com as exigências
deontológicas e científicas do nosso trabalho, lhe dilo a visibilidade
necessáriaepensarnosquernerecida.
Éo caso da Editora Âncora que nos acompanhou nest.1 aventura e a quem
agradecell10S o profis>ionalismo e a dedicação. mas sobretudo a coragem de
lutar contra a corrente. numa época em que a homogeneização das ofcnas. a
padronização de gostos e consumos. medidos pelo fácil ~ucer;so mcdifüico.
constituem critério seguro. se nilo exclusivo. de cultura e informação.

MARIA MANUELA CRUZEIRO

LANÇAR UM LIVRO é sempre momento de sentimentos contrários mas
intensos: momcntodesatisfaçãopclaconcrctizaçãodcumprojectoernque
acreditámos pessoal e profissionahncntc, nt0mcnto de cxpcct:uiva e :msicdade pelo percurso que a partir de hoje inicia na~ miios de quem o kr.
Acontece que para nós este livro que hoje aqui trazemos. tem já uma
história. feita de dúvidas e perplexidades. temores e desafios. dilemas e

cumplicidadcs.Massobrctudodcváriosencontrosfelizes.
Antes de mais do encontro já distante. JJOS inícios dos anos 90. de
Vasco Lourenço e do Centro de Documentação 25 de Abril.
Con\'idado a participar no nosso Projecto de História Oral. a su:i
disponibilidade e empenho foram totais desde o primeiro momento
Disponibilidade e empenho proporcionais à responsabilidade nunca
enjeitadadedartestenurnho.Edeafimrnr.exercererei\indicarodirei10
à memória (à sua memória) de um tempo de que ele foi. juntamente com
1antosoutroscamaradascamigosaqui prescntcs.aníficeeprotagonisrn
De um tempo exaltante. recente no calendário e próximo nos afccios,
mas que m1.1itos q1.1erem remoto e estranho. Se não mesmo inexistente ...
Recolher, preservar e di\'ulgaras múl!iplas vozes desse grande
colectivo como memória viva de um período a todos os títulos cxccpcional
danossahistória.éumatarefaqueexigeporigual.rigorcientíficoeempenhamento cívico. Isso nos credibifüajunto de tantos doadores e colaboradores que cm nós confiam enquanto fieis depositârios de memórias.
testemunhosvários.fragmentosdcvidasqucmarcaramasnossasvidas.

Mas para mim. o encontro mais fcli1dcssesencomros felizes foi o
de Vasco Lourenço com o seu passado. mais precisamente parte do seu
passado.dequalquermodoamaisricaemaisintcnsa.aqueofezentrar
na história.
Fui testemunhapri,ilcgiadadcssccncontro.durantcdegravaçiloda
mais longa entrevista que fiz. e contrario com veemência a afirmação do
Vasco de que o "aturei"" durante quarenta horas. Aliás. se fos>cmos por aí.
e quiséssemos ser rigorosos. teria que dizer que foram muito mai~ de
quarenta. se somarmos às horas registadas as muitas horas de conversas
que a panir de então alimentaram um intenso e eSlimulantc con\Í\ÍO e
fizeram nascer uma ami1.ade de que muito me orgulho.
Em nenhum dos casos. porém. quer como entrevistador..i. quer como
amiga. consinto cm dizer que o aturei. mas sim que o ouço hoje. com o
mesmo imcressc e curiosidade que ouvi já lá \":ÍO catorle anos. O que fil
(e faço) numa rara conjugaçi"lo de dever profissional com prazer pessoal.
dadasascaracteríscicasdehomcmcdcmilitarquccxubcrantcmentese
rc\elamlogoaoprimeirocontacto.
E são justamente essas características que fazem com que ele esteja
inteironestcli\ro:
Um livro frontal. desassombrado. polémico e corajoso. verdadeiro
manifesto conua a hipocrisia reinante e contra a impunidade do
politicamente correcto. que afeiçoa factos. aconteci me mos e personagens
à comeniência do momento. Nilo sei ser hipócrita. esta é mesmo a
característica humana que mais detesto, afi n na cm resposta à pergunta
final que lhe füsobreasreacçõesqueesperavaquerdeamigos,qucrde
adversários. ao seu depoimento.
Para todas elas está preparado. pedindo aos primeiros antecipadas
des.culpaspornem >Cmpreseguirosseusconsc!hosparascrmoderadonas
críticas.e usandocomossegundosoqueelcchama dcéiica na luta: a
frontalidadedeatitudes.adefesaobstinadada<;ua\"crdade,apoiadanuma
memória sempre renovada e actualizada pelo contacto intenso e
permanente que mantém com um acontecimento a que se deu por inteiro.
fa1endo dele ainda o seu pre<;cntc. Quase diria. a razão do seu presente.
As funções que ocupa de presidente da A~sociaçilo 25 de Abril. dc.;de
a sua fundação em 1982. num combate diário pela defesa dos valores de
Abril. como caderno de encargos endossado ao futuro. são a prova disso
mesmo. E da afirmação e dignificação desta sua/nossa casa. comra
preconceitos. incompreensões. burocracias. ou mesmo hostilidade frontal
deforçaspolíticasquenela\iamapenasumanacrónicoredutodcmilitares
inconfonnados com a sua saída de cena. Eles que cumpriram escrupulosa
e honr..idamentc, todos os acordos com o poder político. Eles que se vi mm
acusados de tentação totalitária por uma classe política impaciente. que
assimdisfarça,aasededepodcrdequeosacusava.
Eterno Capitão de Abril. esta coerência intrínseca. este compromisso
de uma vida é afinal o prolo11gamen10 e actuali1.açilo da marca mais fonc
e imprc<;siva que Va.;;co Lourenço deixou na revolução e a re1·oluçào nele·
espécie de ··soldado prático" de tão nobres tradições na noss:i história.
Soldado de Infantaria - a rainha da Armas-. sempre pronto para missões
··todooterreno"".orientando-senilopelabússoladasgrandestrorias. mas
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antes por uma peculiar inteligência prática que lhe confere. quase
intui1ivumcnte.acapaddadedeavali;irriscosedefinirobjecti\0S.
Uma intuição temperada pela fria lógica rac ional de um jogo (como
obridge?)queseoceitapcloprazerdodesafio.eemqueos parceirossorte.
risco e coragem se semam à mesma mesa.
Essa margem de imponderabilidade e incerteza que todas as
re\"oluçõcs arraslam consigo. foi cm grande parte prolagoni;:ada pelo meu
emrevistado. Mas não por puro aca.w. Antes porque conhecia muito bem
os parceiros. as cartas e os trunfos adequados. para não deixar que o jogo
mudasse de mãos. Para que ficasse sempre no imcrior da Re\"Olução
""Do Interior da Revolução··. o discurw de Vasco Lourenço transporta-nos em linha recta para a actualid;ide daqueles tempos. Reuniu. decidiu.
agiu 24 horas por dia. e pcxle dizer-se que tudo passou por ele. De tudo
nos dá notícia ponnenorizada. com a sinceridade e a entrega do sujeito a
quem não sobr.i tempo para se observar. Daí que. por muis controversa que
seja a sua\erdadedosfuctos.elaremete-nosdeimediato paradoisvectoresmuitorarosemtrabalhosdestanature1.a:
Por um lado. o ritmo fluente e desarmado. quase torrencial. com que
o real vivido. com suas feridas. tensões e contradições. irrompe na
narrativa. sobrepondo-se à sua elaboração cerebral. mais pacificadora e
selccti\"a.porissomaisconscnsu::il.
Por outro. o consrnnte deambular pelo que aparentemente podem
pareccrfait-diver>. masques.âoretratos vivos que nos re1elamosbastidoresdarernlução.osclaros-escurosdemui1asdassuaspcrsonagens.que
noshabituámosaconhecersomentenospalcosiluminados.
Esta não é. pois. uma história consensual. e muito menos heróica do
25deAbril
Ou sê-lo-á para todos os que perceberem que a história. como a vida.
éfeitudept"<tuenosnadas. Edehomensmlgaresecheiosdedefeitos
Porque se é verdudcque a história é um rio silencioso em que soçobram os sonhos mais ambiciosos e exaltantes. não o é menos que é deles

que se alimenta esse imenso caudal. de onde. de longe em longe. sobem à
tona sementes à espera de ventos propícios. É essa a hora dos heróis.
sujeitos e agentes da história. através dos quais ela se redime do seu
aparenteeenigmáticonàosentido
Foi essa a hora de Vasco Lourenço e desse grande colectivo que ele
integrou: Capitães de Abril. num primeiro momento. MFA num segundo
A grandeza do seu gesto. a todos os títulos excepcional e desmedido.
não estava. não pcxlia estar inscrita em nenhuma das melhores qualidades
de cada um. nem sequer no somatório de todas elas num colcctivo que as
aercsccnta\'aetr.inscendia.
A grandeza do seu gesto está. glosando a tragédia grega. em enfrentar
o Minotauro insaciável. e não adiar o tempo e a história. que veio ao seu
cncomro.obcdienteefascinada
Sabemos hoje. o desfecho desse enconlro. mas não o sabiam os seus
protagonistas de então. O gesto heróico de hoje. podia ter sido um
clamoroso fracasso. A ousadia realista de hoje podia ter sido uma al"entura
irresponsável ou suicida.
Por isso. a grandeza do seu gesto é ainda. e sobretudo. u dos actos
fu ndadorcs.antesdelesoscrcm.
Terminarei. dizendo que este é um livro que opera justamente um
recuo no tempo, um regresso fascinante à origem dos actos fundadores.
cap1andoatotalindetem1inaçãodahistóriacnquantoocorre.
Mashoje.q uejásabemosoqueaconteceu.esseregressoa 1974.
dizendo muito do que se passou naqueles meses. e do modo como se
passou. na sociedade que éramos há 35 anos. diz-nos também algo sobre
a sociedade que somos em 2009.
Temos hoje tudo o que lhes faltava: Democracia. Internet. telemóveis
e faxes. que tão úteis seriam à conspiração... O que nos falta então. para
termos o projecto de país que eles. heróis de Abri l. homens vulgares e
cheiosdedefeitos.apesar de tOOasasfalhas.tinham.epcloquularriscaram
aprópria1·ida? •
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«VASCO LOURENÇO - DO INTERIOR DA REVOLUÇÃO», ÀNCORA EDITORA E CD25AUC, 2009

Chave de ouro afirma
uma parceria editorial

ANTÓNIO DAPTISTA LOPES
Sr. General Pedro Pezarat Correia
Estimada Maria Manuela Cruzeiro
Caro amigo Vasco Lourenço
Estimadas amigas

Caros amigos:
Agradeço a vossa presença nesta sessão de lançamento do livro do
l111erior da Rel'oiuçiío. de Vasco Lourenço. trabalho resultante de uma
loJJgacmrevistadcMariaManuclaCruzciro.

Quero igualmente agradecer à Associação 25 de Abril. na pessoa do
seu presidente da Direcção e autor. Vasco Lourenço. a disponibilidade para
quccstasessãoaquitivcssclugar,ncstaqucérnmbémumacasafundlldora
da democracia. Espaço de liberdade. os generosos militares de Abril. ao

criarcmasuaassociaçãotiveramacapacidadedeaa!argaràsociedade
civil.
A A•sociação 25 de Abril tem 'isto a sua actividade, que se desenvolve no todo nacional. tendo ainda vários núcleos no estrangeiro, oficialmente reconhecida sendo membro honorário da Ordem da Liberdade, entre
outras distinções.

A edição deste livro resulrn de uma parceria entre a Ânrora Editora
e o Centro de Documentação 25 de Abril da Uni\·e~idade de Coimbra.
E permitam-me que. nas pessoas da Maria Manuela Cruzeiro c da
Natércia Coimbra. dê nota do gosto que temos nesta parceria editorial para
a publicação em livro do exceleme trabalho que o Centro de Documentação 25 de Abril cem vindo a realizar. sendo certo que esta cooperação
nasce com chave de ouro com a publicação deste imprescindível livro de
Vasco Lourenço.
E, no momento cm que celebramos os 35 anos da Revolução dos
Cravos, o Centro de Documentação celebra os seus 25 anos. Criado no
âmbito da Universidade de Coimbra. tem vindo a recuperar e organizar
muito do material documental existente, desde a preparação da Revolução.
às acções militares e políticas do 25 de Abril, o período de tntnsição democrática e instauração da democracia em Ponugal. Aqui se insere o Projttto
de lfütória Oral. que \'isa a realização, planificada. de entre\ istas de forma
a produzir informação inédita acerca da história moderna ponuguesa.
tomando o Centro de Documentação um dos maiores arquivos públicos
do país.
Felicito o Centro pelo inestim;ivel trabalho que está a desenvolver no
sentido da preservação da nossa memória histórica. indispensá\el para uma
maiorafirmaçãodanossacidadania.
Do livro que o Sr. General Pedro Pez.arat Correia nos vai apresentar.
éumtrabalhoqueresultadcumacolabofaçãodcduaspersonalidadesde
relevo; a investigadora Maria Manuela Cruzeiro e o nosso amigo Vasco
Lourenço.
A Maria Manuela Cruzeiro. que no âmbito do Projecto de História
OraL j;i nos brindou com as obras Costa Gomes - O Último Marechal;
Vasco Gonçalves - Um General na Rc\·olução e Melo Antunes. O Sonhador Pragmático. é ainda autora de diversos trabalhos sobre uma das personalidades mais ricas e interessantes da nossa\ ida cultura. o PTof. Eduardo
Lourenço. para além de outros trabalhos tendo sempre Abril e a cidadania
como referência. Obrigado Mam1ela pelo seu labor criativo. pelo trabalho
que desenvolve e pelo seu inestimável contributo para uma maior afimiação da cultura e da cidadania.
Quero agradecer ao Sr. General Pedro Pczarat Correia a disponibílidade para nos fazer a apresentaçào do livro.
Desde 1958. ano da candidmura presidencial do General Humbeno
Delgado, que se manteve ligado aos sectores oposicionistas das forças
annadas, e que divulgavam um órgão de infomiação clandestino, a Tribuna
Militar.
Militar de Abril, figura preponderante do MFA. o general Pczarat
Correia assume-se como um dos subscritores do documento de contestação
ao Congresso dos Combatentes, sendo o primeiro oficial superior cm
Angola a apoiar o Movimento dos Capitães.
Membro. por escolha dos seus camaradas de armas. do Conselho da
Revolução, 11ele permaneceu entre 1975 e 1982.
General Pedro Pezarat Correia é indiscuthelmcnte um dos militares
com maior participação cívica e cultural. Da sua vasta bibliografia
destacam-se Centuriões ou Pretorianos?. Descolonização de Angola.
Questionar Abril e o Manual de Geopolítica e Geoestratégia.
De entre diversas condecorações. foi agraciado com a Grande Crul
da Ordem da Liberdade e a Medalha de Prata de Serviços Distin tos com
Palma.
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Mais de 40 horas
de gravação
Personalidadesingularederefcrência militar e cí\·ica. o general
Pedro Pez:uat Correia seguramente que nos 'ªi fazer uma leitura enriquecedora de Do lmerior da Revolução.
Ao nosso amigo Vasco Loure nço quero. cm primeiro lugar, agra·
dccer a honra que me concede na publicação deste notab ilíssimo contri·
bu10 não só para o estudo do 25 de Abril como para a História Contem·
podnea.
Aprecio e admiro Vasco Lourenço desde o período subsequente ao
25 de Abri l. quando. tal como muitos cidadãos interessados nos destinos
da coisa pública. comecei a saber do seu papel decisi\'O no derrube do
Estado No\'O e na instauração do Regime Democrático.
Cidadão exemplar. Vasco Loure11Ço esl:I. por d ireito próprio. na gale·
ria dos nossos heróis de Abril. como lhe é reconhecido pela esmagadora
maioriadosseusfX1resepe loscidadãosc m geral.
E. pcrmi1am-me que aqui e agora na rre um episódio pessoal bem
il ustrativo da qualidade deste nossoe1cmoeap1tãodeAbril.
Sabendo da existência de um manuscrito que o sa udoso capitão
Salgueiro Maia teria deixado para e\Cntual publicação. procurei o nosso
amigo Vasco Loure11Ço. Sem me conhecer de lado algum. recebeu-me em
sua casa. facul tou· me o único original. d izendo-me que o Salgueiro Maia
lho havia entregue. pedindo-lhe uma lei tura. mas sem a ccneza da mais·
valia para publicação em li\w. Nasceu assim o h\'ro Capitão de Abril. e
nasceu também uma consideração pessoal e de cidadania que o decurso
do tempo felizmente têm cimentado.
Amigo Vasco Loure nço. re\'Olução dentro da rernlução. homem de
princípios inquebrantáveis. não estou certo do reconheci mento suficiente.
apesardescrmuito.ernrelaçãoàsuapersonalídadeeàsuaacção.Éindiseuti\eln1ente urna das pessoas a quem ma is de\·emos a instauração da
democracia em Portugal. não só pelo dl-cisi\'O contributo para o 25 de
Abril. como igualmente para outra data marcanie. o 25 de No\embro.
restauradora dos ideais mais puros e originais da Re,olução dos Cra1·os.
Vasco Lourenço foi um dos nossos homens sem sono. cm tudo o que
tal implica também no plano pessoal. Foi pai da Gabriela a 1 de Outubro
de 1974.eamiúde refere este dia como o mais feli1,dasua vida. E quantas
horas. dias. semanas. meses. anos 'iaCrifieou o conví,·io com a sua filha e
com a ~ua companheira de sempre. a nossa amiga Adélia? M uitos.
segurarneme, mas sempre em nome do futuro e de todos nós. como agora
falaodcdicarolinoaoscuneto. Vicente.
Muito obrigado amigo Vao;co Lourenço n:lo só pelo seu decisirn con·
1ributo para a madrugada libertadora corno pelo livro que passará a ser uma
referência fundamental para um ainda maior e melhor conhecimento de
factos e pessoas.
E pern1ita-me que em si saúde todos aqueles. militares e ci~is. que
muito contribuíram para que a 1 ida democrática. mes mo com as imperfeiçõc~ que a caracterizam e os no-.SO!>~hos não realizados. fos..i;eposshel.
equedestaqucduaspersonalidadescuJoste!o1emunhosme1ambémogosto
de publicar. Edmundo Pedro e o general Pire~ Velo..o.
A ~uu força e detcnninação. amigo Vasco Lourenço. continuam a ser
o garante de que 1ohidos 35 anos do 25 de Abri l. Abril está 1úo e todos
nós. '\CUS concidadãos. o temos como referência fundamental e personifi·
cação do' ideais daquela manhã que repre,enlou e representa um no,·o
recomeço para Ponugal
Mu11oobrigado. •

Coirnhra. 22 Abr. (Lusa) Mai' de quarenta horas de gra1ação
deram origem ao li1ro " Vao;co Lourenço - do interior da Re1·oluçào". em que a in,estigadora Manuela Cruzeiro define o
entrei i~tado como "eterno capitão de Abril"
A obra. que vai <\Cr apn:,cntada qumta.feira. em Lisboa. é o
último li1ro produlido no âmbito do proJCcto de História Oral do
Centro de Documentação 25 de Abril da Uni,·ersidade de Coimbra .
'>Ob a responsabilidade de Maria Manuela Cruzeiro.
"Vasco Lourenço en\'oheu·l.C rnu110 in tensamente na Re\'O·
lução. do primeiro ao último dia. É um homem que atra1essa o
movimento ato!: ao 25 de Nmembrode 1975". declarou a imestigadora :l agência Lu,,a.
Na sua opinião. o antigo membro do Conselho da Revolução
!CRI "nunca se dei~ou margmali1.ar" no proces~o re\'oluc ionário.
poi\ "acha1"a·'iC no direito de que,1ionar"
Manuela Cruzeiro recordou que o militar. "mesmo quando
e'te1e temporariamente su<;penM>" do CR. "impunha a sua presen·
ça". intcrpdando os outro• con-.elhei ro' p;lrn poder manter~se a par
de tod;i~ as decisões
Dcs1acou. por outro lado. a "memlirin prodigiOfill" que o entre·
vi•lado ronfinna ao 1011go da obra. com qua~ i;e i ..centa~ página.,,
· o~ militares são geralmente mu110 organilados e discipli nado<. •. di<....e. ~ientando. no enmmo. que "tão boa memória" é atri·
buto que caracteriza especialrneme Va.o;co Lourenço.
Trinta e cinco anos depois do derrube da ditadura. em 25 de
Abril de 1974. "ele não desligou daquela realidade'
que ainda o faz lutar é e~..a memória que tem mui10
'-tn te".refcriu.
Manuela Cru1.Cim realçou que Va).Co Lourell\'º cLi continuidade
a tal legado enquanto pre~iden le da A<.!>Otiação 25 de Abril (A'.!5A 1.
c<1rgoque lheperrniteurncontactol'l!gularcomantigoscarnarnda\
dc:1mrn\.imcstigadorcseir1\t1tui<;õc>di1cr.ao
' \ ,.\,<,ociaçãoéaguard1Jdc•\Olmernliria". acre-.centou
Oprotagoni•tadO\acontecimento,dch;i ~5all0\ "ainda hoje
e,tj a di'-1.·utir o '.!5 de Abril'. com n qual " mantém urna relação
pacifica e normal"
Enquanto membro do ~ l o\ 1mentoda.' Força-. .-\nnada> ( \1FA J.
a l'UJll Cnm1"ão Coordenadora pertenceu. "c,tá qua.-.e ao minuto na
rrer-iração" do golpe. que 1,1: prolongou por oito rne-.e'
O proce•,ocon'ipiratilll. 'cgundoaautorada entre\i'i1a. "foi
....:mi·,ecrcto.paradesarrnara•autoridade,"
Perante "c'<,e jogo de 1111 e 'omhra" do MFA. cm qut· •e mi,.
turJ\<1111 rei\indicaçôc<. \:OTporJli\il' do' militarc, e propo\ta\ de
ordem polit1ca. · a-. autoridade' a1:aha1<1rn por não 'abcr o que ele'
Jnd<1\J111afazer"
"Tahe1 a PIDE lenha \ido ha\lante ludibriada quanto Jm
ohjà:t•H)', da con,piração. ma, ..ahia da '-Ua e\i'1t!ncia· . afinnou
Para \ lanuel a Cnue1ro. o .:!5 de '\membro re,ultou · num<1
forte 1 iragcm à direita. o que não e'lil\J mi\ tihjeL·ti\m" do Grupo
do' \111e. de MeloAntUJJe\, de L'UJll documento politico Va.-.co Lourenç11 cra o primeiro ,ubo;cri1or.
Há\ário' '25dcNm.;111hm'A,fon,·a, mai .. rea.:cion;iria'

·o

rre·

colarnm-•cao•N01eeder:uno~ijodeJud;1• " .con,idcm11

O coronel Va;.co Lourenço. que cornanda1a a R.:gião MihtJr
de 1.i,hoa. "foi \itorio'-0 e foi ,,,.n~·ido"

--------------~ ~
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O coronelAprígio Ramalho, em nome da Associação 25 de Abril, acolheu a apresentação do livro de Vasco Lourenço

NOTÍCIAS LUSA
"Em geral.º' grande> homens do 25 de Abril nào pas>aram de
tenente-coronel. enquanto os do 25 de No1embro. de uma fom1a geral.
chcgaramagcncral".fris.ouManuelaCruzeiro.
Vasco Lourenço dedica o livro ao seu neto Vicente. na\cido há
>Cl\mCSCS,
"Oteuavôprocurou,crhom:>to. falar verdade e não fugir à.•
que,tões".garante.
Com chancela da editora Âncora. "Vasco Lourenço - do interior
da Rc\'olução" é apresentado quinta-feira. às 18:30, na 'edc da
Awiciaçào 25 de Abril. cm Lisboa. Ca>imini Simões

25 de Novembro
Li,boa. 23 Abr. (Lu...a) - A fom1a "descoordenada" como foi lançada
aacçàoeo "recuo' doPC P faccà,dificuldadesdc "fazeropronuncia·
mento" foramfactore,detcmiinantc\p<!r'dtrdVaratcnlatirndea.-;>alto
ao poder pela extrenw-esquerda a 25 de No1•cmbro de 1975
A opiniào é expre'"ª por Vasco Lourenço. uma da> figura' rnai'
de-.tacadasdo25deAhrilde 1974edoperícxlosuh~quenle.nolivm
" Do interior da revolução" - uma entrevi\ta de qua>e ~isccnta~ p:igiml'>
àin\·eslig;idorn.MariaManucl;i(ruzcim

