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chegámos ao n.º 100 de O Referencial! É u m número
simbólico e por isso quisemos que o seu conteúdo
correspondesse a esse simbolismo. E se há algo aregistar nas cem edições da revista da Associaçào 25 de
Abril é que elas correspondem a uma regularidade
notável na sua periodicidade trimestral e que foram
sempre norteadas por uma preocupação de aperfeiçomento qualitativo, quer na sua apresentação gráfica quer nos seus
conteúdos temáticos. Contamos hoje com a colaboração assídua e espontânea de muitos dos nossos leitores, o que confere ao boletim a
sua natureza de um verdadeiro elo de ligação no seio da Associação
25 de Abril. t por isso que, sendo O Referencial produto acumulado
da dedicação de todos os que, desde o seu nascimento, tiveram a responsabilidade da sua direcção, solicitámos aos camaradas que nos
precederam neste cargo depoimentos pessoais que traduzissem as
suas próprias experiências. Os que corresponderam ao nosso apelo
regressaram assim às páginas da sua revista. Considerámos também
que esse simbolismo deveria passar pelo seu rejuvenescimento gráfico,
conferindo-lhe uma apresentação mais moderna e uma arrumação
mais aliciante. Queremos deixar bem expresso que o n .º 100 não é
um ponto de chegada, mas um elo de continuidade num percurso
que vai prosseguir.
Tem sido norma de O Referencia/, seguida com alguma flexibilidade, fazer com que o conteúdo de cada edição corresponda ao que
ocorreu no respectivo trimestre, referindo-se exclusivamente a eventos ou incluindo colaboração remetida nesse espaço temporal. Daí
que este n.º 100 devesse abranger apenas o trimestre Outubro/Dezembro de 2010. Porém, o falecimento do Vítor Alves, ocorrido já em
janeiro de 2011 , levou-nos a abrir uma excepção. O Vítor foi dos mais
dedicados e influentes militares do 25 de Abril, na sua preparação,
na sua execução, na sua consolidação, uma daquelas personalidades
inesquecíveis a quem Portugal tanto deve e que ficaram na memória
popular como os ucap itães de Abril". Considerámos, a direcção da
A25A e a de O Referencial, que poderia deixar uma sensação de vazio
a chegada da nossa revista às mãos dos associados, já depois do seu
falecimen to, sem que a evocação do Vítor Alves figurasse com odestaque de que se tornou merecedor. Decidimos, assim, incluir neste
número um dossier alargado sobre o Vítor Alves, de cuja coordena-

ção o Vasco Lourenço se encarregou e que constituirá a parte mais
substancial desta centésima edição, pelo que não me alargo neste
Editorial nas referências ao meu saudoso camarada. companheiro e
amigo. Para além da sua evocação esta será também a manifestação
da sentida e justa homenagem de todos os que com ele partilharam
as jornadas épicas de Abril.
Aberta a excepção decidimos alargá·la incluindo também um dossier relativo ao falecimento de Gabriel Cardona, coronel do Exército
espanhol e historiador, elemento destacado da Union Militar Democrática (UMD), cujos militares em Espanha não tiveram dúvidas em
assumirem a sua inspiração no MFA português na sua mobilização
para o derrube da ditadura franquista. Sentimo-nos, na A25A, cúmplices e muito solidários com a UMD, com cujos camaradas temos
partilhado várias iniciativas de contornos cultu rais, em Portugal e em
Espanha. O Almada Contreiras e o Martins Guerreiro, dos que entre
nós mais têm privado com eles, encarregaram·se do trabalho com que
nas nossas páginas homenageamos Gabriel Cardona.

Neste ano de 2011 perfazem-se cinquenta anos sobre 1961, o ano
do assalto ao "Santa Maria" em que sobressaiu a figura de Henrique
Galvão, do início da guerra colonial em Angola, do golpe Botelho
Moniz, do fim da presença portuguesa no Forte de São João Baptista
de Ajudá, da fuga dos presos políticos de Caxias no automóvel blindado de Salazar, do desvio do avião da TAP e lançamento sobre território nacional de paníletos alusivos à farsa eleitoral para a AN fruto
da ousadia. entre outros, de Palma Inácio, da invasão pela União Indiana e perda definitiva da soberania portuguesa no Estado da lndia
e, como remate, do golpe de Beja liderado por Varela Gomes. Foi,
como escrevi num trabalho que publiquei em O /ornai llustrado em
16 de Janeiro de 1987, "O ano em que Salazar começou a perder", título com que encabecei aquele trabalho. Penso que a A25A não deixará passar sem o conveniente registo os relevantes acontecimentos
de 1961. que constituíram o mais próximo antecedente do 25 de Abril
na luta contra a ditadura colonial do Estado Novo. O 25 de Abril também foi. de alguma maneira, o culminar de uma luta prolongada de
que o ano de 1961 constituiu uma das etapas mais significativas.•