Num livro em que lan~·a farpas aos que >C ' pas~icm na> diver;a<,
'passerelles'" 3 .>11a CU>la.o nome do ex-Chefedc fatado {1976-1986)
Ramalho Eanes é um dm que mais surge.
' Há uma coisa que eu nào compreendo: corno pode o Ramalho
E.ane" falar do 25 de Novembro. da "ua importante e decisiva acção.
diLendo sempre que não actuou sozinho. indicando vários nomes e
nunca pronunciando o nome de Vasco L-Ourenço'!' . que<,tiona.
' O Eanes re.'>pondia perante mim ( ... )após a sua indigitação para
chefe do E.\!ado-Maior do Exérciw. aumnomiz.a-.1.e em relação a mim
e começa a ter iniciat iva~ fora da cadeia de co1mmdo ( ... )por isso me
con'oidero. então. enganado por ele. Ainda que \Ó mai\ tarde me
apercebadoqueefectivamentesepa~'ºu ' . refere
Sobre o fa!hançoda tentativa de contra-golpe à Rc\'oluçâo de
Abril. Vasco Lourenço a\'ança a 'ua explicaçiio.
"0 25 de NO\emhro não é um golpe planeado e executado de
forma bem pcn'>ada. ma_, 'im acções dbpcn;a, desencadeadas. por um
lado. por forças políticas que pretendem alterar a correlação de força'
dcntrodopodcrc.poroutro.pelaextrema-csqucrdaquctc11ta
apro\'ci1ar para fa;er efecti\'amcme o golpe. Como é tudo descoonlcnado e nós( ... )actuámo,dc formaorganiladacdisciplinada.con>eguimo' rcncabili1.ar a.' pouca., forças que tính:imos' . dc>crc\CU Vasco
Lourenço.
Para o militar. a> movimentaçõc., militares de 25 de No\'ernbro de
1975 ti\'cram por objcctil·o "uma 1cntati1a de ocupar u poder'
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"E ni'i~O. e\tou plenamente comencido que o PCP C'>IC\'C
CO\'Ol\ido.dircctaeindirectameme".assegura.
E pro\\cguc: ' com toda a '>lla capacidade e competência. O\
dirigentcsi.loPCPríipii.loscapcrccbcran1dcqucnãocrnfácil fazer o
pronunciamento. E o golpe. ainda mai-.complicadoccu<tososcria.
Por i'so recuam. Procurando pcri.lcr o meno, pos~hel. e apagando de
seguidaº' \CStígios da sua intervenção( ... ) se quisess.-m fa1er um
golpc.tê-lo-iamplancadocuidadosamenteeteriamgar;intidoa
interl'em;iio i.l<i\ divcr-as força~ que. à partida crnm vistas como ~ua~
apoiante,. E. 'e o con,cgui,scm. na 1ona de Lisboa c'ta\am cm
maioria. tinham mais força que nó,. E. tahcI til'C\scm mesmo criado
a 'Comuna de Lisboa'.
'Tenhamos presente o en10]\ imenlo do SDCI (Seniçn de
Dcll-.:ção e Controle de lnformaçào) onde os gonçal1 i~tas recusaram
a cntr..tda. nc\\C dia 25. a militares que aí pre\taram ~n.iço. apcna;
porque eram do, NO\'C. Recordo. nomc:id:imcntc. o Luí'i Arruda.
militar de Abril com importante a!.'.ç?io no 25 de Abril: recordo a acção
da lmc...,imlicalnaAmadora.comtentativadc bloque:ir:is,aída;.do'
Comandos: recordo a acção de vários gonroahi..ia-.. nomeadamenle o
Dinis de Almeida. que en\'olvcu o RALIS na tentati1a de golpe".
clcncou.
Na longae1llfc\i'>ta. cm que reconstitui ao pormenor a
\u!.'.e ...,àodccpi,üdiosemquc panicipouamc,cdcJXli'dare\'olução
de AbriL Va,co Lourenço con,idcra mc,mo 4uc. "'\C ti1·essc h:i\ ido
coordenação e detennina~·ào" por parte do, insurre!;tcl\. a unidade de
Comandos chefiado:. JXlf Jaime Ne1e:, -que acabaram por impedir o
assalto ao poder pela cxtrema-eMJuerda - "acabariam \encido<,"
"A nossatáciicapassavaportemarcomcnceroscomandante' dm• unidade' ·do ou1ro lado · a renderem-~. O que não era fácil
dado o clima de anarquia 4uc se in\talam na> unid~idC\ mais rcl'olucionári<i>'. lembra.
Pelalongaentre1i<.tapassarnaindaalgun<.dosnome,mai<.
marcante~ da História rccemc do país: Salgueiro Maia. a qut>m o exPresiden1c da República Ramalho Eanc~ 'nunca perdoou " a
circunstância de ler "protcl:ido ao m1hi1110" o U'OO da força no ~5 de
N01embro. Jaime Nelt'" que "4ueria m<iis sangue" e com o qual di1
ter tido que ser "bem duro'. o próprio Eanc ... com quem em alguma.,
ocasiõc,esgotouoscu "rcpe11óriodepala1Tões'.
"1\.,no<,sa\rclaçtJC">quccomcç:iramcomamizadc( ... lforam-~e
gmdu;ilmemee,friandnco..no"°'doi,pcn:urso\for.1111-,c:ifa,t:indo
cnuncarnais<,erecncontraram".confidenciaomililardeAhril
Pa~!>andoem rc\i'-la o 'eu perco"º militar. nornt>adarnente na
gut·rra colonial e cm panicular na Guiné. onde começa a que .. tionar
"a rai'.àode ser de a guerra continuar". Vasco Lourenço defende a
"autonomia e independênciapartidári;i' do .. protagoni,ta-.da
rc1·oluçàodcAbril.
"Eu tamh<.:m penso que fomo' radicalmente autónomo' e
independente,. Em relação ;i todo ... 'ejam força' polítira' interna'
..cj:im 'cf\·iço.; de infnrmaçãoc\trangeiro'. Por muito que doa a muita
geme".ddcndc
~' alongaerllrc\ista. Va<;.eoLouren\·oin\Ufgt"--.caindacom
a~i;umparaç&,o ~5 de No\embroe a fC\O]uçJode 1974.
"Que'" diga que o :!5de NO\emhro rqxi..o 2.'ide Abril
no\ seus verdadeiro-. o bjccti\o\. concordo. Agora. equiparar o'
doi,1 ·.•· .e~l"lama

Vivência de três períodos
Li<;boa, 23 Abr. (Lusa)- O novo livro de Va.~o Lourenço. intitulado
' Vasco Lourenço - Do interior da Re\oluçào ' . traz 3 visão e a
' verdade ' doCapitàode Abril sobre momentos antes. durante e deJX:>iS
da Re\'oluçào dos Cravos. a 25 de Abril de 1974
Em declarações à Agência Lusa. à margem do seminário• As
dimen'õe" internacionais do 25 de Abril ' , 4uc decorreu terça-feira no
Instituto de Dde<,a Na!:ional. o antigo militar e actual presidente da
Associaçào 25 de Abril revelou que o livro vai tmzcr a "vivência' do
antigomilitarem "trésperícxlosfundamentai<;" da sua 1ida.
"A guerra colonial. a conspiração para o 25 dr Abril e o procewi
do 25 de Abril que se seguiu até à aprovação da Constituição. Vâo
encontrara minha verdade porqueeucontoaminhavi1ênciae
JXlftantocontoaminha\'crdadccdepoi-;dcalgumusdúvidas.quisscr
corno sou normalmente e nâo ser politicamente correcto e conto os
pom1enores do que se passou". adiantou Vasco Lourell\'O
Na opinião do antigo militar. o li1 ro traz "muitos pom1enores que
podem -.er con1c'l~1do.;" e apc,ar de admitir ter tido dú\ ida' em relação
ao que devia diler. Vasco Lourenço g:irantc que opiou por contar o
4uerealrnentc,epa:,<;ou: "portanto\'àosabcraminha1·crdadc ".
garanuu.
Apcsurdc se ter rcc11,adoconcretizar4ue momento\ da ,ua
1ndade\nàodifcrentC\da\crsàoconcntcdosacontcdmcntosdeste
período hi,tórico. Vasco Lourenço :icabou por apontar o 25 de
No1embrocomocxemplo.
' No aspccto do 25 de No1cmbro venho 1oltar a reJX:>r a minh;i
1crdadcdoquc\Cpm.,ouenàoavcrdadcqucécomummemeaceite
pela imaginaçiiopúhlicahojc". apontou. admitil1do rcfcrir-o;;ca
Ramalho Eanes
•A relação entre mim e o general Eane<,. que foi meu ;ubordinado
emeuadJuntonasacr;õc.,milit:ire,do25dcN()\'e1nbrocquccstá\i\to
co mo o comandanccda.. uperaçõc,_quandoquem rnnrnndou foi o
general Co,1a Gome' e cu com ele corno meu adjunto ' . re1clou
Aobra.qut'\ai ..erapn:,emadaho;e.ern l.i,boa.~oúllimoli\ro
produzido no âmbito do projecto de Hi-.tória Oral do Centro i.lc
Documentação 25 de Abril da U11i1cr,idadc de Coimbra ... ob ;i
Com chancela da cditorn Âncora. "Va.,co Lourenço - do interior
i.la Rernluçào" é apre,cmado:h 18:.•0. na 'edcda..\"ociaçJo2.'idc
Abril. em Li•boa. •
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O Fio da Espada e
A Discórdia Entre o Inimigo
Charles de Gaulle

Escritos entre as duas
guerras mundiais
t'ALCÀO DE CAM POS
AS EDIÇÕES S ÍLA BO acabam de publicar dois interessantes ensaios.

A Discónlia En1re o Inimigo e O Fio da EsfHida. escritos no período entre
as duas Grandes G uerras Mundiais pelo então capitão Charles de Gaulle.
respcctivamcntc cm 1924 e 1927. embora aquele último só tenha sido dado
à estampa em 1932.
A Disc6nlill Entre o lllimigo analisa com enorme minúcia algumas

das decisões imponantes que foram tomadas pelas cúpulas políticas e
militares dos Impérios Alemão cAustro- Htíngaroquc. segundo De Gaulle,
levaram à sua dcmna em 1918. Feito prisioneiro em Yerdun em 1916. nos
camJXIS de concentração e nas prisões em que o mantiveram na Alemanha
entreasmúhiplastcntativasdeevas<io falhadas. tC\'Clcmpomaisdoquc
suficiente para reflcctirsobreacvoluçãodoconflitoepar..iobscrvarde
perto a deterioração da situação interna do inimigo de então. Amplamente
documentada. na sua prosa já se adi\inham as grandes qualidades do
historiador que sen1o evidentes nas Memórias que estrc\'crá até ao dia da
O Fio tlt1 Espada é um estudo de outra índole. dedicado sobretudo às
características que devem possuir as chefias militares. E:'ttrcmamente
interessante o capítulo cm que trata das relações entre os políticos e os
militares. em que não hesita em ali miar que "salvo cm alturas de crise onde
a ncccssid:1dc dita a lei. o político nem sempre prefere os melhores para
as posições de comando. mas sim os mais fáceis. remetendo por vezes os
chcfcsmilitarcsparaosnívcismaisbai)(()Sdaordcmdasprecedênciase.

quando a glória os consagra. espera de boa vontade alé que tenham 1norrido
paralhesfaicrplenajustiça"
Quemescreveestaspala1ras.deperfeitaactualidadenoutraslatitudcs
e noutros tempos, é um incómodo capitão, só conhecido das chefias pela
irreverência dos seus propósitos. e que mais do que uma vez \ê a sua
carreira militar salva pela oportuna interferência do marechal Pétain. por
quemnaalturanutrcumasinceraadmiraçãoeaquematéconvidapara
padrinho do seu único filho. Mas já é possível ver nele os traços da grande
figura que será o general De Gaulle que \'ai ficar na história da França e
do Mundo.
De Gaulle é uma dos poucos grandes da História a quem o destino
deu duas oportunidades para influenciar decisivamente o curso dos
acontecimentos
A primeira. em 18 de Junho de !940. quando o recém-promovido
general e episódico sub-secretário de Estado do último governo da
Ili República se refugia cm Londres e apela a todos os franceses para se
oporem ao invasor e não aceitarem a capitulação personificada na altura
peloGovemode Pétain.
Só um homem com a cra\eira de De Gaulle seria capaz de considerar.
naquelasterríveiscircunstâncias.queaFrançatinhapcrdidoumabatalha
mas não a gucrn. Aliás. cm 1940 poucos o seguiram. e só após o desembarque dos Aliado~ no Norte de África, em 1942. e a con.<;cquenre adesão
à França Livre dos numerosos recursos militares aí exü.tentes. é que a
França passou a ter uma participação honrosa mas limitada na derrota das
potências do Eixo. O que não impediu De Gaulle. com a sua impertinente
acção junto das chefias dos Aliados. cm particular junto doprimciroministro Britânico Winston Churchill. de obter para a Fran~·a no final da
Guerra o estatuto de uma dos cinco grandes potências vencedoras. com
lugar pcnnanente no Com;elho de Segurança das Nações Unidas.
Semelhantemente ao que sucedeu com Churchill. que perdeu as
eleiçõcsgeraisai ndaaguerranãotinhaacabado.tambémogencral
De Gaulle nào ficou muito tempo à frente do Governo da França. por
profundo desentendimento com a classe política emergida do conílitosobre
a formadas instituições <hi República e vai iniciar a sua travessia do deserto
Em 1958. os políticos da IV República. incapaLes de resolverem o
problema da guerra na Argélia. resignam-se a chamar ao poder o general
De Gaulle. dando-lhe todos os poderes e até uma nova Constimiçào feita
à sua medida. para conservar a Argélia no seio da França. E novamente
demonstrando as suas qualidades de grande estadista. De Gaulle comprerndc aquilo que Salazar e Marcelo Caetano não souberam faur em
Portugal. isto é. que uma guerra colonial só podia ter uma solução política
e nào uma solução militar. Tendo começado pela tentativa de uma União
Frances.a.quedepress.aseafundapelasaidadaGuinéeasuccssivaindependênciadetodasascolóniasafricanas.dcsiludindocm seguida muitos
dos que esperavam dele uma Argélia francesa, obté111 do povo francês a
adesão a uma total reviravol ta na orientação política, o que leva aos Acordos de Evian e à independência da Argélia.
Teve que dominar a revolta dos sectores mais conservadores do
E:'tército e escapou ileso a vários atcmados da OAS. mas acabou por dar
à França a possibilidadcdcassumiropapcldcgrande potência europe ia
que foi desde sempre o seu pem1anente sonho de estadista.
É pena que a versão em portuguê.~ destes dois ensaios n:ío faça jus ao
textooriginal.poisnãobastaumconhecimemorazoável dalínguafrancesa
para traduzir o general De Gaulle. que escrevia como poucos um francês
de grande qualidade li terária. Além disso. obras deste tipo cúgem igualmente conhecimentos mais específicos que impeçam por exemplo traduúr
urna divisão por urna companhia ou um coronel-general (Generalobcrst)
por um coronel tirocinado! A apresentação gráfica da capa peca por inl'erter a imagem do general e o tanque Sherrnan da contra-capa pouco tem a
vercomoconteúdodoscnsaios. De louvarasabundantesnotasderodapé do editor que ajudam muito o leitor do sé<:ulo XX I a identificar personagens e factos que eram do conhecimento geral nosanos20doséculo
passado.
Fatemos votos para que as Edições Sílabo venham a publicar num
futuro próximo os outros ensaios que De Gaulle e1;crcveu antes da li
Guerra Mundial sobre a Arte da Guerra. •
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E isso apes:ir da natural dispo11ibilidade d:i Associação 25 de Abri!
parafacultaroscontactosquelheforamsolicitados.
A responsabilidade da escolha é. claro está. do autor que "rel'isitou
leituras sobre o 25 de AbriL reavivou memórias próprias e falou com muitos amigos e gente que fez e seguiu a revolução dos cravos".
Ao folhearmos este álbum. ao encararmos a soberba dc11sidade
humana destes rostos do11de emana uma luminosa claridade, vinda da
profundidade sem igual das fotografias a preto e branco. estamos de novo
naquelesmesesúnicosquccons1ruframonossoAbrilde74.cmrcolhamonos de novo como se não tivessem passado por nós e pelo nosso país estes
fulminantes trinta e cinco anos, reconhecemos, ou apenas recordamos. nos
olhares a firmeza. a frontalidade. a solidariedade. a convicção. a detem1inação inaba!:íveiseasingelae humildeemregaque inscreveram na história
aquele"diainicial,intciroelim!XJ...
Eisumabelaobraemqueoautorserevelaumsensívelperscrutador
docoraçãovibranteegenerosodo25deAbril. •
• Algumas das fows foramf~ilas, a {Hd1do do auror, por ..tnrónio Homem Card<JJO,
JoJIMan•e/Rodrigw•.RicardoFariaPawlimnRw1PituEdiçdodoilw1or...tbri/2()()9

Lisboa em Abril
JOSE LUIS DOMÉNECH HERCERO

No princípio
éramos todos
l\11\ RIO T O ;\IÉ

ACABA DE SER DADO à estampa um álbum - Retratos De Abril,
35 Anos Dep<Jis - bem digno da comemoração dos trinta e cinco anos do

25deAbri!.
Da autoria de Veríssimo Dias•. é uma obrn de fôlego: o retrato de
militares '"que contribuírnm para edificar o pais democrático cm que hoje
vivemos", a preto e branco. sob a tutela poética e simbólica do ramo de
cra\'OS vennelhos. o único elemento colorido de todo o álbum. sobraçado
pela Dona Celeste. a ··celeste dos Cravos". que compõe a capa

Eduardo Lourenço e Mário Soares fazem a apresentação e o elogio.
merecido, da obra.

Cinquenta e quatro nomes. de '"aqueles homens de Abri! le\·ados pela
Monc esse inexorável acontecimento da Vida. a quem não pude.já. caprnr

a luz interior. nem registar a resplandecente espessura das suas almas
atrai és das minhas lentes de fotógrafo ... usandoaspala1ras do próprio
Veríssimo Dias, antecedem. num sentido memorial. as fotos de cada um
dosmilitarescomidadosequeaceitaramdeillar-seretratar.
Assim, os retratos de cento e dois militares de Abril. ao longo de 20-I
págin:is. duas por cada um. das 223 que compõem o :ílbum. mostram-nos.
nas pahi1ras de Verísoimo Dias, "a fresta pela qual se espreita o mundo e o
espclhoondesereílectemossentimentosinteriores.aíndoledof01ógrafo".
Difícil, se não imposshcL seria ac;segurar a presença de todos que.
de uma forma ou de outra, deram o seu contributo. mais ou menos empenhado, sempre precioso. para a Revolução dos Cra1os

ESTE LIVRO PRETENDE ser um reílexo sobre o que os meus sentidos
têm experimentado em cada viagem a Lisboa. para mim uma cidade
encantadora.idealparamimetizarsentimentoscomassuasgentes.assuas
ruas. os seus recantos. Cidade em que me sinto feliz e da qual desfruto
desde a minha primeira visita cm 1995.
O amor. na sua amplitude mhima. está escondido nestas páginas,
s:iltita11doentreosversos,marcandoospoemas,recolhendoumavozque
murmura uma e outra "ez a sua paillào !XJT Lisboa, cidade para a qual. de
tão adjectivada por escritores e poetas. é difícil encontrar palavras para
descre1ê-laeexahá-!a.
Aolo11godasminhasestadias.fuiconhecendoruas.bairrosepraças.
Lugares onde começou o primeiro sopro de vida com dignidade, depois
do 25 de Abril. Nos meus enoo11tros com os seus protagonistas ti\'e a honra
de apertar as mãos que um dia deillaram a espingarda e empunharam
valentementeoscravosdaliberdade.defendendoessadedicaçàocoma
sua própria vida. Um feito que deu a volta ao mundo.surpreendendo
Governos. instituições e organizações. Revoluçao popular que fez
estrcmecerospilaresdasociedadcdomcupaísque,naque!estemix>s.
vivia à sombra do espírito emurchecido do 12 de Fevereiro e que, ao abrir
os jornais se deparou com os rostos de uns jovens capitães que lideravam
o povo ponuguês. encabeçando a Revolução dos Cra\'OS
Aos 26 anos, mantive o grande interesse, com fer\'Or juvenil pelos
factos que se produúam a uma velocidade desconhecida para a lenta e
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Bordo na mão. Ou pcl~ lugare~ citado.. nos liHos de outro apai~onado
por Li\boa. António Tabucchi. e o <,eu tri<.te e melancólico Pereira. Bebi
ai. noites de Alfama ria fc~tadc SantoAlllómo.e as madrugadas em ta-.ca~
e ca'-ll~ de fados onde..., guitarra~ o;e ron"enem cm discrclal. amante\, bem
cornoemserisuaisconlidcntc•dcabaridonoseperias.
Ouli imeressantc• e documentadas teorias, em urncria cxpo .. i~ilo do
arqu itecto Nicolau. sobre a c.,i>tência da At!ãntida. oculta. segundoª'
wa~ teorias. sob o wlodc l .i'iboo. mostrando-me mapas e pailléi~decria
ção própria. multado de ano~ de C'-tudo. Lugares marcados com calçadas
exi<.tcnte<. ante~ da in,·asào romana, \emeando em mim um grande
interesse perante tão elaborada teoria. di~na da melhor recepçãoem fóruns
de estudos sobre a l füt6ria da.<. Civih1.açõo.
Desfrutei do amb1eme simple~ da.\ tardes com o po\'O lisboeta. do<.
<.:lbad~ e dos domingos. di1cnmdo-me no recinto da Feirn Popular. com

a~suasatracçõescrestaurnn te,cnquaritoaorquestrainterprctal'amú'ica

A sessão de aprerentação de Lisboa l! m A bril terminou
com fad os entoados por José Patrício, entre outros

Lisboa em Abril
monocórdica' ida política espanhola. Reconci e coleccionci tudo o que a
imprensa publicou acerca do mo\imen10 mihrnr que se tinha erguido
contra uma das duas ditadur.l\ e1m1cmeo. dentro dos comrol~ hm11e1;
ibérico-.. Colecções de rt\'istas e artigO'i que hoJC engrossam os fundos da
hcmcrolecade'itaAssociação.
Ac reditando poder cfectuar uma l'iagcm a Lisboa "em qualquer

momento". fui deixando passar o tempo sem que se chegasse a concretizar
c~sc desejo. Foram passaJJdo o~ anO'i e fixei rc~idência mais longe ainda.
na~ Ilhas Canárias. até que um dia decidi lc,ar a cabo a \Íagcm que canta'
ilusõe' ju1·enis tinha despertado cm mim.
O que. no princípio. se considerou uma 1 iagem de fim-Oe-scmana.
romerteu-se numa sucessão constante de regressos. com \árias\ i~itas por
ano. durante as quais o ar. as gente~. a~ ruas se foram apoderando doJ>
meus sentimentos. Figura furidamental nesta\ iagem iniciática por Li;boo
foi. sem dúvida, o primeiro portuguê~ que me ofereceu a sua amizade.
Fernando Carneiro. introduzilldo-mc cm âmbitos culturais e sociaí~. e
apre>entando-rne a pessoas que me têm bonrando. ao longo destes anCK,
comast1aamizade
Falou-me da sua terra. de Tnh-os-~·1 ontcs. da História purtuguc'ª·
de Moçambique. de Abril. do seu amigo Cardoso Pi res. do Ponto Final.
da tertúlia da Tia Mat ilde. Falou-me com Of'&Ulho da sua condição maçónica numa l'isita particulannenle guiada do Palácio. Recordava hi~6ria~
da Grnn Vía de Madrid na época d:i!i ;uas viagens a Espanha. rohrilldo a
mone de outro ditador. e de tanta~ e tantas coi<.:c.. em tertúlias e ~~ios
sempre interessantes. que alimcnrnram a minha curiosidade por ~abcr
sempre mais de Lisboo. de Ponugal. Recordações da minha am iwde com
Fernando que guardo para '\.Cmpre na memória.
[)e<,eobri que Portugal está pol'Oado por gigantes. gigantes li1crários.
Camões. Pe~soa. Torga. Andrade. b ça. Castelo- Branco, para recordar
apcna.<.o~quenosprecedcrarn.1i,1oqueO'ioutrospersistemnoseuaeom

panhamento dia após dia. Todos ele'>. autores e perwriagens. camiriharam
comigo rios meus passeios pela Bai~a ou pelas dezenas de rua~ ollde
n'IOl'OU Pessoa. Pelo Areeiro. pclobairrodoCardoso.com o seu Dicíriode

tradicional portugue\a e ao \CU ntmo. os jo,·cris e os que não o érnmos
tanto tcntá11amos!iCguiro.. scu,comp:1ssos.
Conheci a dimensão do lbcri'imo e a ~ua trad ição cm Portugal. pela
mão de porta-estandartes do gabarito de Antero de Quental. Almeida
Garrett. Toq;a ou do próprio Eduardo Lourenço
Li O'> afv.cm do povo ponuguê' atra1és dos séculos. cm er,plêndidos
fotograma,;, mudos em foonade v.ulcJOSexpostos por todo o lado. por fachada.\. museus. mosteiros e quintas. moMrondo a história vinda desde que
tornou consciência como IJOl-O. que\ i1eu ocaso único na História de 1crquc
conquistar a sua indepcndi.":ncia cm duas ocasiões pcramc o mesmo paír,.
Percorri o labi ri nto da~ ruas de Alfama. dcixarido-mc perder. com o
propósilO de desembocar dcpoi' de cada percurso no Mu).Cu do Fado e
prc<.tartributoaosfadistasqueeontribuírarn para d ivulgarasuasingular
letra e música.
Extasiei-me con lemplando o Tejo nos miradouros. jullto à marg.:m
e nos cacilhciros. atrawssando-o. maral' ilhado perante o espcctáculo
grandioso da sua republicana magllificência. se me é pcnnitidodi1.ê-1o.
J~frutei de almoçor. e t-omcr>as à lut da 11mi1.ade. ~ quintai.-fciras.
na Tertúlia da Tia Matilde. em que co111prcendia mai!> de o que podia
e~pressar. mas sentindo a mesma safofaçào como se a minha participação
ti1essesidomaisactin1.
Soube de 1·iaja111es que cantaram a Lisboa em épocas passadas.
desc rc1·erido ruas. igrcJll~ e monumentos. como Damião de Gói\.
hum:rni,ta dc<otacado. curopeh ta nouh·cl diríamos hoje, que no~ deixou a
,ua Dc'-Criçiio de Li>boa. te~ternuriho da grandeza cidadã ex i ~tentc ante'
do terramoto.
Considerei a recomendação de ler um grande livro de viagen~. que
consegui encontrar depois de uma longa peregrinação por alfarrabi\ta.'>.
embora não lamocomoodcr,crito pelo lhro de Fernão Mendes Pinw.
atra\é~ de e:1:óticas e pcrig0<;a\ terra~ orientais ao \origo de vinte al\O\.
Aprofundei a pane que mais me cabia sobre a.\ emigrações portuguesas. As que se dirigiram à~ Ilhas Caniria_<., desde os primeiros :b'>Cll·
tamento~ no século X IV. até ao <;eu ponto álgido rio Século XV I e a sua
decadência rio século XV III. tendo assentado os colonos cm Lanwrote.
Gran Cariaria. Tencrifc. La> Palma•. onde deixaram costume•. palavr.1~ e
desce ndcrite,. podendo con~tatar a cxi~téncia de graride número de
apelidos e dellomillaçõesde clara rai1. portuguesa.
Na mmha imersão pc,scml e cultural por Lisboa. decidi par,<;ar aí.
JUnto com a minha família. um ani1ersário dos que abarcam dezena' e
Co\tumamo> considerar emblemáticos. clibindo orgulhoso os meu\
conllecimentos. sempre incompletO'> \Obre e>ta cidade. a sua H1\t6ria e a~
suas gentes. que decididamente C'>pcro ampliar quando chet?3r a minha
não mui10 di~tame reforma. ahemando a residência entre Tcrierife e
Li>boo. oode tenho oobjecti\O de vi1er durante 1ários meses por ano.
Chegado a este ponto. como ni'lo dedicar o meu siricero reconhecimento a e\te ilu,lre poeta e cn,aí,ta Carlos CarrJnca. que me acurnpanha
dc,de que comeceiª' mi11h;1~ aprc,cnt:11;õe> de poemários nesta ca,a.
reduto firme oridc se preserrnm o~ grandes princíp i o~ q ue de1eri;1rn
pre<.idir todo o comportamcmo humano: Liberdade. Igualdade e Fraccrnidade.
Muito obrigado pela ,o,ua pre<.cnça. •
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A «REVO LUÇÃO DOS CRAVOS» EM 1974

A ditadura em Portugal
é derrubada por soldados
KLAUS STORKM ANN
NO INÍCIO 00 ANO de 1974 existia. tanto em
Portugal como na vizinha Espanha. um regime
de ditadum com perseguições políticas. torturas
ercprcssiies.Quasctrintaanosapósofímda
era Hitler na Alemanha e da era Mussolini na
lcália. duas dirnduras conseguiram sobreviver
na Península Ibérica. O regime de opressão em
Portugal teve o seu início cm l 926. constituin·
do-se. por isso, como a mais vclhadirndurada
Europa Ocidental. Em 1945 os Aliados não tocaram no poder de António de Oliveira Salazar.
Portugal foi membro fundador da Nato em
1949. considerada que foi a imponância estratégica do país. com as suas ilhas no Atlântico e
assuascotóniascmÁfrica
No início dos
1970 só Portugal possuía um grande império colonial com Angola.
Guiné-Bissau. Cabo Verde e Moçambique
Oeclodirdaguerranaqueles territórios e a sua
prolongada duração enfraqueceu o país sob o
aspo.-cto financeiro. pessoal e finalmeme moral.
Em 1974 as Forças Armadas Portuguesas eram
constituídasporcercadeduzcntosmitsoldados
recrutados numa população de cerca de nove
milhões de habitantes. Ainda em 1973. Portugal mantinha cerca de l50J:X:l0homensestacionados cm África e pane do corpo de oficiais já
nâoapoiavacrnp!cnoorcgirne.Acrescentenecessidadc de oficiais envolvidos nas frentes
coloniais só pôde ser atenuada com a abertur..i
social dorecrutamentodenovosoficiais. Desiludidos com o curso da guerra em África houve
um númcrocrcsccntedeoficiaisque seopôsi:I
po!ítica de MarccloCactano(1906-1980). o sucessor de Saiu.ar a partir de 1968. Por volta de
1973 um núcleo de oficias "críticos" fomiou o

ª"º'

··Movimento das Forças Armadas .. (MFA). uma
oposição clandestina dentro do Exército.
O fim das guerras em África c um pressuposto fim da ditadurn foi a meta dos - na sua
rnaioria-jovensoficiais. O livro" Portugaleo
Furnro·· do general António de Spínola. editado
cm Fevereiro de 1974 colocou o "'dedo na feri da .. : as gucrrJs não podiam ser ganhas militarmente por Portugal. as colónias deviam ser
libertadas. O general Spínola (1910-1996) havia sido vice-chefe do Estado Maior General
das Formas A miadas e até l 972 gol'emador da
Guiné-Bissau. Spínola e juntamente com ele o
chefe do Estado Maior General das Forças
Armadas. general Francisco da Costa Gomes.
levantaram-sc abertamente contra o regime tendo
sido suspensos das suas funções em Março de
1974. Também o general Costa Gomes (19142001) havia formado urna visão realista da
situação em África aquando do seu comando
em Angola.
No entanto. a revolta não foi preparnda por
eles. mas sim por oficiais mais jo,cns. Os mais
conhecidos foram principalmente Otelo
Saraiva de Carvalho (1936). major na Academia Militar cm Lisboa e Salgueiro Maia ( l 9-14-1992). capitão e formador na Escola Militar em
Santarém. Também Sarail'a de Carvalho esteve
durante três anos na Guiné-Bissau. Ele foi a
cabeçaeocapitàoMaia foi a cara da revolta.
O sinal entre os conspiradores veio na
noitedc2..t para25dcAbril 1974-umacanção
na rádio. O capitão Maia e os seus camaradas
do MFA tomaram o controle das suas casernas
e marcharam com os seus soldados em direcção
aLisboa.Nacapital.asunidadesocuparamprédios go,cmamcntais. a televisão e emissoras de
rádio. o aeroporto e lugares centrais. A acção

desenrolou-seantesdonasccrdosol.scguindo
opadrãoclássicodosgolpesdeestado.A grande diferença em comparação com os golpes
militarcs:oshabirnmcsdacapitalaplaudiramas
tropas. correr..im ao lado deles ou treparam os
seus camiões e blindados. A expressão da
alegria dos Lisboetas foi o cravo \ermelho
Eles colocaram cravos nos uniformes dos
soldados c nos canos das espingardas.
baptilando a re\'olta- "Revolução dos Cra\'os
Vennelhos··. Chegaram entretanto unidades do
Regime que. contrariando as ordens dadas
pelos seus superiores. se recusaram a disparar
coima os soldados re\'oltosos. Unidades e
companhias inteiras passavam-se para o lado
dos revoltosos. Só o bom senso dos oficiais
intermédios e dos comanda11tes de companhia
evitaram combates e um hanho de sangue.
Caetano rendeu-se na noite do 25 de Abril.
Ficou sob prisão domiciliária partindo de
scguidaparaoexíliono Brasil.
Nocman!o.ogolpenàodecorreusernderramedesa11gue. Parte do velhorcgimc(ainda)
não tinha desistido. Principalmente a temida
Polícia Secreta PIDfJDGS ofereceu resistência. Aquando da tomada da sua Central por soldados e populares. quatro pessoas morreram.
Osalvosseguintesdosrevoltososforarnasprisões. A libcrtaçào de presos políticos na noi!e
de 26 para 27 de Abril marcou a vitória final da
revolta. Depois de cinquenta anos de e'istêocia. a di tadura foi vencida em 48 horas. No tlia
ldeMaiocentcnasdemilharcsdepessoasfes1cjaram cm Lisboa a nova liberdade. GuinéBissau. Angola. Cabo Vente e Moçambique rece beram a independência em 1974eem 1975.
No entanto. com este golpe vitorioso o
rumo político de Portugal ainda não estava de-

Klaus Storkmann
NO INICIO d<" Setembro d<" :!008. realirnu-\<"
cm l!;Hia. na <.:i<l:uk de Trie,tc, o 34." Congre''º lntcma<.:ional de Hi,túria Militar. A delega
(;ào portuguc'a que ali c'tc1c Pf<"'tmtc inc luia
1rt",ofi.·iai,<lono''ºE'ército: 1< n<"ntc-g<"n<"rJI
Ale,an<lre de Sou'ª Pinto e rnronéi, Aniffto
Afon,oe Da,;d \ 1,irtclo
Logo no inicio do congrc''º· c'tc1 ofióJi,
foram rnntacta<lo'> por um j01em <.:apitào <ln
exercito alem~o. de '>t'U nnme Klau' StorkmJnn.
qucali,ccnrnntr.i1aparnparticiparna\\\lrk'hopparaJoH·mhi-toriadore,.01ítuloda,ua
rnrnuniL'<l(jànera ··solu<,·~o<lo' rnnflitti- ou i111:
iwmcnto a gucmlha·1 O apoio militar alcmào
0

-orientalna_\frica/lkridional<"a.,,í1i1na«ci\i'"
A daborao;ào da rnmunirnçào lc\arn o
jo,eml·api1àoae,tudaraturadament<"o,rnntlih" culoniai' portugue,e-. em Africa. e'poxialmcntcoca'°dcMoçamhiquccoapoiopre,ta
do pela RDA Ct FRELIMO_ Na1uralmcnt<". C"c
e'tudo nuwu-'e com a Re,olu~·ào de :!5 de
Ahri l de 1974ecom J' re'pe<.:ti'a'con,equência,noplanocolonial
Foi c\le <:onhe~imento do tema qu<" fe1
comqueol·apitii0Storkmann1ie,-.etercumo,
mt·mtim-.dadclegaçàoportugue,aecomele'
e'wbclt"Ce"r uma rd;i.;ão que nào tartlOIJ a
pa"arde~ordiulaami,co,u .Foimui1oe1idente

ogo,1oque-.enliacmpoderfolar<lire<.:1;11nente
comtrhintCrprcte,daRc1olu\Jodo,(ra'o'.
tendofcnodi\'rNa,pergunta,plena,dceorio'itladre.também.re'eladora'do-.,eu'Jjmui101a'>!O,conhecimento,.OtrJbalhoquepublicouonpre,Jigiad;ire1i,t;idcHi,lúna/llilitarda
RFA .apmpó-.itodo 25d<" .\hril.dcmrnhtrao
intere"cqu<"'~ontinuouaterpe loa\'>unto. •
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A «REVOLUÇÃO DOS CRAVOS» EM 1974

A ditadura em Portugal
é derrubada por soldados
cidido. O general Spínola foi nomeado Presidente da República. Caetano que anterioonente

tinha destituído o general Spínola. apresentou o
mesmo. praticamente na última hora. como o seu
sucessor. Em cootrapartida tomar.mt parte do
Governo os socialistas e os comunistas. No
entanto. o poderesta\'a nas mãos do MFA Durante os meses a seguir as lutas de direcção no

Governo e nas Forças Armadas agudi1,ar.im. O
Presidente Spínola e as forças do velho regime
situa,•.i.m-se à direita. À esquerda e.stavam os
oomu11istas. o major Saraiva de Carvalho e as
unidades do COPCON (Comando Operacional
doConti11Cnte), comandadas por ele. O COPCON
foi fundado em Julho 1974e tinha tarefa.~ de Polícia Militar e de Polícia de Estado. Os moderados
agruparam-se à mica de Costa Gomes que era
chefe do Estado-Maior. Após a retirada de
Spínola. forçada pela esquerda. ficou Costa

Gomes como no,·o Presidente da República em

Setembro 1974. Com a pressão do MFA e dos
partidosdeesquerdainicia-seanacionalizaçãoda
indústria e da banca. Portugal parcciacntr.rr no
caminho do Socialismo o que a NATO registoo
com crescente cep1icismo e distanciamento.
Em Março de 1975 partes direitistas do
Exército comandados pelo general Spínola
fizeram um golpe de Estado - e falharam. Spínola fugiu para Espanha onde o ditador Francisco Franco continuava a deter o poder. Costa
Gomes continuou a defender o cur;o modcrndo
da revolução comra o partido co muni sta que
queria tomar o poder. O MFA e partes das
Forças Annadas continuarnm a radicalizar-se.
Repetiu-se a cena: oficiais contra oficiais. tropascontratropas.Portugalestavaàbciradeurn
novo golpe ou duma gucrrn civil. A asa ultra
esquerda das Forças Armadas, sob comando de
Saraiva de Carvalho foi eliminada em Novembro
1975 atra\'éS de mais uma acção militar.A partir

deste mo mento a situação polí1ica acalmou.
As primeiras eleições parlamentares livres
reali1.ar<1m-se em 25 de Abril 1976 e foram
ganhas pelas forças moderadas. os socialistas
de Mário Soares. Em Julho do mesmo ano
Cosia Gomes cntrcgoo o cargo de Presidente ao
seu suce~sor António Ramalho E.anes - ootro general - que tinha sido escolhido livremente pelo
flO\'O.

Depois do ano de 1975 Portugal to mou
um rumo democrático. No mesmo ano. e com a
morte de Franco, tenninou também a ditadura
no país vizinho. Espanha. Ambos os países entraram na União Europeia cm 1981 e são hoje
cmdiadcmocraciascstávcis.
Ocaminhopar.1tal foi aberto pela revolta
dos oficiais do 25 de Abril 1974. O golpe foi
um imperativo de consciência. Foi um dos poucosgolpes de estado. na História. fe ito não contra. mas sim a favor da Democracia e da Liber-
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congresso dos combatentes
COM A PARTICI PAÇÃO de \ince associações. nomeadameme a Liga dos Combatentes. outras

as..ociaçõcs de antigos combatentes agora reunidos cm federação. a ADFA. associações profissionais
de milirnres (AOFA. ANS. APA. ASMIR), e ainda associações de especialidades. além da A25A.
decorreu no dia l l de Junho no Fórum Lisboa. actual sede da Assembleia Municipal. o 1Congresso
tlosCombatentes.
A A25A p:micipou na sua área cs1atutária. no painel Cidadania e Defesa. tendo sido
represcnrnda pelo coronel Nuno Santa Clara Gomes. cuja comunicação. que entào proferiu.
transcrcvcrnosascguirnaíntcgra.

Cidadania e defesa
SE FORMOS PROCURAR nas raízes da nossa
ci\'ilização. ou seja. no mundo greco-romano,
encontramos o conceito de cidadania como
indissociável da defesa da Pátria. de início a
cidade.depois o Império.
Ultrapassadasasderivasdofcudalisrnoeas
complicações dinásticas da Idade Moderna. a
Revoluçào Francesa e mdo o que se lhe seguiu
veio repor a Defesa nacional como um direito e
umdevcrdctodoequalquercidadào.
De\'er que. entre nós. com a diminuiçào de
umaarneaçadirecta.pareceter-sedcsvalorizado; falam mais fone as razões económicas que
o referido conceito de cidadania. global e universai: ainda com a curios ídade de sercm os hcrdeirosdosrepublicanosdcháccmanos(osque
substituínin1 o faército <;erni-profissiona!iz:ido
da Monar-quia por um Exército miliciano. seguindo declaradamente o modelo suíço) que agora
defendem as Forças Armadas profissionali1.adas
Simples dernlhe. A Defesa Nacional continua tão impcrmiva como sernpre. e as leis que se
vão sucedendo nes~a direcção apontam. como
dever e direito de todos os cidadãos. e tanto
assim que vai mantendo como pano de fundo
uma hipotética mobilização.
Pcdiroincómodo.oprcjuíw.oafastarnento. a dificuldade. mesmo o esca~so pagamento.
para não falar do sacrifício supremo que é dar a
vida pela Pá!ria. tem necessarian1ente de ser
objccto de comrapartidas. Antigamente. a paga
dos militare~ em o poder. a ascensão social. mesmo o enriquecimento qtte o sa(1ue ou resgate
possibilitavam:hojc.osaquccore>gatepassammpamescalõcsmaiselevados
Daí que se tenha tendido nos tempos modernos a com;iderar outros prémios. corno ··nao
é prémio vil ser conhecido por um pregão do
ninho se paterno··. como escreveu Camões. Mas
chega? O me~mo Camões bem se quei~ava da
ingratidãod;iPátri<i ...
Aespecificidademilitarobrigaoscidadàos
que integram as Forças Armada> a renunciar a
alguns dos seus direitos. Não pode significar que
pa>'>Cm a ser cidadãos diminuído~. nem tal .,e
poderia pedir a quem pode ter de ser a razão

última da ei1ütênciada Pátria. Tal cedência obrigaaqueessesdireitossuspensossejammtelados
pela sociedade que defendem.
No século XX. Portugal viu -se envolvido
ernduasguerras.paraalémdas"campanhasde
pacificação"" nas Colónias. Em qualquer delas.
osimplcsfactodeparticiparnàofoipacífico.
Na l Guerra Mundial. guerristas e antiguer~
ristasdigladia\'am-seenquantoosnossossoldados
oombatiamnumaguerraqueboapartedclestinha
dificuldade em compreender. Bateram-se mesmo
assim. enquanto na retaguarda a e\'olução da
política os condenava pr.iticamente ao :ibandono
Regressados. tiveram que 11oharapépara
as suas terras. Foi necessáriaaacçãodae ntão
criadaLigadosCombatentesparaqueummínimo de justiça fosse feito. A ela se deve o Código
do Inválido. ignominosamcnte revogado em
1936porumobscuroparágrafodeumdccrcto-lcisobrelimitcsdcidade ... Eaclasedeveonão
esquecimento do .. prcgào do ninho seu paterno".
como demonstram os monumentos erigidos em
todos os concelhos aos Combatemes da Grande
Guerra.
Apcsardoatropelodosdireitosdosantigos
combatentes. a Lei do Serviço Militar desse
mesmo ano de 1936 consigna\'a o princípio de
que ninguém pode ser prejudicado cm função do
cumprimento das suas obrigações militares.
A Guerra Colonial. ou do Ult ramar, ou de
África(queinteressaonome. para quem lhe
sofre os efeitos?) foi-se fazendo numambicntc
de progrco.;sivodesinteresse colcctivo. Após o
'>Obressahoinicial dos massacres de Angola. a
contestaçàofoisubindodetomatéàrotura.
Ma'i a Lei Base do Serviço Militar era a
mesma: e como se poderia contestar o tal princípio. quando se apelava à nação em armas?
E na prática? Se para os quadros alguma
legi<.!açãocontemplavaos que se iam incapacitando. só com o decreto-lei 2lOn3 ficaram
abrangidos. pelo menos em teoria. atot;ilidade
dos combatentes: conrnbilizando. doze anos
após o início da gucrrn
Segundoaopiniãoabalizadadosconstitucionalistas Jorge Mir.inda e Rui Medeiros (Ma·