Pedro de Pezarat
Correia
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Morreu
Vítor Alves
O coronel Vítor Alves faleceu no dia 8 de
janeiro de 2011, no Hospital Militar da Es trela, aos 75 anos. Vítor Manuel Ferreira
Alves nasceu em Mafra, em 30 de Setembro
de 1935. Era casado com Teresa Ferreira de
Almeida Alves, pai de Ana Cristina Alves, avô
de Maria Almeida Alves e bisavô de Maria
Inês. O corpo de Vítor Alves esteve em câ mara ardente na Capela da Academia Militar,
no Paço da Rainha, em Lisboa. Após a celebração da Eucaristia de sufrágio, presidida
pelo Padre Joaquim Cerqueira Gonçalves, no
dia 10 de janeiro de 2011, realizou-se o fu neral para o cemitério dos Olivais, em Lisboa,
onde foi cremado.

Àfamília enlutada, a Direcção da A25A e O Referencial apresentam sentidas condolências.
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Na Escola
do Exército

ANOLECTIVO
1956/57

Vazio
enorme
Vasco Lourenço
O QUE Vi NHAMOS a querer não encarar, há já algum tempo, aconteceu: o Vítor
Alves deixou-nos, fisicamente. É um facto
que todos, mais cedo ou mais tarde, iremos para o chamado ~Oriente Eterno".
Mas, apesar da inevitabilidade, apesar de

se saber que está perto, custa sempre
muito ver partir um Amigo. Foi isso que
aconteceu comigo e o Vítor.
De repente, dei por mim a assumir que
partia um dos meus maiores amigos, dei
por mim a lembrar-me da nossa ida à Assembleia da República, no passado 36. 0
aniversário do 25 de Abril, onde ele nos
dizia ~vim fazer a minha prova de vida,
porventura a última ... ", dei por mim a evocar a última vez que foi almoçar à Associação 25 de Abril, no dia 17 de Novembro,
onde nos juntámos cerca de quarenta militares amigos, muitos ali idos apenas porque sentiam que talvez fosse a última vez
que com ele almoçavam, dei por mim a recordar a visita que lhe fiz a 30 de Dezembro no hospital, o seu olhar de despedida,
como quem previa que era o nosso último
encontro, em vida.
O vazio fez-se, como se fizera com outros Amigos, nomeadamente o Salgueiro
Maia, o Melo Antunes, o Carlos Fabião,
mas também o Sacramento Marques, o
Chico Rebelo Gonçalves, o Germano Miquelina Simões, o Zé Gomes Mota, o
Mário Aguiar, o António Palma, o Artur
Baptista, o Carlos Camilo e outros, falando
de militares de Abril. Mas também o Fernando Valle, o Emídio Guerreiro e outros.