1111a/ de Direito C011J'lit11cimwl. li l'O/.. pág. 699).
aCons!ituição de 1933 garantia a protccção
àquelesqueseinutili1_assemaoserviçodaPátria
oudaordem.ebemassimàsfamíliasdosque
neleperdessemavida.Ouseja.asgarantias
constitucionais eram postas ao mesmo nível das
respeitantesaocélebreart. 0 8.@darnesmaConstituiçào.quegarantialiberdadedcexprcssàodo
pensamento: mais concretamente no campo dos
elcvadosprincípiosanãocumprir
Quanto ao não prcjuíw pelo cumprimento
doscrviçomilitar.écertoquefoisalvaguardada
a contagem do tempo se serviço para efeitos de
rcformaouaposcntação(pclomcnosparaosque
se preocuparam com isso). mas também é \'erdade quc se continuou a consagrar a desigualdade doscidadàosperantealei.uma\'ezqueos
subscritores da Caixa Geral de Aposentações
(isto é.os funcionários públicos) podiam incluir
os aumentos de tempo de serviço (20. 50 ou
100%) e os do regime gemi não.
Que alterações trouxe a alceração de
regime? Segundo o n.º 7 do art. 0 276.@ da Constituição da República Ponuguesa. nenhurn cidadão podeserprejudicadonasuacolocação. nos
seusbenefíciossociais.ounoseuempregopcrmanente por virtude do cumprimento do SCP•iço
militar ou do serviço CÍ\iCo obrigatório.
Daqui se infere que a Defesa Nacional
é intemporal e transcende os regimes políticos:
éestaaliçftoatirardestacontinuidadelegislativa.
em dois regimes opostos. Logo. as obrigações e
direitos são permanentes nos seus conceitos
básicos. Obrigaçõcsedireitosquesãotantodo
Estado. forma de organização da Pátria. como
doscidadãos.queacompôern.
Esta constatação torna-se mais importante
quando comparada comoesquccimcntoaque
foram\'otlldososamigosco111batcntes.pormesquinha~r.izõcsantcsdo25deAbrilde 1974.por
má consciência e "incorrecção" política depois.
Eantigocombateme. o que é? Face à lei
portuguesa. nada. Existia a Liga dos Combatentes da Grande Gucrr.i. hoje Liga dos Combatentcs: fundou-<;c a Asr,ociação dos Delicientes das
Forças Annadas (ADFA) logo em Maio de 1974.
aquescseguiramoutrasAssociaçõcs.dcntrodo
direito de reunião e associação. e todas têm mantido viva a chama da vivência daqueles anos que
os poderes públicos. aparentemente. gostariam
deesqueccr.
Aliás. par.i além desse direito geral. a Federação Mundial dos Antigos Combatentes
(FMAC) recomenda a todos os países que reconheçam o direito de organização. a fim de que os
seusdircitossejamcficazrncmesal\'aguardados
Paralclainentc.realizam-seregularmente
comí1·iosdecamaradasdeamrnsquesàooutras
tantassetasnomurodoesquccimentooficial.

~~~::~:r~i~:rs:u:ª:;~~aeci:~~~~~eamente.
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CON GRESSO DOS COMBATE NTES

Cidadania e defesa
Portugal deve ser o úr1ico paí., da Europa
em que não existe um Estatuto do Antigo Combatente. Assim. dc1c ser reclamado o seu primeiro direito: o de e~Í<,tír. Todos os outros direitos
-e s.ão muitos-deri1am deste reconhecimento.
Claro que tal constatação daria óptimos
pretextos a quem pretende resol1er a questão dos
antigo-. combatcnteo por extinção biológica·
longos estudos. comissões especializada,. anteprojectos e projectos. Mas nada disso impede a
ge-;tão dos assuntos correntes: era como se o
anúncio de um nm·o aeroporto acarretasse o
fechoimediatodoactual.

E O\ a<.suntos correntes são por 1eze~
gritante~: a resolução do problema da regularização das pensões em função da contagem do
1cmpo de serviço militar: as questões pendentesquantoaos diminuídos cm serviço. cm quem
as sequelas dos ferimc1ito\ com a idade se
rc\'elam: a falta de uma re~po~ta coordenada e
multidisciplinar ao stress pós-traum.1tico
(PTSO): o esquecimento a que foram voiados os
que combateram pelo lado português e ficaram
nos novos países: enfim. \.iria• falhas admini.>trntivas que as cmidadeseompetcntes tardam cm
corrigir.

Caberá às associações mui\ e<.pcçjfica~
mente orientadas particularizar e explicitar.
propor as medidas concretas para
rewlução de<,te<. problema_<,
A Associação 25 de Abril não é uma assoóação de amigos combatentes. ou de qualquer
fonna de awx:iativi-.mo militar. Mas t uma assodação que tem por objeetivo a >ulvaguarda da
cidadania plena. Por isso. limitamo-nos aqui a
enunciar grandes coocci1os. que s;loo fundamcmo
de um Estado Dcmocr.1tico de Oirei10. e que
querennos 1er reafinnadrn, neste Congre-;so. 110
qualnãopoderíarnosdeixardeparticipar. •
me~mo

Síntese conclusiva
1.• Painel -Cidadania
Foí perfeitamenteeonsensualentreasAssociações paniciimntes que a Defesa continua a ser
umimpcrati\'onacional.cqucconstituidireito
e dever de todos os cidadãos. Nesse sentido
apontam
leis fundamentais do País.
nomeadamentea!.Constiluiçõcsdcl933c 1976.
parareferirapenasastlhima-..elegislação
enquadrante de toda a estrutura militar.
Assim. a prestação do sef\ iço militar. qualqucrquc seja a fom1a que possa re\'estir. tern que
scremendidacomoumamanifestaçãodecidadaniaplcna.ctnessapcrspecti\'aquedc\'cscr
rnaisdifundidaentrea população. eme<,pecial
entreosjmen-emidadeescolar.
A passagem do sistema de Sef\ iço Militar
Obrigatório para Serviço Militar Volum.1rio em
nadaalterouasqucs1õesdcfundo.ha1·cndoque
garan1irqueossãospri11cípios\Cjamn1antidos.
o que poderia ser kit o a1rn1 és de medidas que
abrangessem todos os cidadãos. corno o era a
taxa militar.
Aconstataçàodestaconl'crgênciadcprincípi()!. em doi\ regimes diferentes dcmon'lra que a
Defesa Nacional não é uma que>tào de Governo.

çasArn1adasserdi111inuídosnosscusdircitos.
aindaque.1·olunlariamcmcounão.1cnhamsido
despojado'>dealgunsdclcscm nome de um
colectirn que a sua especificidade impiie. Compete ã entidade que serl'ern. ou seja. ao Estado.
compensaretutclarosdireitoscedidos.sobpcna
dc\'cratribuiraosscusagcntes.pol"l·emurarnais
c-.forçados,umestatutodccidadãosdiminuídos.
Acidadaniaplcnaimplicaodircitodcrcuniãoe associaçiio.e foi e'>edircitoquecste1·e
na origem da criação. há m;iisdeoitodécadu.•-.
da Líga dos Combatentes da Grande Guerra.
Rctornadasasliberdadcsfundamcntaisem 1974.
ccdoforamscndocriadasoutrasassociaçõesdc

ncrnsequerderegimepolícioo.masurna.~suncode

naplenitudedo<,eurernnhecimemo.equeo<;
dignifiquem em corre>pondência com os i.acrifícios. os prejuízo~. a abnegação. e até com a
morte do~ que tudo dcrnm. diio e darão para que
Portugal continue como um fatado soberano.
Eissopassapclorcconhecimcntodacondiçiiode
··çombatcn1c·· pelo farndo. ã ~en1elhança de
muitos outros paf'\Cs com quem terno~ afinidade<..
A sabcdorh1 popular foi-se >ubslilllindo às
grnnde<. iniciatil'a~. alra1•é\ dos con\'Ívins regulares das unidades. Para além de uma afimiação
de exi ..1ência (negada oficialmente) tem .,ido
uma incipiente terapia de grupo-uma das

ª'

Estado. de que to último garnntc. e oompcmemc
es>encialdawapolilicaextema.dapazintemac
doprogressohannonioMJd0<,portugueses.
Sendodireitoede1erdetodrn..tambérnao
longo dos tempos se con,ignou o princípio do não
prejuízo em comequência do cumprimento do
dc1·crmilitar.pelasua indbpcnsabilidade. pelos
valore~absolutosqucgaranlc.e pclac,pecilicidadc. ~acrificioseperigos inerente' à sua prestação.
Sendo. como foi atrá!; dito. uma manifc>ta·
ção de cidadania plena. em quesetombi11am
direitocdc\'cr. nãopodcmosc!c1nentosdas For-

antigoscombatentes.dernmo~edcespecialida

des.quehojepanicipamactil'arnentenomol'irnentoparaoreconhecirnentoeparaadignificaçãodoscombatentes.
Oexcrcíciocxcmplardccidadaniaatr:11és
do associati1•ismo tem por objcctivo fazer com
queo,pil<lere\públicosrcconheç;im acxi<;lênciados antigoseactuaiscombatentes.e bem
assirnosfuturos, atrn1ésde medidas concretas
dccarácterlcgi>lativoqucconsagrcmasuaexislêncialegal,queo~aprc'-CntcmpcrantcaNaçiio

formasdecombateadistúrbiospsíquico\quc
agorascrcco11hececomonece,s.1ria.
O direito de associação é agora reconhecido a todos os mililarc~. mc'imo que no actil·o.
e não pode deixar de -;er considerado como uma
m;iis-l'alia par;igurantira plenitude da cidadania. e mesmo como um natural auxiliar do comando. entendido na sua fonnacl.1ssicadc audiçãodossubaltcmos.oqueasassociações.>6cio
-profissionaisdcmilitaresconsidcramncm
wrnpretcr>idorespcitado.
Foi também considerado in1porwn1e a
preservação da memória. não só atra\'6 da
ac1ividadedasa>sociaçõesedeprograma,dc
cnsino.mastambémdocuidadopostonossímbolos. monumentos e cemitérios. testemunho\
perenes do nosso passado, recente ou amigo. a
queoscombatente\nãorenunciam.masantes
reclamamedele<,eorgulham.
Dessa memória fazem parte os nos,os
camaradas de armas. combatente<; como nós.
que por ra1õcs dh•ersas ficaram por terras de
África e da Á-.ia. e que 'e vêem arredados do
nosso contacto. [\\oparanãofalardode-.tinode
bem piordeoutros.comoodos fulilado,. que
qucrcmostambtm ver reconhecidos.
Embora a actual legi\laçào contemple a
possibilidade de serem invocados \eniços
relevantes para a obtenção da cidadania
portuguesa. na \'Crdadc essa po"ibilidadc não
tem 1indo ;i ,er explorada. pelo natllral
dc.;;conhccimentodosrcquercntes.
Face ã" actuais circunstâncias, obter a
cidadania portugucsa!>eria mais f.1cil para ele<.
se. cm l'CZ de terem combatido por Portugal.
the-.sem -.idojogadore-. de futebol.
lgualmenteaquclcsquefizeramosacrifício
supremo e agora repou<,am peno do local onde
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combateram merecem o rc'<pci to de todos. No tratamcnto dos seus corpos lrn,,,ed que ter em
atenção.quer a \Ontadcda._~ famílias, noca.sodos
metropolitanos. quer a cu ltura dos povo,, no
easodosafricanos.
2. 0 Painel -A poio à Saúdr
Os militares ao serviço acti\'odi,põcm
rrnturalmcntc de um scniço de >aúdc que
procura mantê-lo .. na<, melhores condiçCíc'
físicas e psíquicas. logo aptos ao desempenho
dassuasmissõcs.Nâosctrataaquideumscrviço de apoio médico-~ocii1 I, mas de uma gurnnlia de sucesso. Apc\ar das duras condições dc
campanha.estepreceitodevemanter-se.etem
sido mantido nos ac1uais destacamentos de
forçasparaocstra11geiro.
E a m:111utenção da bou formu füica e mcnlal do combatente prcssupõe a garanlia do a!X)io
àretaguarda.ouseja.àsfamíliasdosdestacados.
não corno uma benesse. mas como mais um
requisito de eficácia.
Jáquamoaopessoalqucdcixouasfilciras.
oapoiotcrndiwrsa~\Crtcntcs.Aquclcsqucdci

xarnrnoserviçosemsequel;isaparentesdci'am
naturalmentetambémde teresseapoio
Osproblemassurgemquandomaistarde
(por \·czcs muitos anos mais tarde) ~urgem as
scquclasdoscr.•iço.Eaquiháqucpartirdcuma
constatação básica: quem prc~tou o serviço militar fê-lo por ter <;ido julgado apto por uma junta
médica. logo deve ser considerado saudável à
data da incorporação.
É factoestatisticamentecompro\'adoque
os amigos combatentes tendem a ter menoresperanç;i de \'Ída.dC\'idoàscondiçõcs extremas a
que for&m submetidos. No caso dos combmentcs
de África. há ainda o tlirna duro e a~ doenças
lropicais.aJuntaràssirnaçõesdecombate. isolamentoecarênciasde\'áriaordem.
Ainexistênciadeumregistomédicocontínuo dificulta ainda mais o acompanhamento
clínico dos combatentes.
Por isso. para além do ~ernpre pmsível
rccursoaopedidodereconhecimencodedoença
ou acidente ocorrido em sen,iço (e aqui há mais
urnaveiatercmcont;iacspecificídademilítar)
há que eonsidernr os combatente~ como um grupo especialmente vulnerável a doenças. por
\'Cze> cm acumulação com outras afecçõcsde
saúde. Esta vulnerabilidade é mais uma rccornendação parn o reconhecimento da qualidade
de ··combatente". de forma a facilitar os cuidados médicos.
O reconhecimento deste facto dneria levar
a que a prioridade no atendimento dos cornlxl1cntc~ mais velhos nos hospitais militares seja
mais elevada.
O caso porventura mai~ característico de
o;cquela surgida após o fim do sen'iço militar é
o Stress Pós-Tr.mmático de Guerra. comummente conhecido por rTSD. Se bem que já objecto
de legi-;laçãoespecífica (uma lei e vários de·
cretos·lei)é um assunto que está longe do seu
encarreiramento. uma \'Cl que se tem deparado
com várias resistências. Para além dasdificul-

dades de qualquer afccçào do foro psíquico. o
combate ao PTS D exige uma abordagem multidi~ciplinar que tem tornado difícil urna acção
conccrtadaqucocasocxige.
Não podemo> esquecer que paraº" deficiemes milirnrcs.eas vitimas destrcs• de guerra
não são exccpção. a guerra ainda não acabou
Todos têm pre~me o choque que represcntou para a nação amcricana o e!evado número de
suicídio~ de militare\ ocorridos cm 2008: mas.
entre nó>. poucos parecem estar akrtad<h para
os suicídios ocorridos na GNR e PSP. e a sua
relação com as condições de ser.,iço. para não
falarnanuncatrabalhadaincidê11ciadomesmo
fcnómenoernantigo<.rnmbatente<.
É importante o papel que a> associações
podem desempenhar. quer na localização e prirnciraabordagcm das vítimas. quer na fase final
dcacompanhamcntocimegraçilodestasnum
uni\erso normal. Ninguém melhor que um amigo combatente para compreender outro antigo
combatente. e para abrir a porta do diálogo que
leva ao encaminhamento do atingido pelo rTSD.
Pelomeío.ficamascarênciasdachamada
Rede Nacional de Apoio. e as demoras burocrá·
ticasdamedicinalegalparaorcconhecimcnto
dadoença.seutratamentoeeventualatribuiçilo
de pensão.
A necessidade de apoio na doença aos
militares não se limita aos cuidados no sentido
de os man ter prontos para o serviço. Todo o
conjunto de doenças naturalmente surgidas. não
relacionadascomof.Crviço.carccede tratamcnto.oquetinhavindoaserfcitopelasADM's.e
agora pelaAD~·1 única. que se pretende convergente com aADSE. Só que isso resultou num
alinhamento por baixo nas comparticipações. e
asrestriçôcsdcaccssoaosfamiliarcsmaisnilo
sào que perda<, de direitos. Ora. ;i ADM constitui
um requisito de eficácia no apoio sanitário aos
militaresefamílias.intimamenteligadoàsua
operacionalidade. e não uma benesse. e ainda
menos um prh,ilégio.
Aos deficiente~ das Forças Armada~ foi
agora anunciado uma melhoria no apoio médico,
mas não pode ser esquecido que há outros deficientes militares que estão a sofrer de restrições
de apoio nesta área
Mas ao~ antigos combatente<>. carentes de
reconhecimemo público. faltam os mecanismo~
que lhes pennitarn um acesso facilitadoaossistemasdes.aúde.nomeadamcmeaatcnçàojustificadamente especial do Se.niço Nacion;il de
Saúde.essemesmosistemaquetemestadona
linha da freme daoposiçilo ao tmtruncntodostress
pós traumático. pelo meno<, nalgun; distritos.
3.* Painel -A poio Social
Acxposiçàodosmilitarcsasituaçõcsextrcmas de combate. tensão psíquica. isolamento.
fadiga. más condições de alojamemo e de ali mentação. climas\ iolentos. e outrQ'i factorc<o. dá
origem a sequelas imediatas e a longo prazo.
desde logo na '>l!úde e posteriormente no componamemo e integração ~ocial dos antigos combaten tes.

Se nos tempos actuais M alguma preocupaçiio com o acompa11hamcnto psicológico do
pessoal ante~. durante e depois da e'posiçilo
factores c~trernos das missões em ambiente
hos1il.cs>escuidadoseraminexistemesdur.m1c
o período da Guerra Colonial. ou do Ultramar.
Nesse período. o pessoal desmobilizado era
deixado por conta própria. e a de~valoriução do
seu esforço. bem como o esquecimento a que
foram votados após o fim daguerra.comribuíram para fenómenos de de>ajus tamentoquc
tendemaagral'ar-o;ecornoternpo
Em consequência. uma boa parte {pelo
menos 10%)dos sem abrigo sãoantigoscombatente>.quc tiveram a sun vida familiar. profissional e <;OCial destruída pela inadaptação ao modo
de\idatradicional.
Urgedarapoioaestesantigoscombatentes.
ecvitarqueoutrosselhesjuntempelasmesmas
razõcs.agravadaspelaidadccagorapclaactual
crisc.Acon.,tataçilodeManecessidadeéfcita
diariarncnlepela<,"equipa<odcrua".tonstituídas
por técnicos de sen iço social. psicólogos e
l'oluntários.quefacilmenteseapercebemdeum
quadro social preocupante
A constatação desta re;ilidadedc\'criaser
suficienlcpar&tOnsidcrarosantigoscombatcntes corno um grupo e~pecífico. ou mesmo um
grupoderisco.quantoadesajustamentossociais
decorrencesdas suas experiências anteriores.
pcloqueacondiçàode"combmeme"dc\'criaser
reconhecida pelo Estado.
AlgurnasAssociaçõcsiêm programas de
apoio social. na medida das suasc;ipacidades.
Pelascaractcrísticasdoproblema.asrelaçõcsde
proximidadegeográficaesobretudoafecti,ae
deconhecimentodecausada..sAssociaçõesindicam-nascomoideaisparaa localização e encaminhamento do apoio social. numa primeira
fasc,eparaoscuscgui-memo,numafascmais
adiantada
Queascondiçõesdecampanha.oumera
expedição.sãoanonnais.éfactoreconhecidoem
todos os exércitos. que mais não seja que pela
atribuiçiiodesubsídios.prémioscoutrasformas
de reconhecimento
Nãoquesejaessaapagaúltima.ousequcr
essencial. para o cumprimento da missão. Mas
que,uma1·czpromctida.nãoscjanegadaapos·
1eriori. tran~formando o Estado cm mau pag;idor. como já ne.m nas feira~ se vê.
Entre nós foi sempre considerado como
tempo de serviço o período de permanê ncia nas
fileiras. feitos os respecti1·os dc<;contos: nem
outra coisa poderia ser. dado o principio já enunciado de não prejuízo por virtude da prestação
do serviço militar.
Ma,ascondiçõesemqueesteserviçoé
prcstadosãotambémorigcmdcbonificaçãoem
função da periculo~idade e do afastamento. o
que 1·em a dar aurnemos de 20. 50 ou lOO'l do
tempo de serviço
Simplesmente. se para a Função PUblica
estas bonificações wmprc for&m consideradas.
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CONG RESSO DOS COM BATENTES

Síntese conclusiva
a partir de 1997. e com o ónus de os descontos
serem feitos com base num \Cncimcmo sempre

\Ualmente \'êm a lume. nomeadamente através
de um número de suicídios inquietante. E o

muito posterior a essa data (o que representa um

apoio social aos militare-. dcstarndQS e aos seus

fimdecarreira)enãonadataqueserianonnal.

familiares não pode ser descurado. bem como a

dess.asdíl'idas.Assim.asprcstaçõesdc1'ida.~aos

corno na Função Pública (ou seja. num princípio

manutenção do sistema de compensações só
rnrdiamente obtido a partir de l 976 para os deficientes das Forças Armadas
Finalmente. não se pode e,,quecer que os
comba1cntcsdcÁfricajáuhrapassaram.nasua
grande maioria.os scsscntaanoscqueatodos
osscusproblemassejuntamagoraosdaidade.
nãonumarelaçãon:i.oaritmética. mas antes
exponencial. Há que criar sinergias para. cm
conjumocomoutrnscmidadcs. garamiraoscombatentes o direito à ~elhiceque conquistaram
comsangue.suore lágrimas

comba1entcsnàodcvcmficardepcndemesda
formação de fundos autónomos, mas do Orçamento do Estado a quem serl'Íram.
Os combatentes também gostariam de l'er
reconhecida na organização superior do Estado
a importância dos combatentes. e o preenchimento dos quadros desse organismo por pessoal
conhecedor dos assuntos dos combatentes.
quando não por combatentes.

de carreira).

Assim, o Estado não só manteve uma ~ilua
ção de desigualdade dos cidadãos perante a !ei.

em flagrante contradição com o preceito constitucional. como se recusou a suportar o ónus
dcstadiscriminação.remctcndoparaoscidadàO!i
as custas de um direito que lhes tinha sido
negado.
As tentativas até agora feitas para rcsoll'cr
esta questão são apenas paliativos a!gotoscos.
quecontinuamamantersituaçôesdedesigualdade entre os cidadãos. desigualdade essa que
atinge diversas categorias profissionais. com
estatutosespecíficos.eosponugucscscspalhados pelo Mundo. que só aguardam uma declaração do Estado português para gozar de um
direito adquirido.
A passagemàssituaçõesdereforma.de
pensionista ou de aposentação não pode ser o
quebrar do vínculo com o universo militar.
havendo que s.alvaguardarqucaespcçificidade
scmantcnhaparaalémdoscniçoactivo,qualquerquescjaaformaqueesterevista.
A perenidade do interesse nacional tem
determinado o envio de tropas para missões no
estrangeiro que. se são feitas em condições
muito melhores que as dos tempos de l961n5.
não deixam de teras mesmas cnvolvências
gcradorasdcproblcmasdcrcadaptaç:i.oquepoo-

Conclusão
OPlimciroC011gressodosCornbatc11tes,quc
agorn tCTTilioa. só pode serc011siderddowmo mais
um passo. mas um importante passo. no sentido
dorec011hecimento.dadignificaçàoedaresoluçào
dos problemas dos combatentes portugueses.
Cenoéquernuitasoutrasiniciati1asforam
levadas a cabo. mas é a primeira vez que os combatentes falamaumasóvoz,conseguidapcla
colaboraçâodasdil'ersasassociações
A sinergia assim conseguida não pode
perder-se!
Aespecificidadedacondiçãomilitareo
carácter profundamente nacional do serviço
miliiar não podem permitir que alguém se
apropriedoscombatentes,dasua>e<icdcju'1iça.
dos seus anseios. da sua saúde.

As contas das dhidas para com os combatentes cmm. foram e serão com a Nação pela
qual tudo deram. e cabe ao Estado ser o executor

A~ rnnclusões aqui tiradas não serão
completas.nemmuitoprecisas.Sâoumelcncar
dcassuntos.paraosquaisnemsãoadiantadas
rcspostasconcrctas.Masaquiforamrcafim1ados
priocípiosabsolutamcnteindeclinávcis.
Todas as intervenções aqui aprescotadas
ser.iorecolhidasedifundidas.n:i.oparasimples
memória. mas como base de trabalho em inicia1ivasfu1uras.
Vamos pois continuar. 1'amos passar do
geral ao par1ícular. do difuso ao concreto. da
queixa à reivindicação.
füte reino é obra de soldados. escreveu
Moulinho de Albuquerque: não de tudo no reino.
mas decerto de muito desse reino. dizemos nós.
Orgulhamo-nos dessa obra: não queremos
ser donos dela. masnãoqucrcrnosscrocntulho
dessaobm.
É por isso que aqui 1 iemo~. e é por isso que
continuaremos a lutar. •

Medalha de Honra do concelho de Palmela
atribuída à Associação 25 de Abril
JOSÉ tUiS Vll.J ,A J.OBOS
A CÂMARA r.1unicipal de Palmela aprol'ou em rcuni:io de dia :!Ode
\faio de 2009 a propo'>tade atribui~·ãoda \kdalha de llcmr;i do
Concdhn de P;ilmd;i àA25A. pt')O, ..cf\ iÇlh de cxcepci1mal Tt'kl fmcia
pre,tado\ ;io concelho r ao paÍ'> no deffilbe do fl'gime alllorit:irio e n;i
con'>truçãodo regime dcmocnítico '>aído da Rcl'olução de Abri l
bta propmla mcrcccu a upro1a\·ào da Comi"Jo r.lurucipal de
Condecoraçõe,que integrarepre.. cntante>da,Junta,de Frcgue>iac
de todo'º' p;mido' político' com ª''emo na th>crnblciac J;i pn\pria
A>'><'tnhlcia ,\1unicipal que ;i aprol'ou por unanimidade. 'cndo a
primeira 1ez que a Mcd;llha de Honra do Concelho de Palmela é
atrihuida

fata dbtinçào atribuída àA25A fica ligada à> Cornernorao;·Õt', do
Dia do Concelho de Palmela e ao .,5.ºAniler<.áriodo 25 dcAbrildc
!97... datafund;idoradono,,oregimcdemocrático.quc-.ccon,idcrou
corno urna da., rdcr~nc·ia_, principa1'> paraª' nmdcrnraçôc, a atrihuir
e-ic ano. ª''im homenageando fü rnilitare,dc Abril. em C'>pt'Ci;il º'
rc,idcntc' no concelho de Palmela. mra1é' da A'~ociaçào queº'
repre'>entae,imboli1a
Bem haja poi, à C:unara Municip;il dc Palmela. pcJ;i honra
conccdidaà.\,,ociação25dcAbrilaoatribuir-lhcai\-1cdalhadcllormi
do CnnL·dho de Palmela. ,írnholo do, 1alorc-. da Libndade c
da Democracia Jc que o Poder Autárquico e o a'>'ociati1 i'>lllO >ào
dni'> rnar,·o,dcterminalllc\c incon1mná1·ei' no Portugal do
pó,-15dcAbril. •
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EM CAUSA A PROMOÇÃO A GENERAL

o que deve o País
a Jaime Neves?
\'ASCO LOURENÇO

A PROMOÇÃO por distinção a major-general do coronel Jaime Ne\'CS
provocou di\ers.as reacções. consoame o posicionamento político de quem
as assumiu.
Acto político como foi. ainda que travcs1ido de acto da responsabilidade da instituição militar. não obteve. qlle se saiba. qualquer reacção posi1iva. quando analisado numa perspecti\'a militar.
Os militares conhecem as regras. niio gost:im de se ver instrumcntali<rndos pelos políticos e. a não ser que sejam movidos por justificações
políticas. condenam actos como este. Como o fizeram, na generalidade.
Foi por isso. porque considcni o acto de natureza totalmente política.
que a Dircrção da Associação 25 de Abril decidiu aprovar um comunicado
e. além de o enviar ao presidente da Assembleia da República e dele dar
conhecimento <10 Presidente da República. ao primeiro-ministro. ao ministro da Defesa Nacional e aos quatro chefes dos Estados-Maiores. decidiu
torná-lo público. É esse comunicado que se publica cm separado
Oaparccimcntodcalgunsargumcntosadcfenderoindefensável.
apresentando Jaime Neves como um autêntico condestá\'el a quem o País
tudo deve.junto com o pedido de muitos para torn;irpúblicas as razões da
minha reprovação ao que considero uma verdadeira ofensa aos militares
de Abril e ao próprio 25 de Abril. levam-me a esclarecer o que penso sobre
o assunto.
Logo no próprio dia 25 de Abril de 1974. quundo Spínola. no Posto
de Comando da Pontinha. afirmou ir promover os principais militares de
Abril. ouviu destes que não tinham feito o que fizeram a pensar em promoções. que não aceitariam promoções.
Mais tarde. a e\olução dos acontecimentos criou a necessidade de
algunscapitãesemajorcsocuparcmcargoscorrcspondcntesapostosmais
elevados. Tivemos assim que gmduar algu11s de nós para o desempenho
específico de missões. todos regressando aos seus postos. quando terminaramessedesempenho.
Resultado. os principais capitães e majores de Abril !erminaram a sua
carreira em tenentes-coronéis (nomeadamente os trê> membros da
Direcção do r.1ovimcnto. o principal rcdactor do Progmma e o principal
operacional).indcpendentementedeteremounãoesiadograduadoscm
general.
E é essencial salientá-lo. independcmemcntc de :;ercm ou não também
"capilães ou majorcs de No\•cmbro"'!
Por outro lado. a gener.1lidade dos "tenentes-coronéis de No\'embro".
poucos deles militares de Abril de origem, atingiu o posto de general.
Faltava um, o Jaime Neves. por isso o promoveram agora. não tendo
tidoacoragemsuficientcparaoprorno\erematenente-general.
É talve1.cstaa principal razão que terá estado 11a origem desta
inicimh"a.
O que provocou como que a continuação do 25 de No\'embro- quantos houve. afinal? - sendo que os vencidos do grupo dos \Cnccdorcs se
\êemrecompensadospeladcrrotaquecntiiotiveramdeaceit;ir
Por mim. confio que. tal como então conseguimos. e1itaremos que o
seudesejode"maissangue"seconcrctizc!
Isto porque considero que se regrediram trinta e três anos e meio e se
está a tentar retomar e prosseguir o cmninho que cm 25 de No1cmbro de
1974 alguns não conseguiram impor.

Explicando-me melhor: ao analisar o 25 de Novembro. considero que
face ao seu resultado. se podem considerar dois grupos. os vencedores e
os vencidos. No entanto. se analisarmos melhor, constatamos que nos
vencedores também se incluíram dois grupos. igualmente os vencedores
eos1•encidos
lncompreensf\'el? Delirante? Não. neste caso. os \'encedores foram
os que impuseram o retomar ao espírito do 25 de Abril. ao recriar condições para que a Assembleia Con'itituinte pudesse aprovar a Constituição.
assim se cumprindo a principal etapa da Democratização.
Enquanto isso. o grupo dos vencedores/vencidos foi o que niio conseguiu ir mais além. como então proclanmmm peta voz de Jaime Neves. os
que não estavam satisfeitos. pois queriam mais. "queriam sangue". aliás.
na sequência do que vinham proclamando há bastante tempo. os que foram
parados pelos vencedores que com eles estal'arn do mesmo lado da barreira. ª"'im impedindo de voltar ao antes do 25 de Abril ou. no mínimo,
transformar o 25 de Novembro no oposto do 11 de Março
Depois de anos em que têm procurado sobrepor o 25 de No"embro
ao 25 de Abril. reagruparam-se e atacam cm força. Fazem-no no momento
em que se comemoram os 35 anos da madrugada libertadora. Não deixa
descrsintomáticocclucidativo!
Por mim. confesso que passados 35 anos. não era istoqueesperava viver.
Só assim se compreende que não tenham hesi tado em arriscar abri r
uma autêntica Caixa de Pandora. colocando em causa a normafü.açilo que
entretanto se atingira entre todos os intcn·cnie111cs no 25 de Abril e no
processorevolucionárioqucsclhescguiu.independentementedasdi1ersas
posiçõesc111ãoassumidas.
Ao pmticar um actocxtrnordi nariamente injusto. em termos absolutos
e cm tem1os relativos. deitaram por terrn as preocupações e os resultados
obtidos. nasreconstituiçõesdascarreirasdosmilitarcsprcjudicadospela
suaintervençãonaquelesproccssos.1ambérn independentemente das
posições ali assumidas
Com a agrnvante de estarem a promover a general um militar que.
sabc-c;e lá porquê. eliminou es!kl hipótese. ao ter recusado frequentar o
curso de promoção a oficial general. quando para o mesmo foi nomeado,
com a particularidade de o ter sido com quatro anos de avanço em relação
aoseucursodaEscoladoExército.
O argumento então utiliiado foi o de que lhe tinham prometido a promoção sem curso. pelo que com esta alteração o estavam a trair. pois
queriameraafastá-lodosComandos.
Asuaatitudceasdectarnçõespúblicasproduzidasprovocaramasua
punição disciplinar. com dez dias de prisão. por pane do chefe do EstadoMaior do Exército.
Na sequência disso. terminou a sua carreira militar. passou 11 situação
dcrcscn·a.ingress.andonaactividadepril'adadesegurança ...
É agora, passados 28 anos que decidem promol'ê-lo. por distinção
Como cidadão empenhado. considero imprescindf\el que os responSál'CÍS políticos nos elucidem a todos sobre a divida que o país tem para
com Jaime Neves. E nos digam se. com a promoção a oficial general. considcramque e~sadívida fica totalmentesaldada. ouse restará ainda alguma
prestação por pagar. É que esta será a terceira fatia do pagamento que lhe
vêm fazendo: dcpoi~ de uma promoção por escolha a coronel. logo a seguir
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EM CAUSA A PROMOCÃO A GEN ERAL

o que deve o País

a Jaime Neves?

estrelas. e a de Pires Veloso. de coronel a brigadeiro, foram feitas nou1ro
Aí colaborando. não na prisão do ministro. pois esse já fugira por um
contellto). condecoraram-no (passados vinte anos) com a Torre e Espada e
buraco feito na parede. mas na obtenção da rendição do major Pato Anselagorn (passados mais quinze :mos) promo\"em-no por distinção a general ... mo. precisamente um dos que não prendera previameme.
Alegam razões militares e razões políticas.
De seguida. recebe a missão de comandar uma força organi1,ada no
Quanto às militares. continuam a farsa das justificações apresentadas Terreiro do Paço - pane das tropas da EPC. juntamente com as do RC7
para a concessão da Ordem da Torre e Espada. pois. ao contrario do que
que se tinham rendido a Salgueiro Maia - para ocupar a sede da Legião
então escrcvcr.tm não era um dos mais condecorados militares po11uguePunugue..a. na Penha de França. Não encommndo resistência. cumpre com
ses. Sabemos que existem vários que possuem duas e três Cruzes de
determinação a missão.
Guerra. sabemos que alguns têm também o Valor Militar, Jaime Neves,
4. Depois do 25 de Abril é designado para comandar a unidade de
qucsesaiba.tcmapenasurnaCruzdeGuerra ...
Comandos cmão criada, que se instala na Amadora
E. se lodos !he reconhecem grande capacidade de comando no terAí colabora nas várias missões que lhe são atribuídas. de que se
reno. como o terá demonstrado na Guerra Colonial e o confinnou no 25 destaca a Operação Nonada no âmbito da Dinamitação Cultural.
de Novembro. não evitou que durante o thanwdo PREC, onde dc~cmpe
5.Jgualmentesedestacamassua.<;acçõe.snoassalto/ocupaçãoda5.'
nhou tarefas meritórias. lhe tivessem tomado a unidade por dentro ...
Divisão. bem como na resolução do cerco à Assembleia Constituinte. ambas
Quamoàsrazõespolíticas.consideroqueo
cm cumprimento de ordem do Presidente da
;el
caso''piaaindamaisfino"
.1
lo
República. Costa Gomes.
Com efeito. para além de um posicionaQuanto ao 25 de NO\;embro. onde te\·e urna
genera1
1
J.Jd::io.
mento >empre contro\·erw,já confimrndo cm deimpo11anteedeti<,ivaintervençâo.confímrnndo
.la
cabeca
que.
agora,
clarações proferidas depois desta injustificável
ser um bom combatente, contou i,empre com um
guém tente utlllzar-me
promoção. se analisarmos asuaacçãopolíticobom enquadramento e uma mão forte que o
militar.constatamosque a sua acção no25 de
segurou.quando.cornojárcfcri. ··queria sangue.
'mo moeda de troca.
Abril e no 25 de Novembro não é as.sim tão prea todoocusio"! Queria "tratar da saúde aos
m processo que a todo!
ponderante. como apregoam os seus defensores.
comunistas".como\'inharcclarnandohábastante
os enver
Di1emagoraquctambémcntrounatcntempo ...
tativa falhada do 16 de Março. o que para mim é
Confesso que passados 35 anos do 25 de
autêntica <,urpre:.a, poi~ nunca ou\ ira falar di~so ...
Abril não era esta a comemoração que esperava viver ...
Mas vejamos·
Em pane. estamos a dar razão ao general romano que noutros tempos
1. Durante urna comissão em Moçambique. como comandante do
re<>umiu a situação neste tcrri1ório ao <;cu imperador: "O pequeno povo que
Batalhão de Comandos. \'iu-se apanhado no e.eândalo de Wiriamu
vi1ejun10 ao mar não \C \abc governar. mas também não se deixa goverTendo sido urna das suas companhias que praticou os massacres que
nar."" Para já. não nos sabemos governar, c>pero que continuemos a não
der.1morigemaessccscândalo,apesardenãoterqualquerrelaçãodirec1a
nosdeixargo\cmar...
com o que >e pa~r.ou. viu-se utilizado como bode expiatório, jumamentc
Por fim. gostava de esclarecer a rnrnha posição pessoal. sobre os que
com o comandante da Zona. o brigadeiro Videira.
têm levantado a hipótese de cu também dever ser promovido: em 1982.
2. De regresso a Portugal. vem pronto a embarcar na primeira quando terminou o Con-.clho da Revolução. recusei a promoção a general.
aventura.desdequecomrnosqueassimotinharntratado.
face à forma como o processo se destn\'Ol\'CU. Não me passa pela cabeça
"Sem saber ler nem escrever". como há pouco reconheceu. ao dizer que. agora. alguém tente utilizar-me corno moeda de troca. num processo
quesesoubcssequeseiaabandonarÁfricanãoteriafeitooqucfez.scm
que a todos nos envergonha! •
fazer ideia no que se estava a envolve.r. integra-se no Movimento do~ CapiP.S. Muito se tem dito quanto ao proccs>o que le1·ou à promoção de Jaime
tães e colabora no 25 de Abril.
Ne\e;. Porque tenho ;ido indica<lo como autor de declaraçõe- que não fiz.
3. Quimtoao 25 de Abril. segundo Otelo. começou por recusar a priimpõe-se e.>elareceroque sabcmo><;0brcc1tcproce><;0:
meim mi<;são que lhe é pedida. recusando tomar a sede da PIDE na Amónio
• Sabe-s.e que o CEME decidiu a•rnmir a propoMa e obteve o apoio do> ou1 ros
l\laria Cardoso. por a considerar demasiado perigosa.
CEM"s.
Depois ... falhou o cumprimento de toda.> as missões que aceitou. Não
•Sabe->cqueawa ati1llde foipro\'ocadapela movimcnlação (prcssào'?) <le
conseguiu. com os grupos que ficou de fomiar. prender lltnhum dos oficiais
várias pes~oas.
considerados potencialmente perigosos. O que criou condições para o
•Sabe-seque a iniciativapaniudogcneral Ramalho Eane<;que. por s uge~tão
confronto entre as tropas da EPC comandadas por Salgueiro Maia e as de
do próprio CEME - na M:quéncia <les'a iniciatirn - lbe dirigiu uma carta a
proporapromoç:io,
Cavalaria7.naRibciradasNaus.Équenalistadeoficiaisquedeveriatcr
• Diz-se que Ramalho Eanes também terá escrito ao Prc>ideme da RepUblica.
prendido c~ta\'am todos os oficiai<; desse RC7. incluindo o comandante
o que é negado pelo gcn("ral c~- Presi<lentc da República
A ~ua inoperância é ainda mai~ realçada. porque um grupo comando
•Sabe->c que o Pre>idcntc da Repúbli ca foi um:1 das pe>-oas qu e ,e
não fomiado por si prendeu um dos oficiais de Ca\'alaria 7. o major Lopes
mo\ imcncaram Jllnto do CEME
Saraiva...
· N~osesabes.eogencra!RochaVirira.como foi noticiado. foiu1ndo>quc
Falhadas as missões. de madrugada apresenta-se na Pontinha com
se nttl\ imcntou. Aliás. sabe->e [)Cio general Ramalho Eanes que Rocha Vi e iro
alguns dos ~cus homens e é incumbido por Otelo de escoltar e ajudar o
nãocscrevcuacanaaoCE/\1E.
tenente-coronel Correia de Campos. enviado para prender o ministro do •Não se sabe quem foram as outras pe.1soas a moYirncmarem-sc jumo do
Exército. a pedido de Salgueiro Maia. no Terreiro do Paço.
CEME.
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EM CAUSA A PROMOÇÃO A GENERAL

comunicado da Direcção
da Associação 25 de Abril
O Presidente da República mandou publicar no Diário da República a promoção
iirnajorgcncraldocoronelJaimeNe\'es.
Consumou-se. ª'sim. um processo que teve origem na iniciativa de alguns
militares reformados junto do próprio Presidente da República e foi apresentada
publicamente como iniciativa do Est:ido-Maior do Exército.
Pe!o caminho ficou também a aprovação em Conselho de Chefes de EstadoMaior, desculpa utilizada pelo ministro da Defesa Nacional para tem ar justificar a sua
aprovação de um acto que. em nossa opinião. indignifica as Forças Armadas e constitui
uma ofen-.a ao<. militares de Abril e ao Ponugal democrático result:mtes da Rernluçâo
dos Cravos.
Não tanto pela imponância do promm ido. mas sim pela natureza do acto político
pervctrado
Aliás, e<.tranhmnenie. até ao momento desconhecem-se os fundamento-; que
le\'amm à consumação deste acto.
Ao comemorarem o 35.º anh·ersário com um acto desta naturaa. o~ detentorc>
do poder. sejam os membros dos órgãos de soberania. sejam os !.'.hefes militare'>. não
semostraramdignosdoscargosqueocupamnoPortugaldeAbril.
É certo que o Presidente da República tinha apelado a que ~e encontrassem novas
fomias de comemorar Abril. mai~ apel:iti\'as à participação da ju\"entude.
Nàonosparece.concudo.queestaacçãopossaresponderaesscdesiderato.apes.ar
darcsponsabilidadedosupremomagistradodaNação!
Não é com atitudes pro\'ocatórias. divisionista>. perturbadora~ da paL e da
e~tabilidade recuperadas entre os rnilitare• que >C en\oheram no processo
re\'o]ucionário do 25 de Abril. independentemente das di\'ersas posições então
a•sumidas. que se comemora Abril.
Podr:rá querer-se comemorar outra coisa qualquer. poderá querer-se refundir o
acto libertador e reescre\er a História. mas nào se estará a comemorar Abril. no sentido
de acto fundador da Liberdade. da Democracia. da Paz. da Justiça Social. da
Solidariedade!
Consciente de repre<,entar a generalidade dos militares de Abril. cena de que a
gr.mdc m;iioria dos me<;mrn, comunga com as afinnaçõcs atrás referida~. a A.;sociação
25 de Abril analisou a sua participação ou não. nas 1radicion;1is cerimónias organizadas
pela Assembleia da República. para comemorar o 35.º anin"rsário do 25 de Abril.
Apesar de a sessão comemorati\a ser pre>idida pelo Prcsideme da República.
rcspons:hel maior pela decisão que conte'1amos e reprovamos. e de nela participarem
us responsávei'> go1enmmentah e os chefes militares que aceituram dar çobertura a
um acto de natureza política. a Dircrção da A\<;OCiação 25 de Abril drddiu acei1ar o
conl'itc feito pelo presidente da A\sembleia da República. também ele um militar de
Ahril. pelo que comparecerá à se;são solene do próximo dia 25 de Abril
Queremos. com esie acto. reafirmar as"º'\ª' convicçôes democráticas.
homenageando com a nn-;~a pre,ença o Órgão e os rrpresentantes máximos da
Democracia em Portugal. objecti'o primeiro dm, que há 35 anos tudo arri,caram. ao
derrubara dirndura e abriras portas il Liberdade!
\ii\ao25deAbril
\ii\'a Portugal'
Lísbon. 20 de Abril de 2009 •

58 o Ref'erencial • Abril - Junho

Viagem à Patagónia
<Chile e Argentina>
Em complemento da~ informações já di1·ulgadas e após as negociaçõe\ feita!, com a~ di1cN1~ agêocia~ de 1 iagen~ concorrentes. \ imo-; confirmar
a realização da 1iagcm à Patagónia (Chile e Argentina). nas condiçõe~ a ...eguir indil·:ula~ e q11c no~ parecem muito intere-.santes:
l. Da la
De 22 de Outubro a 5 de No1·embro de 2009

2.Clrcuito e Programa
J.• e 2.• di as - Porto/Li~boa -Santiago do Chile (viagem cm 1·00 de companhia a indicar \'Ía Madrid): Vi~ita à cidade de Santiago do Chile:
3: Via - Samiago do Chile - Valparaiso - Viíla Dei Mar - Samiago do Chile; .i.• Dia - Santiago do Chile - Pucno Montt (avião)- Pueno Varas:
s.• Dia - Pucrto Vara~ - Crw.eiro Andino - Barilochc; 6.• Dia - Bariloche- Circuito Chico -- EI Calafate (avião); 7: Dia - El Calafate - Glaciar
Pcrilo Moreno - EI Calafate: 8.• Dia - EI Calafate - Glaciares Upsala e Onclli - EI Calafate: 9." Dia - EI Calafate - U~uaia (avião):
JO." Din - Ushuaia - parque n:icional - Comboio do fim do mundo- Canal Bcaglc - U~huai:i: 11 ." Dia - Ushuaia - Buenos Aires (a\iào):
12." Dia - Buenos Am:~: 13."e l.&." Dias - Buenos Aires - Lisboa/Pono.
J. Preço po r pessoa para o mínimo de JOe mhimode 50 panicipamcs
- Em quano duplo: J.600.00 f
- Suplemento em quano single: 590.00 f
Estes preços não incluem as ta~ru. de aeropono. combustí\·el e segurança. CUJO \a]or final "6 podera !ierdcfinidocm data posterior.
Como referência. infonna·\C que o seu \ldor à data de 10 de Março 2009 é de 321.86 fporpcsso.i
Nota: esu:s \-alorcs C)tão SUJCilos à~ variações do câmbio do SUSD .

.& . Confirmação da re>el"a r pagamcntos
Para que a rcser.a da viagem seja confirmada. é neces~oque todos os intcrc~sadcr. procedam ao pagamento inicial de 750.00 €por pesM.13.
até ao dia 28 de Abril de 2009.Juntamente com a entrega de uma fotocópia do pa~\aponc. que à data da viagem de\e ter uma validade ~upcrior
a6me)Cs.
O~ restante~ p;igamentos de\·erão ser efecmados nas seguinte~ datas·
Até 24 de Julho de 2009: 1.250.00 f
Até 24 de Setembro de 2009: 1.250.00 f
Até 07 de Outubro de 2009: 350.00 f +taxas(•)+ suplemento de quiino single ( )
(*) lmpo1doc1a aronfimw a.iu.indo da cn"'r.lo 00.. rc•pc<:UH» b1llic11:1 a abn><:
(*•IScforcasod..r.o

Estes pagamentos podem ;,er efectuados directamente na sede da A25A. ou por tran~fcrência bancária para o NIB: 0010 !XXX) 3576142 OCXl 109

S.Condições de rese r rne prioridad es
As condiçõc~ indicada~ são para um grupo mínimo de 30 participantes e máximo de 50. Ca'o não ..CJa atingido o número mínimo ou SCJa
ultrapassado o número mlíximo, os preços podcr.io sofrer algum aumento. ou mesmo "fr anulada a \i:igem.
Caso haja confirmação de re'>Cn·a~ em número superior oo limile máximo de panicipanlC\, teremo;.. de recorrer aos scguin1cs critérios de
prioridade·
- I .ª Prioridade: ~r ~ioda A25A
-2.ªPrioridade:aordemdaconfirmaçãodarescr.11
Às pessoas que e\Cntuatmentc não ,·cnham a ler lugar. ou que não aceitem a allcr.içào do-. preço.., a A25A imcdia1amentede\'o],erá as 'erbas
entregues.

6.Caneeli. men1os:

- De 29 de Abril a 31deAgostode2009: penafüaçãode IO'lc do rnlor da 'iagcm.
- De 1 a 30 de Setembro de 2009: penalização de 25'l do \'alor da viagem.
- De 1 a 7 de Outubro de 2009: penalização de 50'1 do valor da 1iagcm.
- lk 8 de Outubro até à darn do início da l'iagem: penalização de 100'} do 1alorda viagem.
7. Din~rsos
- Panid~i e chegada~ do Porto e de Lisboa. conforme o interesse dos panicipantcs. que de\e <.cr comunicado na altura da confirmação da reserva.
-Atr,l\'é<. da ..ccrctaria da A25A. serão fornecidas as infonnaçôes complementares considerada;.. nt.-ce~~líria~.
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A PROPÓSITO DE UM TEMPO QUE JULGUEI TER ESQUECIDO

Memórias da cuerra Colonial
FRANCISCO l'ELEJÃO CAl\IEJO•
SURGIU ENTÃO. um espaço-tempo na Indo-

china. na Jugoslávia. em Timor. no Afeganistão ... e ali. há dias
Surgiu hojeocscritoadia<lo. Adiado porque o "pó.. das recordações ainda hoje incomoda

e. quando o sinto ou me toca. continua doloroso
emtenor.
Surgem aqui e agora, esvoaçando, os fantasmas que só teimavam aparecer em tempo de
Natal. de aniversário ou de angú~tia.
Aconteccu hoje porque quis lembrar algo
quefezextravasarataçadareconlaçãocontida
E afinal não~ nas rnças que se entorna o
tempo?! ...
Foram tempos de saudade em que a dor da
partidaseconfundiacomoabraçodachegada.

O momento em que o medo se dissohe no
júbilodoseu "terminus"
Rerordohoje.longírlquo.ocspaço.otcmpo
esobrctudoasaudadcdosoutros.
Lembro os dias que len tamente passavam
equesesubtraíarnaosqueaindahaviamdevir.
1emperadospclosaldaangústia.num"ma1o" de
frustrações. Recordo ainda a altura cm que,
constroíacmcdraisdcsunhoscomocimer110da
Espcrnnçacda Fé.
Lembro os que riam para disfarçar o
medo. ou os que sorriam por sentirem-se intocáveis.
Choro aqueles que, hoje.já não podem
1estcmunharquenasceu ali.emCan1ina Oli1·eira.localperdidonaimensidão Moçambicana.
a certeza de que rndooquevie.sseaaconteccr.
nada seria pior!

Agora e aqui. gow o desl izar do aparo.
embalado pelos cânticos do prazer mórbido da
recordação. tecendo cm fiapos de dor contida. a
lembrança de um tempo nulo de realitaçôcs
pessoais.pren hedeineontáveismomentos.
Recordo o barulho do silêncio que só se
ouve na mata. aalcgriadachegadadocorrcio.
os ae rogr,m1asque não vin ham. o famil iar que
sefinou ... amu lher queenc retantodeixou detcr
paciência de me esperar.
J:l nàoouçoossonsdegucrraqueintcrromperam. por segu ndos. o piar das aves ou a
'"rnúsica""dasavanatocadapelo\'ento
Lamen to o tempo que perdi. gozo hoje e
agora. com todos vós. o tempo de paz que aj udei
a construir. •
"fnJ /'rref.sw,Jm /'upifos du ú.br:i/01 Prrf~norde
llu1,;,,adiJE.fc.~c.Amadora

Aniversário da Delegação do Norte
C UMPRI U NO PASSA DO dia 31 de Janeiro.
efeméridemuitosignificativaparaacidadedo
Porto. a Delegação do Norte da nossa Associação. as suas bodas de prata.
A data. cam:gada de simbolismo, não podia
ser ignoradaeussim estabeleceu-se um programa que, embora modesto. dentro das nossas
possibilidades humanas e financeiras.
Marcou-separaessediaanossaAsscmblcia Regional Ordinária. que decorreu no auditório da Bibl ioteca Municipal de Matosinhos.
que se iniciou com um minuto de silêncio pelos
associadosfalecidos.sefezaleituradaactada
A. G. anteriorquefoiaprovada.seapre'>tntOuo
relatóriodoúltimoanodecxcrcícioda Direcção
que foi igualmente aprovado e ~e trocaram
algumas impressõe~ entre os a~sociados. sobre
temas ligados 11. nossa vida associativa. Em
particular destaque esteve a apresentação pelo
nos><>consócio João/'.loutinho.doprojectopara
a pos>ível futura Sede da Delegação. em Matosi11hos. fruto de um protocolo assinado entre a
Càm:ira deste concelho e nós. Infelizmente. o
projectoaindanãoavançoueestánumafaseem
que acomunicaçàoentreosdois interlocutores
<;equebroue.nãoporcu!panoss.a.
A As~embleia constituiu-se depo is em
Corpo Eleitoral. tendo sido reeleitos os órgãos
sociais do antecedente.
De seguida. no mesmo local. procedeu-se