Vazio que não sendo comparável ao
se ntido com o falecimento dos meus
pais, é enorme e cu sta imenso a desapaNo teu caso, caro Vítor, esse vazio temme permitido percebe r melhor quão importante foi o teu papel. na aventura
colectiva que encetámos e fizemos
mesmo objectivo da nossa vida.
Costumavas dizer que nós não tivemos
um líder, nenhum de nós teve condições
para ser o líder, mas acrescentavas que tivemos a capacidade e a sorte (para nós e
para o país) de termos constituído um núcleo forte, unido, que juntou as valências
próprias, com uma resultante extraordinária e que produziu resultados também
extraordinários. Acrescentavas, normalmente, que "até o grau de loucura do
Otelo foi fundamental~.
Sempre assim o considerei, muitas
vezes o afirmei e, acredita, cada vez estou
mais convencido: a tua contribuição para
o resultado final, a componente que aditaste ao núcleo dirigente, foi extraordinariamente importante! Foste fundamental,
em inúmeros aspectos, para o nosso sucesso e, como todos nós, injustiçado por
aqueles que usufruíram do nosso trabalho, da nossa acção, para se alcandorarem
ao poder.
Praticamente, nenhum de nós foi aproveitado, a nossa experiência acumulada
foi desprezada, como se temessem a
nossa autoridade moral, para lhes apontar
os erros cometidos.
Mas, caro Vítor, as tuas características,
a tua capacidade torna mais gritante o farisaico procedimento dos detentores do
poder.
Como igualmente aberrante foi o ignóbil procedimento que a comunicação social, de uma forma geral, teve perante o
teu falecimento.
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Quero informar-te que na próxima assembleia-geral da nossa A25A, vamos
propor, e certamente aprovar por unanimidade e aclamação, que te seja atribuída
a qualidade de Sócio de Honra, a ti o presidente (único, até agora) do nosso Conselho da Presidência. Com isso, ao
honrar-te, estaremos a honrar-nos a nós
próprios e à nossa Associação.
Até lá espero que te honre o conjunto
dos testemunhos aqui publicados, num
"caderno especial" do nosso O Referencial.
Pois é, chegou a vez de alguém organizar,
para ti, o que tu fizeste para outros amigos. Confio que gostes do resultado: tens
cá os três Presidentes da República eleitos
depois do 25 de Abril (desculpa, mas não
pedi nada ao actual), tens aqui alguns dos
teus principais amigos, militares de Abril
e não só. E não podia faltar o extraordinário poema que a Teresa te dedicou e leu
na missa, onde inúmeros amigos e muitos anóni mos (que ali compa rece ram
para te homenagear e agradecer a tua
acção cívica e patriótica) te acompanharam, na viagem derradeira.
Atésempre, Vítor.
Um grande, grande,
enorme abraço do
Vasco

1962

1965

Moçambique

Quitexe, Angola
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1975

Sanza Pombo,
Angola

Eleições para
a Assembleia
Constituinte

À sua formação
e cultura política, se
deve a manutenção
da cardealização
política
democrática
essencial
do Programa
elaborado por Melo
Antunes

Um dos mais vivos
símbolos de Abril
António Ramalho Eanes
VÍTOR ALVES ERA. antes de Abril, um
jovem oficial do prestigiado Corpo de Es·

tado-Maior que abertas tinha todas as portas conducentes aos mais altos cargos e
funções da carreira militar. Promissor fu.
turo profissional, este, que Vítor Alves

não hesitou em arriscar ou, melhor dizendo, trocar por uma aventura de risco,
de grande propósito político-humanista,
como foi o 25 de Abril.
Na verdade, com ela se pretendia, para
os portugueses, o advento de um devir de

novas fronteiras, que contivesse tudo o
que é próprio de um sistema democrático

de liberdades , e que lugar, de sã esperança, concedesse à realização das "aspirações de fundo" que habitam "todo" o
homem dos nossos dias: "dignidade, oportunidade, segurança, responsabilidade"!1l.
Assim, cedo adere ao Movimento dos
Oficiais das Forças Armadas (MOFA) e
cedo, também, nele assume proeminente
posição, como membro eleito da Comissão Coordenadora e Executiva (CCE).
No MOFA iria ter participação decisiva,
quer no desenho da sua organização,
quer, também, na discussão e orientação
do seu grande propósito político-militar,
quer, ainda, na mobilização de camaradas
de reconhecida capacidade técnica, militar e, mesmo, política. Nos últimos se
conta, nomeadamente, Melo Antunes.

Mas, se em todas aquelas áreas e processos teve papel de relevante importância,
actor ímpar e decisivo foi em situações de
critica e, simultaneamente, dramática importância.
De entre todas elas, mencionarei, apenas, pela crucial relevância que lhe atribuo, a decorrente da acção militar de 16
de Março de 1974 (do golpe das Caldas,
como a viriam a designar).
Otelo Saraiva de Carvalho tivera a leviandade - a "fraqueza"(2) segundo ele
próprio - de dar luz verde àquela acção
militar, não cuidando, nem de se informar previamente da disponibilidade e
prontidão das unidades afectas ao MOFA,
nem sequer de, previamente, consultar a
CCE do Movimento.
Depois de os dados - todos os dados estarem lançados, "nada mais havia a fazer
do que ir para a frente". Vítor Alves encontra-se com Otelo. Mostrando bem adimensão da sua paciência e sageza, mas
também da sua humildade e empenhamento na perda de tempo a recriminar
Otelo por ter agido à revelia da CCE do
Movimento e ter feito perigar todo o trabalho desenvolvido. Ainda segundo Otelo,
"Perante a embrulhada, o perene sentido
da realidade" de Vítor Alves leva-o a demonstrar a insanidade da aventura. Apesar
de, com justeza, discordar, em absoluto,
da decisão de Otelo, e de ajuizar, bem, das
suas possíveis consequências, não se afasta
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Ministro
da Educação
8 DE AGOSTO OE 1976