à tomada de posse do~ dirigente-. eleitos.
À noite. também cm Matosinhos. num
reMaurame bem próximo, decorreu um jantar de

Durante o jantar comemorath·o dos 25 anos da Delegação do Norte
confraternização de sócios e amigos daA25A. cm
que. além do presidente da Direcção da
Associação. Vasco Lourenço. es1i1·eran1 presentes
opresidc111cdaCâmaralocalcoprc•identeda
JuntadeFregue>.ia.Todoselesusaramd1palavra,
bem como o presidente da Direcção da Delegação
do None. Para terminar a celebração. que decorreu

comani11mçfiocgr.mdefcnor··abrilista"",onosso
amigo José da Siha. da Associação José Afonso.
cantou algumas mú~icas de imen·enção, que os
presentesarompanharamemeoro.
Comemorara-seassimos\imcccincoanos
da Delegação do Norte da A25A e os cento e
dezoitoanosdo31deJaneiro. •
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ANO DE 2008

Relatório anual da Direcção
Nos termos da alínea e) do n.º 2 do anigo 39.º do

Regulamento Interno. a Direcção apresenta à

Assembleia-Geral o Relatório da sua actÍ\idade e
ascontasreferemesaoanode2008

A. DIRECÇÃO
].Tesouraria
Cominuaramosesforços,jádescm·olvidosdo
amecedeme.daDirecçãodestinadosamelhorara
informati7.açàodoficheirodesócios. atrav~sde
umaaplicaçiiofiáveledefádlutilização
PelaprirneiravezfoifK>SSÍ\·e]e.>Crevera1odos
osassociados,comvistaaprocederemàregularizaçãodassuasquotiiaçõcscmdívida.
Estaacção.executadanoúltimotrimestrede

2008.re,·e]ou-secxtremamentepositi"a..sendosignificativo o montante de quotas em dívida recuperado.
Ficaram reunidas as condições necessárias
paranosanosfuturosseprocederàreclamaçàodas

quotizações em divida
Procedeu-seigualmenteduranteoexercício.
à introdução de uma nova forma de cobrança das
quotasdoss6cioscolectivos.atra\·6sdaprévia
facluraçãodasmesmas.oqueserevelouahamente
benéfico.poisfoicobradoummontantesignificati\'odequotasematraso,relatil'asaano~anteriores.

A implementação do Sistema de Débito
Directoparapagamentodasquounçõesrevelouseumamedidapositineoomlargaaceitaçãojunto
dos associados.
Seriaextremamenteimportantequeospouoos
associadosquemantêmastransferênciasbancárias
permanentes,parapagamentodaquotização,
aderissem ao Sistema de Débito Direçto e consequeme cancelamento das transferências bancárias.
passando a berleficiarda i~ençãodoscustos destas
2.Concursosdefotografia
Foramrealiiadososseguintesconcurso,de
fotografia:
2.1.2.ºConcurso lntemacionaldeFotografia
"2SdeAbril"
Abertoafotógrafosamadorescprofissionais.
nacionais e estrangeiros. como tema único As
comemoraçõesdo25deAbril.emqualquerparte
do mundo.
Pe5Cemboraofactodcserosegundoconcur;o,
aadesãofoisignificativa,tendohavido4lconcorrentes.queapresentaraml27traballlosaconcurso.
Porpaíses.paraalémdePortugal.esteverepresentadaaltália
Foram atribuídos prémios monetários e troféus, da autoria do consócio José Aurélio. aos três
primcirosclassilicadoseduasMençõesHonrosa~.

Foi realizada uma exposição no Fórum da
Associaçâo,comostrabalhospremiadosemais
dozeoutrasobrasselcccionadas.
Asfotograliaspremiadasforampublicadasno
site da A25A e cm O Referencial.
2.2.Concurso"OlhardoViaiante"
(Chinaetscandinávia)
Destinadocxclusivamenteaosviajantes.participamesnasviagensàChinaeEscandináviapro-

mo\idaspelaA25A.;.enclootemaalusi\'Oàprópria
nagcm
Em cada um dos ccnames foram distinguidas
trêsfotografias.publicadasnositedaAssociação.
As quinze melhoresfotograliasdecadaum
foramobiectodccxfX)SiçàonaA25A.
3. ReuniàoGeraldeAssociados
fQiagendadaercalizadapelaDireççàopara
o mesmo dia da realização da Assembleia Geral
ordinária uma Reunião Geral de Associados. CUJO
únkopontoem agenda era "AAssociaçào25 de
Abril-Que futuro?".equetinhacomoobjectivo
debaterfonnasdcabrirasportasdaAssociaçàoa
no~ossócios.adinamizarocorIKJde associados
existente.
Tentativa frustrada, poi~ a panicipação foi
muito diminuta ...
B. DELEGAÇÕES
Foi elaborado um Regulamcmo Contabilístico
para as Delegaçõe> daA25A. tendo-se consegui<ki
alcançarummelhorfuncionamemonasrelações
entreaSedenacionaleasmesmas.
A partir de Janeirode2008. as contas das
Delegações.passaramefcctivamentcaestarem
integradascontabilidadedaSedeNacional.
Frutodaexperiênciaadquiridaecomvistaa
agilizarosprocedimentosoontabilísticosdasDelegaçõcs,iráscrdistribuídono\oRegulamentoContabilístico.paravigorarjánocxercícioseguintc.
ForamdiscutidascomosprcsidentesdasDelegaçõesassuasnecessidadcsdcfundodemanciro
edoscu,1osdees1rutura.tendo-;.echegadoaum
conscnsodomontanteaatribuiranualmenceacada
uma delas
Encomrnm-seassimreunidas.apartirdeste
exercfcio.ascondiçõesnecessáriasesuficientes
paraoregularfuncionamentodasDelegaçõcs
Quantoàsactividadcsdc\envoh'idaspelas
Delegações, em anexo. dá-se conhecimentos dos
Relatórios das re~pecti\'as Direcções. que no-los
enviaram atempadamente.
C. COMEMORAÇÕES
DO XXXIV ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
Ascomemoraçõesdo34.ºani1ersáriodo25
de Abril registaram umapanicipaçãoqueficou
dcntrodasexpectatirns.
Comemor.l.çôespróprias
Nacionais
l) Emissão de medalhada autoria do artista plástico
AntónioCanHu.
2) Emissãodecartazeautocolamedaau1oriado
nossoassociadoJoàoLuísPcrciradeCastro.
3) TradicionalJantar-comú·io.nodia24deAbriL
que reuniu no Pavilhão de Congressos da
Junqueira, cm Li sboa. quinhentos associados.
familiares e amigos. De realçara presençancsce
jantardeumgrupodcalunosespanhóisdocurso
deponuguêsdaUniversidadcdeSaragoçaedeum
outrodccidadàos franceses pertencentes à associação Chemins de Mémoire Sociale.

4)CorridadaLiberdade,cmLisboa.numaorganilação con;unta com a Federação das Cokcti\idadcs de Cultura. Rcncioc Desporto do Distrito
de Lisboa. Associação das Colccuvidades do Concelho de Lisboa. com a colaboração das Câmaras
MunicipaisdcLisboacOdivclas.Confedcração
Portuguesa das Colectividades de Cultura. Recrt"io
e Desportoe\'ária>juncasde freguesia.
5) Festa Jo\'em. no Complexo Municipal de DesportosCidadedcAlmada.numaorgani1.3Çãoconjunta
com a Cãmarn Municipal de Almada. Federação
Ponuguesa de Trampohns e De>portos Acrobáticos. Ao;sociaçãode Ginástica de LisboaeAssocia·
çiiodeGinásticadoDi>tritodcSctúbal
6)Comemoraçõe.<.populare>.emorganizaçàoconjuntacom várias organizações cívicas.culturais.
sindicais e políticas. inrlusi1·cpartidospolí1icose
elementos independentes que. maisuma\'CZ,
constituíram a Comis-ão Promotora das Comcmoraçõe~ Populare~

Outras Comemoraçõc~
a) Foi a A25A solicitada para participar cm comemorações organizadas pclas mais di1ersas entidade.>.sediadasemPortugal.inc!uindoasRegiões
Autónomas dosAçore~ e Madeira. e no estrangeiro:
autarquias. associações diversas. biblioteca>.
comissõespopulares.esrnbelecimcmosdcensino
público e privadodo>dil'ersosgrausdecnsino.
editora>. sindicato>. partidos políticos. etc. Concretamente: 6.+csco!a~. 19 autarquia>. 7 associações e l2di1'crsosorganismos. Fruto do protocolo
celebrado com o Ministério da Educação. pela primeira l'ez as despesas efectuadas por quem sedeslocaàsescolaspassamaserreembohadas.
b)Nopresentcano.edadoogrnndeesforçoefectuado,conseguimossatisfazerccrcade95porcemo
dospedidos,tcndosidocnviadasmensagensa
quem nilo foi possível responder alirmatil'amente
com apresençadeumrepresentante.Desalientar
ojáhabitualcomite 1indodoCencroCu!tural 25
deAbril -NúclCQSalguciroMaia.doCanadá.onde
sedeslocouocomandantePedroLauret
c)Continuouacedênciade materiah a diversas
cntidadesdcstinadosàorganizaçãodeexposições
comemorati\'a~ doani1ersáriodo 25 de Abril.
Foramcercadetrintaospedidosfeitosesatisfeitos
por aurnrquias. e>CQlas. associaçõe;, etc
d) Para além dos convites. refiranMe também a;
saudaçõesreçebidas.dcPortugalcdoestrangeiro.
oriundas fundamentalmente de autarquias
D. C0~1EMORAÇÔES DOS 25 ANOS DA A25A
No fimbi10 das comemorações dos 25 anos da
A25A foram levadas a eíeito a> seguintes
realizaçõe•·
a) Espectáculo "VOZES DE ABRIL"
No âmbito das romemoraçõe~ dos 25 anos da
A25A. teve lugar. no dia 4 de Abril de 2008. no
Coliseu dos Recreios de Lisboa. a gala "VOZES
DE ABRIL".
O programa. com a responsabilidade de produçào criativa e artística daA25A. foi patrocinado.
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em exclu~ivo. e gral'ado pela RTP e posteriomiente
transmnidopela RTPl na IH)Ítcde 25 de Abril e na
tarde de 1 deMaio.bemcomopcla Televisãoda
Galiza em 1 de Maio.
Cono;tituiuumajornadainesquecí\CLlcvando
ao Coliseu 2.057 pessoas que. literalmente. o
esgotaram. criando um ambiente em que se misturou uma comoção sentida e um entusiasmo vi brante
Naopiniàodagencralidadedequamosaele
assistiramenadeinúmer.istranscriçõesemmens.agens.quechegararnàA25A.dosqueovisionaram
atravésdaRTP.conslituiuurnhitoassinalávclde
organizaçào.produçãoerealização.Jgualmemefoi
destacada a feliz oponunidade de homenagear
todosquantos.comasuaarteepoderdeintervençikl.con1ribuiramparaodespenareconsolidação
dos rnloresdadcmocracia. liberdadeecidadania.
no nosso País.
Tal só foi possí,·elgraçasàcon"ergênciade
vontades e disponibilidade de todos quantos nele
participaram. nos quais se incluiu a Equipa de
Autoria(Júliolsidro.CarlosAlbertoMoniz.José
Jorge Letria. Hélder Costa e Raul Calado) que. de
forma abnegada e benemérita e com inexcedível
profissionalismo.1alen1oearte. criou um e\'ento
artísticodeelevadonívelque.estamoscertos.por
tudo que representa. pao;saráaserumdocumcnto
histórico.
Participaramnoespectáculo.paraalémda
bandaresidente.asbandasmili1aresdaMarinha.
Exérdco e Força Aérea. um grupo de bailado. seis
actores.trintaintérpretes.dezasseteapresentadores
pontuais.oitogruposmusicaisequatrodedamadores. sendo asuaapre,e11taçãofeitaporSllvia
AlbertoeJúliolsidro,aolongodecercadeseis
horas.
A gala ··vozes de Abril" foi um programalespectáculo destinado a preslar homenagem a todos
aquelesqueatravésdoscuconcributoartístieo
ajudaramacriarcondiçõesparaquealiberdade
fosseconquistadaparaonossopaís.amoreseintérprecesdascançõesdeintenençãoeatodososque.
cootjosamente. naquele mesmo Coliseu. participaram
no [ Encontro da Canção Ponuguesa promo\·ido
pelaCasadalmprensa.em29dc~larçode 1974.
A Direcção daA25A crê que um evento desta
naturezaéirrepecí1·el.peladificuldadeemjuntar
no1·amenteumekncotàovariadoerepresentatirn
deintérpretes.algunsdelescomidadejáavançada.
Nessescntido.entendeuterodeverdepresen·are
tomaracessívelàgrandegeneralidadedaspessoas
umdocumentoquepos,aviraserconsiderado.a
todosos1ítulos.comohistórico.atravésdaprodução de um DVD do espectácu!o
Assim. imediatamente a seguir ao evento. encetou diligências com Órgãos de Comunicação Social
paraaproduçàodoDVDesuadiscribuiçàoaníwl
nacional juntamente com um jornal de grande
tiragem.Oprocessotem-sere,·eladodealgumadificuldade.maserê-seque.linalmente.setcnhaencontradooparceirocertoparalevaracabotaldesi&mlto.

b)Deu-scinícioàpreparaçãodagalaparaoanode
2009 que terá como título VOZES QUE ABRI L
ABRIU.
Seráumprogramale,pectáculocomemorati,·o
do35.QAni\crsáriodaRevo!uçàodosCrams.ondc
músicosecamoreSre\'e]adosnosúltimos35anos
interpretam cançõesdeAbril.eont gra1ação~
efeccuarpelaRTPapartirdoTcatroTivoli.nodia
4dcAbri!de2(X)9cposteriormentetransmitidona
RTPl.nodia25deAbril.comcereadeduashoras
e meia de emissão
lráen1olvercercade20grupose/ouintérpretcsaquemo;crápedidopararccriaremtemasde
Abril.
Pretende-secomesteprograma.atra,·ésdas
novas gerações a quem a Revolução dos Cravos
abriu a possibilidade decantarem liberdade.
sobretudodaquelasquenasceramartisticameme
depoisdo25deAbrit··homenagearosmúsicos.
poetas"'eeantalautoresquedealgumamaneiracontribuíramparaquePortugal.OOje.sejaumpaislil're
Estcprogramainícontemplartambémdiwrsoselips. nomeadamente mini-biografias dos IH)\'OS
int~.rpretes.

lntenêm. entre outros. os seguintes intérpretes·
Adelaide Ferreira. Aldina Duarte.Amélia
Muge. Anjos. Couple Coffee. Duke Pontes. João
Gil& Shout.JoàoPedroPais.JorgePalma.Jost
Mário Branco. Luís Represas. Lura. Miguel
Ângelo. Nuno Guerreiro. Quinta do Bill. UHF.
VivianeeVOzesdaRádio.
A apresentação estará a cargo de Sílvia
Albertoe Júlio lsidro.
ProduçàoCriatil"aeArtística:Associaçào25
de Abril
c)DebateeexposiçàofotogníficasobreaDinamizaç:ioCulturaleAcçàoCívica-197411975. cujo
enquadramentofoifeitopeloconsócioManuel
BegonhaepeloengenheiroVascoPincoLeitee
arquitectoRodrigodcFreitas.OconsócioManuel
CruzFemandeséoautordasfotografiasexpostas
einten·eiosobreaexperiênciavil'idacomoresponsável do grupo de dinamização que mais tempo
estevenoterreno.Odebatefez->eapartirdavis:io
antropológicadatesededoutoramentodeSónia
VespeiradeAlmeida
d)Coneluíram-seosestudosparaaimplementaç:io
deumnornmonumentoao25deAbril.nacidade
de Lisboa. cujaconcepçàoes1áacargode uma
equipa da ESBAL coordenada pelo Prof. Sérgio
Vicente.
No de curso do espcctáculo ··vozes de Abril""
foiassinadoentreaAssociação25deAbrilea
Câmara Municipal de Lisboa uma Carta de Compromisso tendo a l'ista a construção do monumento. no alto do Parque Eduardo VII
ÉdereferirqueaSecildisponibilizougratuitamen1eo bctãodes1inadoàconstruçãodes1e
Omonumemoser.linaugurndonodia25de
Abri!dc2009.

E.SEDE
Como temos l'indo a afim1ar nos Relmórios
dosanosanteriores.aexistênciadanovasede.
sendoumaenonne mais valia.constituía também
umenom1edesafio.
Passados seis anos.podemos afirmar que as
perspectivastêm vindoarealizar-se.aindaque
continuemosadesejarmaisemelhor.
Temos conseguidodinamizaroespaçoda
scde.alirealizandooupermitindoqueserealizem
dive~sactividadesdenacurezací\ica.cuhurale
de~portiva

!.Biblioteca
O património da Bibliotecatemvindoaaumentar.continuandoa suaconsultaaserpossível.
mcdiante111arçaçãoprévia.
2. Re;;taurame
Em Ju lho a Direcção viu-se obrigada a
rescindirunilateralmenteocontratodecessãode
espaço.celebradocomaempresaSopasdeCação.
Unipessoal. Limitada. por incumprimento desta
quantoaospagamentosaqueestavaobrigada.
Em 15de0utubrocomeçou a explorar o
espaço do Restaurante/Bar uma outra empresa.
Restoabilis.Lda.
Noentanto.toma-seindispcnsávelumesforçodosassociados.quantoaumamaiorfrequência.
Só assim se conseguirá manter aberto. e com boas
condições.umrestauranceparaosassociadose
con1·idados.quecontribuirábastanteparaum
reforçodaactividadeassociativa.
3. Fórum25deAbril
Paraalémdasactividadesorganizadaspcla
A25A. e das referidas em E. saliente-se a grande
procuraqueesteespaçovemtendo.atravésdepropostasdasmaisdiversasemidades
a)Lançamentodeobraslitenírias
Apresentadasváriasobrasnovasdedil'ersos
autoreseeditoras(2).
b)E.lposições
Organizadascincoexposições.paraalémdas
exposiçõesin1ercalares.compatrimóniodaA25A.
c)Tertúlias.debates.ete.
Organizados. querdaresponsahilidadeda
A25A. quer da responsabilidade deoutrasentidades.di\'ersosdebates.ondeseprocuradinamizar
oconfrontodeideias.comvistaaoenriquecimento
intelectual.individualecolectfro(5).
d)Visitasdegruposescolaresàsede.comsessões
de informação e debate sobre o 25 de Abril ea
A25A(2).
4.Bridge
ASecçãorespons.ávdpe!amodalidadecontinuou adesen1oherumconjuntode acthidades.
privilegiaodoparticularmenteass.eguimesáreas
Divulgação. Formação e Competição.
a)Dil"lllgaçi\Q
Continuou a garantir a publicação em O R~fe
rt11cia/ de uma p.1gina. onde são abordados assun-

~~:a~~sn~::n~see::r:1::n~::~:à~!º:ii~~~~~s
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b) Fonnaçào
Dandocontinuidadeàiniciativatomada.h.1já
doisanos.dccorrcuumno,·ocursodeaperfeiçoa
mcnto técnico. o qual tem suscitado um cada vn
maiornúmerodeinteressados.oqueconfím1aa
bondadedaac:çãocmaprcço
e) Competição
A Secção. nunca perdendo de vista uma
saudávelperspectivacompe1iti1•a.pôsemprática
urna série de iniciativas com o objcctivo de
promo,era prática da modalidade. dasquai>se

realçam
- A realização do VII Troféu da A25A que trou.~e
ànoso;asede.aolongodcoitotomcios nolcntae

sete concorrentes:
- Participaçãodecquipasrepresenta1i1·asdaA25A
cm vários campeonatos oficiais da Federação
Portuguesa de Bridgc. nomeadamente: Taça de

Portugal. Campeonato de Equipas da ARBL.
CampeonatoNacionaldeEquipa,deClubes
Maisurnave7..temosopJWerdereferirque
na Taça de Ponugal anossaequipaatingiuafinal
dacompet içào.quedecorreuem Pon oSanto
5.Loja
Continuaramaestardisponi\"eis.paraaquisiçàodosassociadoseconvidados.anigosdiversos
(livros.medalhas.postc~.serigrafias.etc.)

F. O UTRAS ACT IVlDADES
l.Núeleode\'iagens1uris1ieasecullurais
Onúcleodeorganizaçàodeviagenstllristicas
e culturais proporcionou aos associados uma
\'iagem à Escandinhia. para onde viajaram
cinquenta pessoas.
Deu-seinícioàpreparaçàodoprogramaparn
2009. que pre1ê uma l'iagem à Jordânia. com
principal objectivo \'isitarPetra. e à Patagónia
(Chile e Argentina).
2. Presençana l nleme1
a) Site
O site da A25A continuou a ter um aumento
dc1isibilidadc.Astabelasqueseguemdãouma
ideiaexactados•isitan!esetotaldepáginas
•· isitadas
Visitas
2006
Jan
Fev
MM
Abc
Maio

"''"'

Ago

s"

º"'
No'

""

Totais
Média/Dia

4529
3136
3414
4455
5821
6656
5007
33018
154

Visitas
2007
7154
7359
10212
32735
12748
7719
5089

""'

5976
8532
8669
6940
117735
323

Visitas
2008
10341

20090
26018
53906
236-iO
15055
9137
7595
8657
11222
11868
9427
206956
566

Visitas

Pág mas
\'ÍSilada5

2006
33018
(Junho)
2007
117735
2008
206956
Totais .J65 797

286032

960121
1431932
2 743276

Média
Média
Vbit./Dia Pag!Visiw.

'"

322
565
379. 1

8.6
8J5
6.9
15

Nota:Osistemadcan:ílisee.statísticadonossosite
nào tem sido sempre o mesmo. pois a empre~a que
disponihili7.a1·a inicialmenteessesdadosfoicompradadeixandode fornecerinfomrnção. De momento utilizamos outrn fome. mais restriti"ª·
A HomePagedositefoiaheradapassandode
umalógicainstitucional para umaconstruçãnmais
operativaaproximando-sedeumponal.
b)BlogueAl"enidadaLiberdade
Foi lançado em Maio 2007 um blogue da
A25A.Avenidadaliberdade,comandocom um
corporedactorialdiversificadoedegrande
qualidade. Apesar desta realidade nào foi possí•el
atrairàpanicipaçãoamaioriadosseuselementos.
n:io tendo o blogue con'ieguido atingir a visibilidadcesperada
Verificou-seaindaquecornodecom:rdoternpo o número de panicipantes diminuiu. poresse
motil'ooredactorpropôsàDirecçãoasuaw,pensàoem6deJunhodc2008oquefoiacene
e) Site Guerra Colonial
OsitesobreaGuerraColonialficoupromoe
on -line em 1 de No1·embro de 2008. O seu lançamento fonnal ter:ílugarnodia4de Fe1·ereirode
2009naAcademiaMilitar,comando-secomapresençadosMinistrosdaDefesaedaCiênciae
Tecnologia
Sempre1endermosana!isaraquiositeempormenor.adiantamoscontudoalgulllascaractcrísticas
do mesmo:
• SófoiposM•·elpeloapoiodoPOSC(50porcento)
e de outras en1idades (CGD. MDN. ME. sócio,
Aniceto Afonso. Carlos Matos Gomes. Guimariies
ManinsePcdmLauret):
• Estáextraordinariamentcenriquecidopeloapoio
da RTP(di'>ponibilidadedeimagensdearquivoe
lançamento de uma página. no seu site. com
permuta de links. cm que sãodi>ponibiliwdas 1·ersões integrais de mais de quarenta docurncnt:írios
e1ídoos.deépocaeactuais.>ObreaGuerraColonialetemasafins):
• Ositetalcomoaobracrnqueseapoia . •·Guerra
Colonial"" de Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes). trata a Guerra Colonial de uma pcrspec1i1a
cem:ítica. podendo ser encontrados os descn•oll'imentosdosseguintestemas·
• Ponugal no pós li Guerra Mundial
• O Contexto lntemadonal
• AsresoluçõesdaONU
• Doutrinas
• Cenários
• Organiwção e Disposit110
• Forças Ponuguesas

• R:irçasdosMovimen1osdeLibenação
• Operações
• QuanéiseQuotidiano
· Feridas de Guerra
• Cerimoniais
• AGuerranasAneseLetras
• Protagonistas
• Cronologia
3.Acti1idadesdedi1ulgaçâohistórica.
a)Protocolocomo Mini>tériodaEducaçào
Em 23 de Junho de 2008. efcctuou-se uma
reuniãocomaministradaEducaçào.cmqucforam
analisadaspositi1•amenteasactividadesdesc:m·ol 1·ida'inoanoantcriorefoideddidoreno1woprotoco lo para os anos lcctivos de 2008/2009 e
20091201 O. mantendo-se o apoio financeiro
De momento está ern fase final de apromamcnto a rcdacção do protocolo rcfercnte ao ano
leetil'0200812009.emboramuitasdasactividades
neleprevistasjáseencontrememexecuçào.
i.Concursocanaz35Anosdo25deAbril
Foilançadoumconcurso.ernparceriaeoma
Direcção-Geral de lno\"açào e de [)e<;cnl'oh•imenco
Curricular (DG IOC). que visava scleccionar e premiar um projecto de cartaL originaJ. a adoptar pela
A25A enquanto cartaz comemorati•·o do 35.º
an1•ersáriodo25deAbrilde 1974.
Ornncurso.dcâmbitonacional.dirigiu-sc
aos alunos doensinosecund:íriodosscguintcs
cursos:
• Científico-humanístico de Anes Visuais;
•TccnológicosdcMuhimédiaedeDesigndeEqu1pamcnto;
•Do EnsinoAnístico Especializado no domínio das
AnesVisuaisedosAudio1isuais;
• Profissionais das áreas de formação de
Audio\'isuaise ProduçãodosMedia:deDc-.ign;e
de Marl::etingePublicidadc
Concom:ram cerca de 400 alunos.
ii.Concurso-Crescere m Dernocracia.oolhardas
criançasedosjo1ens35anosdcpoisdo25de
Abril
Foi lançado um concurso. ~m parceria com a
Direcção-Geral de lnol':tçào e de Desen1·oh imento
Curricular (DG JOC) e a Associação de Professores
de ll istória. ,' i(lb o tema ""Crescer cm Democracia.
oolharda~criançasedosjo\"e.ns35anosdepois do

25deAbri!...
Concur>o de àmbito nacional. tem por
objectivoarealizaçãodetrabalhosdenaturcza
di\ersa. que desenvol .. am o imeresse da história
recente de Ponugal e que pcnnitam rcflectirsobre
o valor da Liberdade. na \'ivência em Democracia.
proporcionando às crianças e aos jovens um
conhecimento mais amplo do país cm que 1 ilem
O concurso é dirigido aos alunos dos en,inos
básico(l .º.2.ºe3.ºciclos)eensinosecundário.
iii. Concurso - "Como se vivia em Portugal no
tempo da Guerra Colonial"
Em 07 de Junho de 2008 decorreu. no Museu
Militar.acerimóniadeentregadosprémiosdocon-
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curso - "Como se

\l~m cm Ponugal oo tempo da
Guerra Colooial..
iv. Acções de divulgação histónca · contactos

direc1os de m1l1tarcs de Abril com a,) escolas
A panir do ano lecuvo 200712008 as
tradiciooais idas às e..colas de m1h1arcs de Abril

passam a <;Crefectuadas cm parceria com a DGIDC.
As in>erições SliO feitas on-hlle no si1c da DG IOC,
pagando esta os quilómetros e outras despesas

efectuadas.
v. Curso para Professores de lli~tória.
Rcal i:.:ou-senoanolccti\-Odc2008/2009a3.'
edição destes cursos cm parceria com a DGIDC e
APH.
Es1eanocfec1uoti-secmAlmadac Braga.
Ocur<iOContoucomoapoiodoMontepio
G<ral

1i.CursoparnProfessoresde lhs16ria.Ediçãodc
DVI).

Es1á prn1~ta a edição dos cursos de
professores de h1s16ria em DVD A DGlDC em
princípio fará a aquisição de ISOOcolecçõcs
ficando um número a determinar para a A25A. que
seniaindaremuoeradapordcspcs.asdercahlaçào
e organi1.ação. d1reuo' de autor. ele. Nes1e momento estào a ser anahsados orçamentos. para
posterior edição.
b)Projtttodem1·estigação:"Osmilitan:snatransiçãoparaademocraciaemPor1ui;al"·
Pmjecto que se propõe pmm(wcr e e)tlmular
are<:olhade eler11entosdc111forrnaçãodenaturua
his10riogr:1fica considerados relevante.~ rclatirns à
presença e acç!lodeoficiaisdas FA num leque
1as1ode sectores da 1idupUblica nacional. em
espccialnopcríododt'Correnteemre25deAbrildc
l 974 e os sucessi1os ac1os in~Utucionais dccom:n·
tesdaapro1·aç.ilodaConsti1u1çàodaRcpúblicaque
entrou cm vigor a 25 de Abril de 1976 - nomeadamente a\ \UCC\\ilas elctçõcs nacionais e os
pmccssm de mdcpendência das anugascolónias -.
embora com dccorrfocias e prolongamentos que
nalguns casos duraram até!! primeira re1i<ão
consmucionaldc 1982(ccoo>equentc"unçãodo
ConselhodaRc1-oluç3oJ
EstcproJCC10.d111ami1.adopclaA25A.C!.táem
fascdcpreparaç3ocirácootarcomapan1eipaçào
do Instituto de lhstória Contemporânea da
Uni1ersidadc No1·a de Lisboa. com o lnstitulo
Superior de Citncia\ do Trabalho e Empresa
(ISCTEJ e a Fundação M:ino Soare~
e) Colóquio: "Vo~c) da Re1oluçàci·
Paracon-.emoraros J5an<»do25dcAbril vai
rcalizar-s.e em 6. 7 e 8 de Maio de 2009 um colóquio sob o tema ··vozes da Re1·oluç!lo uma organizaçào da A25A. do ISCTE CEHCeCRIA-e
dolHCdaUni1el)1dadeNova.
4.Cur;odeEducaçiloparaaCidadania
Reali1.0UC',tecursoofertCidogn11uitameme
aosa.\sociadospclaDrn.NatéróaCon,tâncio.
0

••

5.0Referenci11/
10 de

Man1cndoa•uaacçàodeprin-.eiro111\tnm-.en·
iml'rhgaç:k> entre <h corpor; <.oe1a1s da A25A

eos as50C•ados. e desu:semre s1 própnos. O Rt/trf'ncialcontinuouapau1arasuaediçãoporclc\'llde qualidade

~critérios

Aod1rector. aoednor e demais colabol1ldores
onossopúblioo lou \'Orcagradecin~mo.

6. Convites 1a A25A

Corno nos anos antcriore~. foram frequentes
os convites dirigidQs à A25A para ~ faler representaremactividades1·árias.
Semprcqueoconsideroudcsej1hclcpos~ívcl.

aDirecçâofc1.-sercprcscntar.enviando111ensagens
quandoapresençafüicanàofoiviávd.
7.0fenasàA25A
For.i.m vária;, as in)tituiçõescen1idadesque
contribuíram para o aun-.ento do llO'SO património
oom a oferu de obras de ane. medalhas comernorauvas.lil"ms.etc.
8. Comissão de Acompanhamento da Revisi'lo de
CarreirasdosMilitares
Continuouaac11vidadedaCom1ssàoque1·em
acompanhando a aplicação da U:i 43199.
9. Encontro Luso.Espanhol cm Faro
OrganizadopelaAssociação25dcAbril
atra1ésdaComissãoll15taladoradasuaDclegação
noAlgan·e ecomoapoiodaAsi;ociaçi'lodc 100\açào Luso.Espanhola. realiiou-scem Faro. nod1a
18dc:Oumbroumencontrosobrease~periéncias

de tram.ição para a Democracia cm Por1ugal e cm

Espanha.opapeldosmilitareseapcrspcct11"J.das
relações futuras.
Dapanepon.uguesapaniciparnmmili1artsdc
Abril e o Centro de Documen1açOO 25 de Abril da
UniversidadedeCoimbraedapar1eespanholacs1i1·erarnpreseme)mili!are)daUMD.oproft'S.'>OrJosep
Cerwlló.da Unil"er<õidadede Tarragonaea Ora.
MariaJost liseardo lns1iiutoEspanhol dcL1sboa.
G. MOVIMENTO ASSOCIATIVO
a)Sóciosefectivos
No período em apreço foram admiudos 49
(quarc11ta e 11011') Sócio!. Efecti1os. os quais são
propostos para r:itificação à imwnte Assembleia·
geral; 18(dezoito) pediram a exoneração e 12
(doze) faleceram (ou tomámosconhccmll'ntodoseu
anterior falecimenm): Carlos Manuel Costa Lopes
Camilo. Fausto Melo Águia. Gastlo Alexandre
Pessoa Guerreiro. João Amónio Duane Figueira.
António Mário L. P de Gusrnlo Nogueira. Anlónio
Carlos de M. Ar11ão MetC'llo. Antómo Mário
Rodrigues Ribeiro. Jost Albano Bes~a. Albeno
Jorge Garcia Ribeiro Amaral. Fl'marKlo dos Santos
Sequeira. Domingo-. Manin~ Carvalho, António
Henrique Rodrigues Maximiano.
b)Apoiante!.
No período cm apreço 3 (trê~) pediram a elOneraçàoe fakccr.im (ou tomámos oonhecirl"ICnto do
seuanteriorfalecimemoJ3(trê,)Apoiantc\:Adlo
Manuel Ramos Barata. Almiro Gaspar Marque\.
Francis.coGome,Patrício
c)Sócioscolccti10!>
Foramadmitidos51cinco)<;6ciO"colecu1·os:
Confraria da Lampreia de Penacon. Junta de Fre-

guesia de Sines. Junta de Freguesia de Santa
Susana.Junta de Freguesia deAbela.Cãmarn
MumcipaldcSerpa.
d)Sóciosconespondcmes
Nàofornmadmitidossócioscorrespondentes.
A Associação 25 de Abril conta com o
segu1ntenúmerodeassociados:

,,..,.

Sócios
Ac1i1·0~

Suspensos
Falecidos
Exonerados
Jsentosdeql.IOlil

'>16
391
505
9

Apoinntcs
702
861
292

161

"

Paroalémd1sso.tcmos:
!O Sócios de Honra
24Sóciosatf1ulopo.btumo.
Situaçãodisc1plinar
ADirecç3onàocxen:euqualqucracç3odisciphnar.durantecste período.
Saliente-!.C oe,forço feito pela Direcção. no
senudode lc1arossóciossuspcnsos-que.ou
nuncapagaramqootas.ounàoofazemh:íbastantc
tempo- a apresentarrm o seu pedido de demissão.
Mc~rno que não queiram proceder ao pagamento
dasquota~ematrJ"°.

Es~iniciatil'atel'ejáalgunsresuliados.pelo

queonúmcrodcassociadossuspensostem1'indo
ad11111nu1r.E.o;t:a111aioriaoptapclo>implespedido
de demissão - muitos rom o argumento de que já
há muito haviam feito o mesmo pedido. pelo que
~e nào consideram devedores - outros há que
jumamae,sepedidoochcqueparapagamentoda
dívidal'xi<tentc. E.outros. ainda.procedem ao
ragan-.entocconti11uam.sócios.daírcsultarKloasua
recupcraçãoplena.
Comapropostadcaheraçãodos Estaiutose
do Regulamento Interno. a Direcção pretendeu
agili:t.aroproccssodcuoneraçàorompulsi1·ados
associadosquenãoqt1CTCmcumptirode1westa1u1ário de pagamerito de quotas. não aceitam tlHTlar
amiciam"lldesedemitireme.cmconsequéncia.se
trafüformaram e mantêm como um corpo mono e
pesadoparaaA25A.
H SITUAÇÃO ECONÓ~11 CA E FINANCEIRA

1- INTRODUÇÁO
Oexercíciode2008apresemouurnresultado
negamodc€24.366.19. melhor que os dos
exerc!cios de 2003 a 2006. mas relath"amente ao
exerdcio anterior apresenta um decrtsc imo significatllo de€ 52.658.8 1:
• 2007 - lucrode €28.292.62
• 2006 - prejuízode €26.299.87
•2005 - preJUÍl.Ode€56.576AO
• 2004-preJuíiode €34.408,15
• 200J - prcjUÍl.Ode€79.728,62

..

64 o Referencial• Abril-Junho

ANO DE 2008

Relatório anual da Direcção
No entanto. o resultado dos do1'> exercícios

teriam

~ido

muito próximos se, corno à frente se

rcfere.nãot11cssemsidoreg1~tadosrt0excrcfciodc

YJ7rcceita.<>doCursoparaProf~dclt1st61ia

que cobriam custos que iflCOITT'ram em 2008
Alémdissohou1eumaligeir.tmclhoriada
cobc:nuradoscustosadmini'>trati1·0!.pclasqooti-

1.açõesemrclaçàoa2007esigmficatl\'acmrelaçào
aos ucrdcios entre 2003 e 2006. Mantém-se.
contudo. a insuficiência das quotas para cobrir os
custoscomORt'fere11cial
2-BALANÇO
Aaltemçàomaissignifica1iva1erifica-seem
"Dispon1bilidadcs'',qucapre!.Cntaumaumcntodc
f52.850.14emrelaçãoaocxercicioantcrior,que
rorrcsponde aproximadamente ao 1alor dib amor111.ai;ões do exercício menos o 111lor dos prejuízos
CcashflowJ.
Nasrcstan1esrubricasnàoh:iahcraçõc:srele1-an1es entre os balanços de 2007 e 2008, cxccpção
fcl\a ti rubrica "lmobili1.açõe~ .. que por forçadas
amortizaçõesdoexercícioaprcsentaumadim1nuiç!lode€72.4 13. 19.
Hou\e também uma dinnnuiçilo na rubnca
Fundo Social- Rescn·as e Resulrndos Transitados

entre 1 de AgoMo e 15 de Outubro e do 1alor da
renda ser inferior. a panirde 15 de Outubro:
-A rubrica ·-companicipações e Subsídios àsActivid~H te1·c um aumento de€ 93.943.67 (72 por

cenio)qucsede1e.e<;sencialmen1e.aoespec!áculo
··vozes de Abril"";
- Quanto aos '"l'ro1e11os Financt'1ros.. o aumento
de€3.144.76139porcento).de.,.e-seaumagestão
cuidadosadasdiçponibihdado.ql.l('foramap!icadas
cmdepósilosapraroataxasdcJurospreferenciais:
- Os .. Proveitos e Ganhos Extraordinários ..
sofreram uma redução de€ 33.644.24 (72 por
cemo) em virtude de uma diminuição dfü
donatÍ\"OS.
4 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
IPOR ACTIVIDADES)
Neste documento podemos analisar os
resuhadosdasdilefllasacu1idadc,daA25A ea
iníluênciadecadaumadclasnaformaçiodo
resul!lldofinal
Tal como no exercício de 2007. e contrariamen1e aos exercícios entre 2003 e 2006. o valor das
quotas excedeu o do~ custos administrativos.
emboratenhas1do1nsuficienteparacobriroscustos
com O Rtfurncia/

nolalorde€24.216.19.apro;umadamenteo,~or

No~'lllordasqootas.~m.estàoincluídos.

doprtJUÍ:W.
3 - DEMONSTRAÇÀO DOS RESULTADOS
(POR NATUREZA)
Conforme já atrás se referiu, o prcJuíw do
exercício(· €24.366.19)e\'olu1u lll'gau\'amemeem
rclaçãoaoexen:fcioanterior. a1ndaquepositi\·amcme em relaçíío aos exercícios de 2003 a 2006.
FazendoumaanálisecomJXlrntivados\·alorcs
constantes dos demonstrações de 2007 e 2008
conclui-seque:
-llOUleumaurnemodccercadc78porccntona
rubricade .. FornecirnentoseServiços Externos"
devido aos custos com o e~pectáculo "Voze~ de

pela primeira ~ez. na sua 1otalidade, as quotas
dei idas pelos sócios colcctivos da região do
Alentejo que. do antecedente. eram cobradas dim:tamrntc pela Delegação do Alentejo. o que permitiu
a situação atrás referida. Doutra forma. mais uma
l'ez.asquotasnãocobririamoscustosadministra-

Abril~.Cu1Wparal'rofes50fCSdeH1stóriaes11e.so

bre a Gl,l('rra Colonial. acti\·idades ql,I(' no seu conJUnto dcram um rcsultadoposit1\"0de €38.447.68;
- O:. custos com o pessoal tiveram um aumento
cerca de 8.5 porcento. em vinudede ter sido
conced1doaopessoal o 15.ª mh. a título de prtmio;
- Foi consideradaumaprovisãoparacobranças
du1·idosas. cobrindo o valor das quotas debitadas
aos sócios suspensos:
- Na rubrica ··De Outros Custos e Perda~ Extraordin:irioÇ" \'trifica-se um •'lllor muitillimo inferior
ao do exercício de 2007 em que foram
cootab11i7.adasdívidas1noobr:he1srclat1\'llmcnte.
aoiestaurante.no,111ordcf21.509.07.
- As ··venda~ de Bens" sofreram uma redução de
ló porcento;
- Na rubrica de ''Proveitos Associati1·os -Quotizações", a CUJO valor, cm 2008. dc\'e ~r aba11do o
"alordaprovisilorespccti\'a.houveumdccréscimo
emrclaçloa2007:
- Noqucrespeiraarendashouvcumareduçãodc
f lO 400.00 {45 por cento). em v1nude do restaurante ter cstado fechado no pcriodo comprcendido

Asdi1·ers.asacti11dades.cujadiscriminação
está feita no documento cm apreciaç~o. geraram.
no seu conjunto. um resultado positil•o de
€ 57.563.06. com e~pccial evidência para
as rubricas ..Curso de HiMória paro Profcssorrs..
(+ f 18.489,63) ... Site da Guerra Colonial""
(- f 24.907.69) e espec1áculo ""Voze~ de Abrir·
1+€44.865.74).Jiatrá.sfoireferidaainfluênciana
alteraçiodosrcsuhadosdocxcrcfc1oquetevco
faclo de terem ocorrido e sido contabilizados em
2008custos com o site sobre a Guerra Colonial que
esravam cobertos por ~ubçfdios recebidos em 2007
De menciOflar. por fim, a míluência positiva
dos""Resultados Financeiros'"(€2.935.20)que
cresceram significativamente em relação ao
cxcrcicioantcrior.
5 - BALANÇO DAS ORIGENS
E APLICAÇÕES DE HJNDOS
Em relação à origem dos fundos.os\"alores
maissignifica1i1oscncontram-~c nas rubricas
'"Amortii:açõcs do Exerdcio"" (f77.721.33) e
"faistências"lf 12.036.16/c. relativamente à
aphcaçãodefundos.encontra-senasrubriças
.. Disponibilidudes""(€52.8S0.14)e""Resultadosdo
Exercfcio""(prejufzo€24.366.19).
PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESU LTADOS
NostermosdosEstatutos,cfaceàsituação
desi;:ritanopn:$CnlcRelatório.submeteaDirecção
ãdecisãoda Assembleia-Gemi. a segumtc proposta:

Propõc-!>C que o Re~uhado Líquido do E~cr
ckio de 2008. no montante dc - € 24.366.19. trnn)ite integralmente para a Conta de • Re>uhado>
Transitados•.
Juntam-se. em ane.~o. os map& do Balanço.
Demonstração de Resultados (por natureu).
Demonstração de Resultados (por Acti1 idade\),
Balanço das Origens e Apticaçõe~ de Fundo~ e
Map.:ideAmo11iiaçõcs.
1. CONCLUSÕES
Mai> um ano na 1·ida da A25A E porque a
situaçàonàosealtcroumuito.desculpem-nos.mas
seremos repe1m1·os cm muitas co11Clusõcs tiradas
O)sentimentosanteriores-mistodcsamfaçãopclosresul1ado<>obtidosedemsamfaç!io
pelo muito que"" poderia faur - cootmuam. caldeados e fortemente influenciadospclasad\Cr>i·
dadcsenfrentadas.pela\"idaquenosrodeia.onde
os ideai~ de Abril são cada 1·ez mais postos cm
N3oéfilcilmilitaremas~iaçõcr;cfyicase

culturais.comoéanossaA25A.principalmcnte
quandoàaus.ênciadequaisquer contrapanidas no
campo material e ao acréscimo de de~pesas pe~·
soais que essa acuvidade comporta. apenas se
contrapõeosenudodo"'dewrcumprido"'
Noen1.anto.foiaprocuracalutaporideais
quenoslançouparaa"a\entura··oo25deAbril.
que. por sua 1·ez. nos impôs responsabilidades.
perantenóseosoutros
Por isso. por muito que tenhamos 1on1.ade de
desistir. por muito que nos apeteça bater com a
por1a.Abril e os seu~ ideais impõem-nos mais militância.
Nãopodcmos.nàoqueremosdesistir.
Atristeuearaivasalkmadasnoantcrior
relatório.quantoàel'oluçãodasituaçãopolCticae
cf~ica. mantém-se e agra1ou-sc mesmo com o
rebcntardacmemtcrnacional.
ConunualllQ!>aafastar-nosdeAbril
Por isso. hoJe mais que nunca. ··oltaaser
neceJ.sáriosonhar.nãoignorar.avisartodaagente,
1·01taa!.t'rindispensá1elresistiredizern(lo 1
Resisu r ed11.crnão.empunhandoos111Jorcs
de Abril. que nos fizeram empolgar e DJudara
construirumPonugallivreedemocrático!
Conlinuamosconvictose. porisso.1emt0sa·
mcnte.adefenderopapcldaA25Ancssalutapelos
•·alores e ideais. de que não desistimos. ~com
alguma sa1isfa'ilo e. porque não. algum orgulho.
que pensamos ter continuado a dar alguns pa>!>O!o
nesse sentido e ter contribuído para um melhor
esclarecimento. nomeadamente dos mai~ J01ens.
para a necessidade que houve. diríamos para a
imperio~1dade que hou\'e. cm a1·ançar para a
rupturnquenoslc\'ouao25deAbrilde 1974 .
Consideramos que. mais do que narrar o~
ep1">Õdiosdcssaacç!lo.quedevemestarpemlllnentementeprcsemcs.ekseosseusautores.háquedemonstrarasituaçàoignóbilqueaditaduraimpunha
aos Ponugucses e que JUStifioou completamente a
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acçãodosmilitarcsdeAbriLlláqueevitaracriação
desituaçõessemdhantes.paraqueno•·asrupcura,
não sejam necessárias
Aparticipaçàocívicade1odoséimprescindí"d paraqueaac1ualsi1uaçâosejaultrnpassada.
Nâonosiludindo.poisosdetentoresdopodernão
abdicarão dele com facilidade. Torna-se indispensável encontrar novas formas de solucionar os
problemas. As medidas que os provocaram não
podemser•ir.maisoumenosretocadas. para os
rc,o]vcr.
Acreditamosquc.combasenosvalorcsdc
Abril.conseguiremos.
Éissoqucprocurámosfazer durante onosso
mandato.que agora termina
Éissoqueacrediiamos.anovaDirccçàoeos
resiames Corpos Sociais daA25A. ir.J.ocominuar a
fazer.
Em prol da Associação 25 de Abril e em prol
de Portugal.
Confiamosnanossacapacidadecolec1iva
Assimoqueiramosnossosassociados
Lisboa. 29deMarçode2008
Pela Direcção
ANEXO
l.DelegaçãodoNorte
Rel atóriodeactividadesdoano de 2008
(Nos tcnnos do Regulamento lntcmo das Dclcgações da A25A. n.º 5doArt.º15.º)
! . INTRODUÇÀO
Nes1eano.onossoesforçocen1rou-sepra1icamcme em responder aos pedidos de reprcsentaçào que nos foram dirigidos por inúmcras E.>colas
dononedopaís. parascssõc:sdeesclarecimento
sobreo25deAbri1.seusan1ecedenteseconsequênciasmaispróximas.Co11tinuamosaguardando
ocumprimcntodoprotocolodeccdênciadeum
edifícioparaoossanovaSede.queassinamoscom
a Câmara Municipal de Matosinhos. em 25 de Abril
deste ano
2. ACTIVIDADES
Dentre as comemorações do 25 de Abril que
um pouco por todo o norte do p:iís theram lugar
neste :inocquc. n:imcdidad:is nossaspossibilidadeseemfunçàoda.ssolicit:ições.fomosapoiando.serãodesalientarascentradasnacidadcdo
Porto que organizámos. quer cm parceria com
oulrasinstituiçõcs.querisoladameme,
Enviámos este ano ,jn1e e quatro represen tantescomoparticipantcsemconfcréncias.debatcs
epa!estrasemescolasdediíeren1esgrausde

Fizcmo-nos também representar com uma
delcna de sócios no~sos. em au1arquiaseoutras
instituiçõcs,ondescfaloodeABRIL.
Fornecemos documenlação para algumas
expos içõcssobrco25deAbrilqucti•·eram lugar
no norte dopafse nào só. ae~olas.autarquíase
outras entidades que pediram o nosso apoio.

Paraondenosconvidaramenàofoipossível
estarmos presentes. enviamos a mensagem da
DirecçàoNacionalparascrlida.
Nas Cornemoraçõc:s Populares do 25 de Abril
na cidade do Porto. cuja Comissão Organizadora
\'Oltatnos a integrar. conseguimos obter a actuaçào
da Orquc>tra Ligeira do Exército num cspcctáculo
na baixa portuense. na noitede2-I de Abril. Foi
muito apreciada e aplaudida.
Foiesteanoedi1adoumnúmerod0Nortabril.
cm Outubro
3. INSTALAÇÕES SOCIAIS
Nodia25deAbrildesteano.foiassinado
com a Câmara Municipal de Matosinhos. juntamente com outras três instituições. um protocolo
dccedênciadeins1alaçôcsparafuncionamentodas
sedesde todasesias.
lnfelizmeme.todosospassosscguintesadar.
aindanãoforamaccionadosporaquclaAutarquia
Cada\"ezmaisse\'ainotandoad1ficuldadc
dosWcioseoutrosvisitantcsdcscdeslocaremàs
actuaisinstalações.
4. CDIAL {Centro de Documentação Abril
e a Liberdade)
Nãoqucrcndoscrrepetiti\"OS. lamcntamosa
ausênciaderespostaaonossoapeloparaquenos
façamchegaràsmàos.documemaçãorcla1i1·aao
25deAbril.ou dequalquerfonnacomessadata
relacionada.
Foramadquiridosmaisalgunslivrosparaa
nossa Biblioteca Temática.
5. PROJECTO DE HISTÓRIA ORAL
Por falta de meios humanos. impossibilidade
deconseguirumes1agiário.licenciadoemliistória
paraapoiarasemrcvistasepassá-laspara""lctrade
fomia"" e falta de tr.mpo do vogal Manuel Loff. o
projecto atravessa. neste momento. uma fase
estacion.iria.
HáapromcssadestenossovogaldaDirecção
quc.poderánopróximoano.termaiordisponibilidadedetempoparaapoiarestaactividade
6. SITUAÇÀO FINANCEIRA
A Delegação. embora sem despesas
vultuosa.~.continua a manter-se à custa de fundos
existemesdopassado.comumaououtra,enda
pontual de materiais que possui para o efei to
(serigrafias.cartazes.medalhas.etc.)
A Sede passou a atribuir·nos mensalmente um
FundodeManeiodelOOeuros
Este ano.cumprindo finalmente o que foi
determinadopelaDirecçiloNacional.asnossas
contascstiloaserconcentradas na Sede. à qual
cnviamosmensalmcnteosnossosdocumentos
comprovativosdeReceitaseDespesas.
Assim.esteanodehadeha1erapresentação
decontasi'IAssembleiaRegional
AdiantamosWalgunsnúmeros·
Tota!dascxistênciasnoBancocooCaixaem 31
12 2007: 2.366.87 Eur
Total das existências no Banco e ooCaixaem 31
12 2008: 2.655.l-I Eur
ResultadolíquidodoExer<:ício:+288.27Eur

Nota:ASedeaindanãoenviouFundosdeManeio
correspondentes aos mesesdeNov.eDez .. oque
corresponderá a um acréscimo no Resultado
Líquidodc200Eur.
7. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES
Correndooriscodenosrepctinnosanoapós
ano.teccrcmosalgunscomcntários.scnàomesmo
conclusões. que se mantêm aciuais. segundo o
nosso ponto de vista:
UmaAssociação•il"edadinâmicaqucosseus
associados lhe imprimem e os seus Corpos Gcrcntes emanam da massa as>oeiativa e dos objecti1·os
queestalhetraça:
Nàotêmralâodeexistênciaosdoiscorpos
dissociadosumdooutro:
Mas. quando tal acontece. o que é CAUSA e
o que é EFE ITO?
OquesucedenanossaAssociaçào.quenàoé
diverso do que se passa na grande maioria das
outras.équcamassaassociativanãomobiliza
esforçosparaprcssionarosocusÓrgãos Dircctivos
naprossccuçàodedetcrminadastarefas.nemestcs
têmcapacidadcsouimaginaçãoparaodesenvol1'Ímentodeprojectosparaatingiremosobjecti\'OS
quede•·criamserosdanossaAssociaçào:
A aridez de DÁDIVA das !X'SSOUS na actualidadeéumfacto:
As sol icitações de v:lriaordem no mundo
actual.nàodeixamtempoàspessoasparaqualquer
militância por causas comuns:
A própria idade das pessoas, que vai al"ançando.nonossoca.<;oparanÍl'cisjábastanteelevados.tir.1-lhesforçaseempenhop;iradisponibilizar
algum do seu tempo:
A faha inevilá•·el derejU\'enescimentodos
associados.anquilosaaredefiniçãodecaminhose
objectivosmaisactuaisparaestalnsiituição.
Peranteestecenárioque.pcnsamosserbem
real.oquefw.cr1
Mantemo-nosde""portaabena"".comostradicionaisrecursoshumanosemateriaisdoamecedente.semoutras\'eleidadesqueniloagestãocorrentcdashabituaistarefas?
Encerramos as porias. entendendo que o
nossotempojápassou?
Ou ainda. estaremos dispostos. cada um de
nós.adarumpoucomaisdoscuesforço.paraque
osnossosobjec1i1·ossejammaisambiciosos?
Seráqueapossf1·elobtençiiodeumanova
ScdeSocialparaaDelcgação,maisacessíwlecom
melhorcscondições.melhoraráonossorumo?
Gosrnrfamos de acreditar que sim. mas temos algumas dúvidas.
Muitasdú\idasepoucascertezas.queWa
opinião1eiculada pelos sócios. esclarecerá.
Nàotemosdú1·idasqueossóciosresistemes
daAssociaçãoaamam.
Menosdú\"idasaindaqucadataqueestána
sua génese. o25deAbril de 1974. lhesé muito
querida.

1

nuarr!as~ i :~r~ por si. será suficiente para conti- ~
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ANO DE 2008

Relatório anual da Direcção
RESPONDAM POR FAVOR
Porto. 31 de Dezembro de 2008
O Presidente da Direcção
Antero Aníbal Ribeiro da Sih·a

2.DelcgaçãodoCcntro
RELATÓR IO DEACTIVIDADES
DA DELEGAÇÀO 00 CENTRO DA A25A

ANO DE 2008
!.Preâmbulo
Aaccívidadedesen•ol,idapelaDelegaçãodo

Centro da A25A durante o ano de 2008 caracterizou-sc espccialmcme pelo alargamcnto c aprofundamentodeparceriasecolabornçõescomoutros

organismos.associaçõesecolecti,idades.cf,icase
culturais, naprossecuçãodosfinsesrntutáriosda
A>sociaçiío

Mamiveram-sc algumas limitações anteriores.
nomeadamentedeorganizaçâoefuncionamenlo.

sendoamaissignificalivaarelativaàausênciade
urna sede da Delegação em Coimbra
Em contrapartida. foram definidas pela
DirecçãodaA25A orientações precisas sobre
'erbas à disposição da Delegação e metodologia de
prestaçãoderoncas.emelhorou-seeaccualizou-se
abascdcdadoscalistaclcctrónicadecndcrcços
dossóciosdaáreadcacçãodaDclcgaçào.
O presidente da Direcção participou em
reuniões da DirecçâodaA25A e do Conselho da
l'residência
Comoaspcccoasalientar.rcgis1a-se.uma1w
mais.adisponibi!idadeconcedidapcloCentrodc
Documentação 25 de Abril para a utilização da sua
sala de leitura na, reuniõesdosÓTgãosSociaísda
Delegação. aspectoquese re1elou de bas1ante
utilid:tdeparaofuncionamcntodcstadumntcoal}()
de 2008.
2.Actividadesdesenvolvidas.
Paraalémdcacçõesdcrcprescntaçâooudc
panicipaçàoem iniciativaspromo1·idasporootras
in>tituições.associaçõe, e colec1i1·idadescívicase
cullurais.asacti1idadesconcretasmaissignificativas levadas a efeito pela Delegação do Centro da
A2SA durante o ano de 2008 foram as seguintes:
- E1·ocaçãodomovimentore\'Olucionáriode28de
Janeirodel908.
A Delegação promo\'cu. no dia 28 de Janeiro. um
colóquio/debate, evocandoomovimentornolocion:irio de 28 de Janeiro de 1908. assinalando a
passagem do seu ccnccn:írio, tendo como
confercncistaconvidadaaDra.NoémiaNovais.
- Comemoraçàodo34. 0 ani\ers.1riodo25deAbril.
A Delegação levou a efeito. em Coimbra. no dia

29de Abril de 2008. com o apoio dcdi1ersas entidadcs. umconjuntode iniciativasas~inalandoo34.º
ani1ersáriodo 25 de Abril de 1974. designadamente·
• Colóquio "Abril e os linos", como desafio a uma
memória activa. a um encontro num tempo e num
lugaremquetodosocrcditámosnumprojccto"racional.!impoepoético".comaparticipaçãode
Abílio Hemandez. Anabela Monteiro. Annando
Azevedo. Augusto Monteiro. Eduarda Dioní<;io,
lsabelMclo.JoséDias.ManuclaCru1eiroe
Marco Gomes.
• Jantardeconvívio.noRestaurante Uni\'ersitário
da Sereia.
•Espectáculo musical. com a participação do
"Grupo Quatro Elementos". "Dança Contemporânea" e "Sax Ensemble··. com o apoio do
INATEUDclcgação de Coimbra e do Instituto
PortuguésdaJu\'entudeJSubdelegaçãodeCoimbrJ.
Elementos dos órgãos sociais da Delegação e a"5()ciadosda sua zona dc acçâo rcprescmara1n a A25A
emacçõescívicasoucerimóniasoficiaisdccomcmoraçâodo34.ºanirn"S.áriodo25dcAbrilde 1974.
designadamente em Almeida. Coimbra. Co\ilhà.
Figueira da Foze Pinhel.
- Homenagem ao General Humberto Delgado.
A Delegação colaborou com a Câmara 1-lunicipal
de Coimbra e a Fundação Humberto Dc.lgado. na
homenagem realizada em Coimbra ao General
Humberto Delgado, assinalando a passagem dos 5-0
anos da Campanha Eleitoral de 1958. com o
seguinte programa geral:
• Dia 10 de Maio: Casa Municipal da Cultura I
BibliotecaMunicipal-lnauguraçâodaexposição
"Memórias de uma Campanha - Humberto
Delgado em Coimbra..
•Dia 30 de Maio: Casa Municipal da Cultura.
Colóquio: "Humberto Delgado em Coimbra 50
anos depois 1958/2008... com participação de
Carvalho Homem. Costa Pinto. lva Delgado. José
Mariz. M:írio Nunes. Mário Si1a. Monteiro
Valente e Teresa Portugal.
• Dia 31 de Maio: Ho1el Astória - Evocação da
Campanha Eleitoral de Humberto Delgado.
seguida da apresentação da obra "Humberto
Delgado - Biogrnlía do General Sem Medo". com
a participação de An16nio Arnaut. Carlos
Encarnação. DianaAndringa. Frederico Rosa.
Louzã llcnriques. Miguel Santos e Monteiro
Valente.
- Acções de se11sibili1.ação junto de escolas
Elementos dos Corpos Sociais da Ddegação do
Centro e outros sócios da zona de acção da Ddcgação participaram em sessões dc scnsibili1..ação sobrc

o2SdeAbriljuntodcescolasdocnsinobásicoeserundárioederolectividadcs.apcdidodosrespeçti
1·osórgãosdirectivosenoámbitodoprotocolo1:elebradoentreoMinis1ériodaF..ducaçãoeaA25A.
- Tenú!ia"A RepúblieaHoje".
Em parceria com a "'ALTERNATIVA - Associação
Cultural para o Dcscrwolvimentodo Ser Humano'',
o Pm;idente da Direcção da Delegação do Centro
participou. no dia 4 de Outubro. numa 1ercúlia/debate,organizadapclaConcelhiadeCoimbra
daJu1·cntudcSocialista.desenvol1·endootema''Os
militares e a República".
- fantarldebale "Comunicação Social. Criminalidade e Segurança·
A Delegação colaborou com a Associação .. República do Direito" e oCon>clho Distrital de Coimbra
da Ordem dos Ad1·ogados na organização de um
jantar/debate, realizado no dia li de Dezembro.
comalínalidadeden:fkctirsobreafonnacomoa
Comunicação Social trata as qucstõesdacriminalid:tdeedasegurança.tendocomoconferencista
convidadooDr. JoséCarlosVasconcelos
- Intercâmbio com ou1rasassociaçôes.colcctividade.~ eorganismosdemocráticos

AdirecçàodaDelegaçâocominuouadesenrnlver
aligaçàocomoutrnsassociações.colectil'idadese
organizaçõesdcmocrá1icas decidadãos.promo1cndocontactoscom 1i>1aàcelebraçãopos1erior
depro1ocolosdecolaboraçàorccíprocacomosSindicatos dos Profr.ssores da Região e da Zooa Centro
e colaborando com o"Concelhoda Cidade de
Coimbra" e a "'ALTERNATIVA -Associação Cultural paraoDcsenl'olvimento do Ser Humano"
com.<;cdeemCoimbra
3.Contas
A gestão financeira da Delegação passou.
desde 2008. a ser centralizada pela Direcção da
A25A. Foi atribuído um fundo de maneio para as
despcsasdefuncionamento.sendoasdcspcsase
receitasremetidasmensalmenteàDirecçâoda
A25Aeintegradasnasconrnsgcraisdcsta.Dcixou
dehaverlugaràapro1·açàodascontasde2008pcla
Assembleia da Delegação.
Noentan10.paraconhecimenco.apresenca-se
oscguinterc'>umoda,contas relativas ao ano de
2008.
Saldo que transitoudoanode2007 .
Receitas no ano de 2008
De~pesas nu ano de 2008 .
Saldo que transitou para 2009 ..
A Direcção •

524.30
1.685.92
1.859.98
350.24
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AMORTIZAÇÕES DO EXERdaO

DESCRIÇÃO

Equipamento bâsoco
EqulpamefltoadmmrstralJVO
PatnmõnioUSOÔlltivo
Obras de arte
Biblioteca
DlllraslrMl>.COfJlÓ<USnloespordf

AMOflTIZAÇÕES 00
ANTECEDENTE

1,963,286.15
6,361.15
160,622.42
8,261.20
69,742.13
493.77
84,220.08
2,292,986.90

lmobili~ações neorp6reas
Oespesasdemve$t.edes.envotv.

40,CXM.90

40,004.90
2,332,991.80

.

""" ..,

AMORTIZAÇÕES 00

AMQll.TIZAÇUtS

ACTNOLll.lUIOO

AOJMJLAOAS

273,605.58
2,921.66
108,529.49

39,266.00
636.12
16,062.24

312,871.58

1,650,414.57

3,557.78
124,591.73
0.00
0.00

2,803.37
36,030.69

71,175.26
456,231.99

8,4 22.00

79,597.26
520,618.35

4,6ZZ.82

1,772,368.55

26,6 69.94
26,66 9.94
547,288.29

13,334.96
13,334.96
1,785,703.51

o.oo

13,334.97
13,334.97

469,566.96

64,386.36
13,334.97

13,334.97
77,721.33

8,261..20

69,742.13
493.77

~
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ACTIVIDADES
EXERCÍCIO OE 2008

""'

141,1)8931

"'"

93,750.98

COMEMCIMCÕESDOlSDl..-.
ESl'{C"IÃO..l.O"VQZESDl-·

(Sl'OCTÃCU.O"ASllOltS().1(-.AlllllJ"

3,777.80
45,01.93
27,367.51

·1,655.07
8,950.42

----

·~"'fflUoÇID~

Abril - Junno • o Ref'erencial 69

Parecer do Conselho Fiscal <ano de 2oos1
Acti• idude d11 A25A

- Foram os ,ut!<;íd1os à> acti,idades: site da Guerra Colonial. CuJ';Q de

Con<.i<leramo-; que é justo salientar°" seguinte<. a:.pec10,·
- Acti' idade cul!ur.1.I de-;emol1ida. comemorações do 25 de Abril e do-. 25
ano; da A2SA cm Lisboa. None. Centro. Alentejo e Alganc.

e

Hi~lória

sobrctudo a realil.açào do e>pectáculo Vo1_e, de Abril. hcm como os
donativos que muito contribuíram param; re,ultados:
- O valor das quocas recebidas aproxima-se dos cu,cos administrati\'os, sem

-füpccc;kuloV01esdeAbrilnoColi-,.eu

considerar o Referencial

- Divulgação da Associaçilo: acra1·és do seu site. idas de militarc• de Abril às
escolas.Rcforcocialcconcursosdcfotografiacoutros.

- A situação da Tcsooraria é boa. a adequada gcst:lo dos excedentes permitiu
umaumentodos"Prm<"ntosFinancciros .. :

-Si1cdaGucrracolonial
·Continuação dos cursos para professores de História.
Analisados e apreciados o Relatório e Contas/: nosso parc<:er que:
- As peças contabilisticas apresentadas rdkctcrn a situaçào económicofinanci:ira da Associ:1ção e resultrun da rigorosa aplicaçào dos princípios
contabilísticos:
- As despesas apresentadas têm >uporte documental adequado:

Con1inuou a melhoria que se •inha ,·erificando oos proceo;sos de gestão e
controlo.
Mereceram apro,·ação o Relatório e as Comas relatin>s ao e~ereício de 2008.
bem como a Proposta de Aplicação dos Rcsuhados.
OConsclhoFiscaLtendoemconsiOCraçàootrabalhorealizadoeosresuhados
obtidospelaDirecçãoeportodososquctrabalhararnemproldaAssociaçào.
propõe um ,·oto de louvor à Direcção.

corpos sociais eleitos para o triénio 2009-2011
~ lesadaAs.sembl ei a -Gera l

Presidente
Vice·Prcsidente
Primeiro Secretário
Segundo Secretário
Suplente

Amadeu Garcia dos Santos
JoséManuelOli\eiraMooteiro
Joil.o/\1anuel ReboredoCoutinhoViana
Joaquim JoséFilipcVemura
Manuel José Estc,cs Rodriguc~

Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro

Di rccçâu
VuscoCorrei:iLourenço
JoséLuisVillalobosFilipe
AprigioRamalho
Armando Pinheiro Isaac

VogaisEfecti•·os

Vogai\ Suplentes

Pn:sidcme
Primeiro Secretário
Segundo Secretário
Supleme

António José Augusto
José Nuno da Câmara Santa Clara Gomes
Carlos Alberto Frias Barata
Marialn.kiaRet01a
ClarindaMariaVeigu Pires
MariadoRosárioFreitasRodrigucs
Co nse lh o Fiscal
M~nucl Beirào Martins Guerreiro
Vic10rHugodaM01a
AnlónioJoséPereiradaM:iiu
RamiroAntónioSoare,Rodrigucs

Delegação do Norte
corpos Gerentes para o biénio 200912011
OirN~âo

Presidente
Vice-pre.;idcotc
Secretário

AntcroAmbal Ribeiro da Silva
Rui Rolando Xavier de Castro Guimar.ie\
António Manuel l\larque' Lopc<.

Vogal
Vogal
Vogal
Suplentes

João Carl~ ,\lota Correia Ambrfüio
BomenturaJosél\lartinsFerrcira
Manuel LolT
JoiloBapti-.taV. M.Magalhàe•
JoãoMoulinho daSiha

NunoFilipeBritoFon~a

Prc<idente
Vice-pn:•idenle
Scçretúrio
Suplente>

l\1esadaASS(>mblci:i-Gcrnl
Abel Joaquim A. Tavare~
Antóniol\lárioRibeiroPinto
Jo<.é t ufr,MachadoBacelar Ferreira
JoséOuancGonçal\'csCardoso
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Convites à A2SA
Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Setúbal. conceno
comemorativo do 82.º anl\c~rio. 13-02-2009; Câmara MunicirrJI de Montemor"*Now. abertura da .rSemana
de Momcmor-o-Novo na Casa do
Alemejo". 02-05·2009: Rcnoria da
Uni.-ersidade de Lisboa. apresentação
do lino «Lui~ da Câmara Pestana uma 1·ida bre><'. uma obra enomie•.
! 7--02-2009: abenura da !O.' edição do
Festirnl de Teatro Acadtmíco de
Lisboa - FATAL 2009. 28--04-2009:
Clube do Sargento da Armada. Jornada
de posse dos órj!ãos sociais. 07-02·2009. tomada de posse dos órgãos so-ciais da Delegação do Feijó. 19--02-2009: Cãmar.i Municipal de Almada.
estreia da pt"Ça • O 1·cnJcdor de elogios. 15-C»-2009: Círculo de Leitores
e Tema e Debates. lançamento do hro
«Tribunais Políticos•. 2+0-i-2009.11111çamcnto do li"ro ~um mundo em mudança• de Mário Soares. 06-04-2009:
Teatro da Cornucópia. estreia do es·
pcctáculo «A Tempestade•. 13--03-2009:
A 9ane. inauguração da ewosiçào de
p1n1urJ de Rui Aguiar, 21--04-2009:
inauguração da e~posição colectiva
«ROOfS •. 05-03-2009; Editorial Caminlio. apn:;.entaçàodo lino ~cama u
galo gordo• de ln<'> l'upo e Gonçalo
Prntas. iluslraçõe> de Cri,tina Sam]Xlio. 3--03-3009: Município d<' Gr.'.lndola. inaugun>Çào da e~posiçào ~ Dia,,
da lor1ga noite: Retratos de Portugal
ante• de Abril ... 23-C»-2009: Oficina
do lil'ro. lançaniento do lil·ro «Di1.que
é uma espécie de Democracia• de João
Paulo Guerra. 27--04-2009: Comandance da Academia Militar. semin:llio
~A Academia Mílicar e a Guerra de
África•. 08·05-2009; Galeria de Ane
do Ca,ino Estoril. inauguração da e~posição de Paulo ÜS>Íào ~A margi-

nal~. 23-C»-2009: inauguração de exposição de Jacinto Lu1s. 26-03-2009:
Pmidemeda Federação Ponuguesade
Cicli<mo e a~ Ediçi:ie!. Mirll"rva Coimbr.i.. apresl'ntação do liHo ~A magia do
Tour: panicipação dos com:dores porcuguescs•deJoséMagalhãesCastelac
ele Ai>·es Barbosa. 18--03-2009: DirecçãodeAmadoresdeMúsicadeLisboa.
Comemoraçôe~ dos 125 anos d:i sua
fundação. 18--04-2009: APOIAR. comemoração do 15." anhersário. 18-C»-2009: comemoração do Dia Internacional da Mulher. 08--03-2009: Direcçào Central da Liga dos Combatentes.
inauguração da npo>ição de Vicente
da Sill-a. 06--C»-2009: F..ditorJ Campo
da Comunicação e Fundação Mário
Soan's. lançamento do li1-ro «Que nol'a
ordem mundial?•. 11--02-2009: Junca
de Freguesia de Fafe. comemoração do
35." anher:sário do Dia da Liberdade.
25-0-i-2009: Edi1ora Calendário. apn:>entação do li\'To •o.Metlnaçào dcscontínua sobre o envelhecimento" de Miguel Urbano Rodrigues. 28--04-2009:
Câmara Municipal de Almada. e o Tt:atro Municip;tl de Almada. e>1reia da
pt"Ça ~Dui<. liomen~·. 1-1-03-2009: e1
ln:ia da peça e da ópera • Ü doido e a
morte•. 15-05-2009: apre\.entaçilo do
Fe,ti\'al Almada 2009. 05-06-2009:
URAP. romagem de homenagem aos
heróico> Terrafalisca,. 21-03-2009:
Câmara Municipal de Vila Franca de
Xíra,eiclodcencontros «G uerraColonial: realidade e ficção•. 23--05-2009.
Papiro Editora e Amirn~m das Anes.
lançamt>nto do lí1·ro «Lima noite de
Insónia "de los.é A!beno Vasco. 25--O..i-2009: Panido Socialista. aprescncação do lil'ro ~Nós. Europeus• de
Vital Moreira. 15--04-2009: ln>titutode
Dcfes.a Nacional. dcbme sobre «As Dimcnsóe> lmemacionaisdo 25 de Abril~.

W-t»-2009: Círculo deA11c e Recreio.
Gala do CAR. 23-05-2009: reitor da
Uni,·midade de L1•boo. cerilTIÓ!lia de
outorga das insfgnia, de Doutor
Honoris Causa ao doutor Antoine
Baill}. Ol-06-2009: Fundação Caloosie Gulbenkian. Agência Europeia
do Ambiente e o lnstitulo de Ciêocias
lnlemacionai, da Uni\er>idade de
Li>boa. conferencia internacional
" Ttie media and che l'mironmenc
bet1>.cen complcxil)' and urgcocy ... 02--O..i-2009. Fundação Mário Soarc, e a
Edi1ora Caleidoscópio. lançamento do
li.-ro «\1emórias do n>eu cati>eiro,.,
23--04-2009: Mo,mienlo Mérito e So-ciedacle. colóquio
Valores do 25
de Abril no séeu!o XXJ,,, 22-04-2009:
Presidente da Direcção Central da Liga
dos Combatentes e associações de
combatentes congéneres. come moração do .-Dia do Combalente•. 18-04-2009: Município de Gr.indola. ccrimóma do ha1aear da bandeira. 25.04-2009: Associação dos Deficientes das
Nirças Armadas. comemoração do 35.º
Anher;:írio. 16·0.'i-2009: Unil't:r>id~de de Li>boa. urimóni:i de tomada
de po>se do reitor. 21-05-2009: Rei1or
da Uni1er<idadi: de Li1t:>ua e o presi dente do ConselhoeAdmini >lr.içãodo
Banco Santander Tona. cerimónia de
atribui~·ã-0 do pn<mio Uni1er-idade de
Lisboa 200812009: Pre>idenie da
Cântara Municip;tl de Gaia e a Oimçào do Círculo de Cultura teatral TEP. cstrcia do 215.~ espectáculo do
TEP. 07·05·2009: Câmara f.1unicipa\
de Vila Franca OC Xira e o Museu do
Neo-R<'alismo. inauguração da cxposíçào •lbe Rc1umofthc Real 7•.dc
Ângclaferreira.12-05-2009;inauguraçào da o:posição " Bmalha de sombras~. 07--03·2009: BibliOleca Museu
República e Re~istCocia/Grandella. coo-

"º'

Ofertas à A25A
Lh-ros. •Üs meus dispersos ... c algumas memória>» de Vergílio Rodrigues.
ofena do autor; «Cronologia da RcYoluçãol97411975/1976~.ofenadeVasco

Lourenço: «Urna Que.11ão adiada•:
ofena do a>sociado Joaquim Palrneim;
•A Nü1a Esquerda - Raías teóricas e
horizoncc político• de Celso Cruzeiro.
ofcnadoau1or.·Esséociaeniemóriaantologia de foiografia comemporJnea
-Vol.1-, ofertadoa,;sociadoArmando
l>aac: •Viagem ao tim do lmpl'rio• de
Manz lnura. ofl'na do editor: ~399
Ca1·alciros de Cm·alaria - Memória de
um Batalhào~ de Mário Lino. ofena do
autor: .. Poema' de Guerra -Angola
1969-1971• de José Niza. ofcna do
autor: «Proce\O A Nue'e Militar~\

Demócratas - Las Fucrrns Armadas Y
la UMD• de José Fones e Luís Oteru.
ofcna dos autores: • Pontc,edrJ En EI
Espej<.i Dcl líempu• de José Forte\.
ofcna do autor: ~Cri.-.e e rcfonna da
Democracia~ ofl'na de Vasco Lourenço; .. voz in>ubmi<sa• de A. Garibaldi.
ofcna do filho do autor: «Catálogo 75
Ani,ersário 1933-2008•.ofenadodirector ln>tituto fapailol de Li'boo 'Uiner de W<. Rio>": «lSCTE 35 ADO>
Nascido Par.i lnornr..ofrna do Editor;
«Resenha llistórica·Mihtar das Cam·
parrhasdeÂfrica(l961-l974)- l-l."Vol
- Tomo 1-ComarwJos-GruflO' Jnciai1•,
ofcnada Direcção de HiscóriaeCuhu·
ra M1li1ar: "A ngola. afinal era deles~.
de José Nune~ Valente. ofcna do autor.

Diwrsm. 2 DVD. ofcna da lJMD: 30
m<.xlalhas, ofcna da a>socia(fa Clannda
Veiga Pire~: diS<:o •As 107.C"i do 25 de
Ahril•. ofcna de Va~u Lourenço:
carta' do MFA emoldurado. ofena de
Pedro Filipe. líago Marques. Mariano
Oli•eira. Rafael e Pedro, CEI'
carpintaria 2009: 1ratxilhos sobre o 25
de Abril elaborados por Mafalda
Rodrigue,. Madalena Dorninguc'.
Joana Casquilho. João Pedro Correia.
Ana Rita Ferreira e Gonçalo Pereira. 1
mcJalhaeumquadrodaEscolaBásica
2. 3 - D. António Costa de Almada:
do"ier c01n re<..-one> de jornai; e programas comcmorati'o do 34.º Ani1~rsáriodo 25 de Abnl. ofena do associaJo Sanchl>s de Almeida. •

frrincia de Alexandre Coutinho e Lima
• Retirada de Guilcjc». 14-05-2009;
MURPI. VI Congresso. JQ.-05-2009;
Associaçà-0 Fronteiras e o Sindica10
dos Magistrados do Mmi;tério Púbh
co. •As Con•·cr:sas da Liberdade». 1405-2009: Rci1oria da Uni1-cr<ida<lccle
Li•boa e a Embaiuda da Ucrdnía
• Quin1.ena Hú;tórica e Cullural da
Ucr.Jnia~.17--03-2009:Associaçãodos

Juízes pela Cidadania. oolóquio ~ soo
Hora - Um Tribunal com História» 09-02·2009: Voz do Operário. homenagem a Nelson É1ora. l 3--0!-2009: Câmara Municip;tl Je Coimbra. inauguração da e~posição de Malan~atana. 7-02·2009: presidente do Con<.elho de
Adminhtração da Fundação EDP e
dircctor do Museu da Presidt;ncia da
República. inauguração da exJ10"1ção
colccti•'a ele anistas pon usuês «L:I
fora», 16-01·2009; Guimarães Editores, Teatro Nacional de São Carlos.
Midas Fi lmes e Filmes de Fundo. antestreia do filme «A Cone do None•
de João Botelho. 14-03-2009: Prc-side me da Câmara Municipal das Caldas
da Rainha eu Comandante da Escola
de Sargen1o; do Exército. cerimónias
da •Comemoração do 16de Março de
197-1~. 15·03-2009: As,ociaçãu de
l'r:lça, da Annada. jantar coniemor~ti\'O do 9.º Ani1er<.:llio. C»--03-2009;
Clube do Sargento da Annada, ses>ão
solene cornernoratirn do 3-1." aniwr:sário. 22--02·2009: Panido Socialis1a.
XVI congre,so. 01-03·2009: Associação Abril. lançamento do liHo de home na sem a Maria de Lourtlcs Pimassilgo. 07--03-2009: Presidente da Càmar.i Municipal de Amada. inauguraçàodaBiblimecaMunícip;tlJoséSaramago. 12-05-2009; Câmara Municipal
de Odi1elas. "Anc Murafü1a no Concclho de Odivela>,., 09--06-2009. •

Associados
falecidos
Regi\talllO'losfalecimentosde
MánoJ<N'deAguiar
('6ciofondador),
Joll([u•m de Sousa Teixeira
hócioefectiio).
Antónto Josc M. Macedo Costa
!'6cioefecti>o).
Fauilo Sousa Comia Camilo.
l'>óeio t:fccliio),
Carlm da Silla.
(sócioefectiio).
PedrodcJe;ui Ferreira
(apoún!~)

À> família' <'nlutadas aprc..cntamos »enuJa, condolências. •
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vamos aprender Bridge! <SO>
LUiS GAL\',\ O
ESTE SERÁ o segundo artigo dedicado ao problema
da DESQUE.l:."ZIFICAÇÀO que. como já referimos.
trarn-se duma delicada acção defemiYa ,·is.mdo contrariar a montagem e <!llecuçào dum e\'entual SQUEEZE
queocartcadorpossaestar.ou\'ir.acomiderar.
A manobra cm análise desenrola-se cm duas
fases bem definidas: a primeira. a da DETECÇÃO. é
emi11Cmcmente pa&M\'a. cr.quanwque a '\egurnfa. a do

ATAQUE. é partkularmenh: acti1·a
A DETECÇÀO é muito delicada e requer um
apurado scmidode análise das mãos. até porque a
'"leitura" de qlle um dctcrminaclo SQUEEZE pode vir

aserCJ;ecumdo,\'ai1er dcoc01TCrmui1ocedoduramc
ocarteioda mào(às ,ezes ao<;erb:nidaa 1.'cana!)
pam que as con tra-medidas possam ser atemp;idamen tc dest.>ocadcadas. J:l 11Q que se refere ao ATAQUE esta
é uma fase que rcquerboos oonhccimcmos técniros

por pane do defensor mas onde muitos automatismos
coosmuemprecios.as··mulctas"doe:11ecurnme.
Scrá.fundamemalrneme.contribuirparaaaqui,;ç:io deS>-e• conhecimentos que constitui o rl<)SSO
objectivo

1 - OCARTEIO
1.5 - A DESQUEEZIFICAÇÃO
A fase octi\'a da DESQUEEZ IFICAÇÃO é dirigida sobre um dos seguintes alrns
- AMEAÇAS: 1 is.ando a sua de<;truição
- COMUNICAÇÕES: procurando anulá·las
- AJUSTE: recusando a realização
Tendojásidoobjectodcanáliseaformacorno
poderá ser conseguido o ataque à AMEAÇA ISOLADA vamos agora mosuar como o ílanco de1·erá
procedcrporformaaimpedirqucocartcadore.• ecutc
n AJUSTE. pass.o. nonnalrneme. im~scindfrel na
preparaçãodoSQU EEZE
a - CONTRARIAR A REALIZAÇÃO 00 AJUSTE

de conseguir mais do que 9 ,·asas e mesmo só essas
com que esforço!!!
W ficou extaoiado com a oferta do ADV e tirou
ob\iammte("!) asvasasquecinhaapuradononaipe.
nem scqucrdesconfiandodahe\énicaofcrtaquc.cal
comoemTróia.acontoxera
Obscr.·crnos agora o drama que começou a
desenrolar-se no palco cénico de E que. perante o
dcsfilcdas5cartasdc t .te,equccfcctuar3baldas.
A1é ao momento não \Cnt1u na pele os efeitos do
calor.tendoenconcr.idonabaldadc3canasdc • o
b:llsamoadequadoàescaldantesiluação
O problema começou quando. na 6.' 1-a.'i.a, W
aprescmou a D• wbrc a qual encontrou a balda do
7'4>. preservandom;simaguanlaa • . Masoquefazcr.
na 7.' ,·asa. quandoS continuou comoA • ?Comoera
impcns.áwlaband<Jflaroutru • .decidiu-scpelaOOlda
do6A entregando.dessaforma.ocontrdtO.
Narealidadcoqucaconteceraéqueoinfelú,jogador em E fora submetido a um curiow SQU EEZE
SUICIDA cm que. escranhameme. mas como compete ncsta maoobr.1. fora oseu pareeiro (W)qucm dcsencadearao ..apcrto""cornarealizaçãodas41-asasa • .
Recomendo que atentem no que aconteceria
cawWseti\essc"'recusado.. emhatera4.' cartade
t jácfcctimmcmcapurada. Sctal actodecoragcrn
oudepresumfrclinsanidadcmemalti,·csscocorrido.
daíresultariaquc.euriosamcnte.ocancadornão tcria
fonnadeaccderà.1uanona1·a>a!
Parece mentira mas. como podem "erificar pela
obser,·açàoatcmadodiagrama.taléumarealidade:
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ApósaabenuradeSem lSToparecirofechou
o contrato em 3ST. A saída de W foi. evidentemente.

,,.

O cancador contou as ganhames à cabeça e
contabiliwu 8 1·asa~: 3• + 2• + 1• + 2• = 8. Para
cumpri r ocontratoprccisa1·adas A 3f3jáqueer.;de
csperarqueWti1·esscsaídoanaipequimo.Seasaida
a t fos~feitanumnaípcdc4canasaindapoderia
acumularadistribuiçilo3/3dos • .naipeondepoderiadarurngolpecmbranconatcntati1adeapurara
4.' canade • domorto.
Fcitaaanáliseinicialdi,.-çidiun.-cuaroA t >Obre
asaída. W entrandowbreaD t quefoi anatural2.'
JOJ;adadcW. Comonãohaviaqualquerrisco.paraa
linhadejogo queidealimra.decidiuentft'garamiloà
esqll<'rda. peloqucjogouo5 t na3.' 1·asa. Aofazêloconsta1ou que o naipc'ie enwntra1·a dbtrib\iido
5n.oquccrnnadaoafcctouporqucn.'.ioviamaneira

SemdúvidaqucS niíopoderiacumprirocon1ra10 apenas porque W se recusara a pos.1ibilitar o
AJUSTE tendo. com tal medida. im·iabilizado a execução do SQUEEZE de E entre A e "'
Apesar dacficáciaindiseuti1eldadccisãodcW
emnãobaterascanasapuradas.ficanoarapergunta:
Quantos jogadores à mesa teriam a coragem ou a
grande leitura do jogo para faler. mcsmoquej~ ronhecesscm esta téenicadefensi1·a?
e - AN ULAR AS COMUNICAÇÕES
A 1083
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E.stavapreparadaaletalarmadilhacomtodosos
ingredientes necessários à ··confecção"" de um
SQUEEZE DUPLO. cm que as • conscitufam a
AMEAÇA comum a E e a W. É evidente que ao ser
batidooV t ojogadoremWfoi "'obrigado.. ahaldar
o 7• . face à AM EAÇA do l o.to cm N. e o defcns.or
em E. perante a AMEAÇA do 6"' em S. o 5•
Poderia o flanco. nomeadamcme W. ter impedido tal desen lace? Não era fácil. masdi!1·iatcrdesconfiadoque.aoeederamsado RA.ocarteadorpreparava um SQUEEZE e que a ..cedência"" nada mai s
cradoqueaexccuçiiodoAJUSTE.
Se tal 1hesseconcluídoese.dc imediato.ameasse a AMEAÇA COMUN ICANTE( • ) teria destruído a possibilidade do caneador e~ecutar a ··incómoda .. manobra a quc sujcitou o ílaoco
Em jeito de conclusão podemos afirmar que
para execu1ar um SQEEZEE o doxlarante de1c garan·
tira C0~1 UN ICAÇÂO para a AMEAÇA existen1e
no morto. O ataque do flanco a essa COMUN ICAÇÃO pode destruir a quimera idealizada pelo caneador. transformando o que antes era esperança cm
mer~ utopia.
Até ao próximo número. •

• 965
• 10953

..

• 74
• VI084

A A72

• ARV96

• AR62
Contrato:6 • porS

Seguindo os procedimentos téeni,~is. ba'tas w
zes recomendados. o cancador elegeu S como MÃO
DE BASE e ronwbiliwu 2 perdentes: l a • e outra a
"'·a mcrlQS que e•te naipe se encomrassc. fa..onhel
maspoucopro1"a1·c1111entc.distribuído313(36'lo).Po.
deria melhorara probabilidade de sucessoscconsi·
derdsseaacumulaçãodchipócesesdos • 313coma
montagem de um e1entual SQUEEZE. que lhe ""pro.
duzisse""anccessária 12.' va,a<>mbandejadcprata
Fcitaaanáliseinicial ccdeua l.'1·asaecmrou.
na 2.' 1·asa. como o A sobre a D• materializando o
AJUSTE (dispor de todas as vasas menos uma) para
a execução de um SQUEEZE
Obviamen te que. em seguida, destrunfou em
trêstcmposctcs1ouadistribuiçãodos • batendoo
A• >eguido do 2• para a D do morto e do 5• para o
R da mão. Foi então que '<e confimmram os seus
receios.sobreainamis1osadistribuiçlio.quandoW
n:'ioassistiuebaldouo4 •
Agora. tinha a certeza. só um SQUEEZE o
podcriasalvar!Tcrnlocon>eiênciadelal factobateuo
9 t .wbreoqualhaldouo4• domorto.chcgandoà
scguintcposiçiíodiagrarnática:

Saída: R•

Nota : O bloco de anigos que dedicámos ao
SQUEEZE não cons1i1uiu mais do que uma mera
abonlagemaoassuntooquaLpelasuacomplnidade.
deveráscrobjecto.porpartedospratican!esintcressa<los nocema.dumamai s de.;;envolvidaan:llisc
Paracsscs sugcrimos alcituradcqualquerdasduas
publicações (ou de ambas! ) que consideramos ser
\'erdadeiros ""tratadO'>.. sobre a tt'cnica do SQUEEZE
To111/e Sq11ee:e clcBcrtrandR0111anet
Kr/$r>'onSquee~e f'loy de Hugh Kel.sey