de novo no sótão
de Gomes Mota

Vítor Alves. Segundo Otelo. ~Aceitou ajudar·me no que fosse possível", esdare·
cendo, embora, "que não participaria de
forma alguma na aventura", na "barra.
cada~, lhe viria a chamar o próprio Otelo.
É, ainda, Vítor Alves, no seu conhecimento profundo da instituição militar e
do seu sentir, que leva o MOFA a optar
por só ter oficiais generais na Ju nta de
Salvação Nacional e a recusar a proposta
de Otelo de preencher um dos lugares
com oficial de paten te inferior (tenentecoronel Firmino Miguel ou major Eanes,
no propósito então formulado por Otelo) .
A Vítor Alves, à sua formação e cultura
política, se deve a manutenção da cardealização política democrática essencial do
Programa elaborado por Melo Antunes.
tele, também, actor importante na renegociação do Programa do MFA exigido
por Spínola e sugerido por Costa Gomes,
imediatamente após o término do golpe
e antes da apresentação da Junta de Salvação Nacional, através da RTP.
Importante, foi o trabalho «penelopiano» de Vítor Alves no decurso da preparação do pronunciamento e no tempo
que, de imediato, se lhe seguiu. Legítimo
é catalogar Vítor Alves, com Otelo e Melo
Antunes, como actores principais do
MFA, obviamente sem menosprezar o
papel relevante de muitos outros, como é
o caso, por exemplo, de Vasco Lourenço.
Se assim foram o seu trabalho e papel,
nesta fase da vida e acção do M FA, não
menos importante foram a sua acção e protagonismo no decorrer da Revolução e no
tempo da institucionalização democrática.
Muito desse trabalho é do co nhecimento público, pois foi executado com visibilidade mediática. to caso de ter sido:
membro da 1 Com issão Coordenadora do
MFA, embaixador itinerante (1975), mi-

nistro de vários governos provisórios,
porta-voz do governo, membro do Conselho da Revolução, presidente do Dia de
Portugal, de Camões e das Comu nidades
Portuguesas, e conselheiro pessoal do
Presidente da República (1982/85).
Mas, muito do seu trabalho- atrevo-me,
mesmo, a dizer, do seu mais importante
trabalho - foi desenvolvido fora da iluminação mediática. Realizado foi junto do
MFA, dos militares, dos partidos políticos,
de organizações influentes da sociedade
civil, intentando resolver antagonismos,
compaginar denominadores comuns como o do constitucional pluralismo quando, após o 25 de Abril, se mostrou que
a esperança da Revolução era interpretada
por militares, partidos políticos, forças sociais, centros de poder táctico, de maneira
muito diversa e, até, oposta.
Importante, neste contexto, foi o apoio
que proporcionou a Melo Antunes em
todos os combates travados para salvaguardar a cardealização democrática pluralis ta da Revolução, que permitiu - é
bom recordá-lo -, apesar do «gonçalvismo» dominante e ascendente do pós11 de Março de 1975, fazer as eleições,
prometidas no Programa do MFA, para a
Assembleia Constituinte. Por tudo isto
lhe terá sido, justamente, atribuída a
Ordem da Liberdade.
Importante foi, também, o papel que
teve junto das comunidades portuguesas
no mundo. Comunidades que a sua acção
permitiu religar a Portugal. consciencializar da importância da sua unidade democraticamente organizada, quer perante
o seu país de origem, seu presente e
devir, quer perante o poder político dos
países de acolhimento e trabalho. Pena
foi que circunstâncias políticas impedissem que esse trabalho fosse ultimado.

1976

Na academia
militar de West
Point. EUA
1978

Na embaixada
da Jugoslávia

É a todos estes trabalhos de Vítor AJves
- que, em grande parte, conheci, e que a
sua modéstia persistiu em não dar a lume
- que muito deve, em minha opinião, a
democracia política em Portugal.
Vítor Alves era sobretudo um homem
bom, culto e sensato. Bom porque possuidor era de uma vontade boa, um carácter
nobre, que amava instmir-se, trabalhar,
divertir-se. Culto porque conhecia bem a
história da nossa nação e bem sabia, também, da situação do nosso povo. Sensato
porque, como disse o Padre Manuel Antunes, ~ser sensato é visar no absoluto e
realizar no relativo, na convicção, fornecida pela história, de que viver no absoluto e no absoluto realizar é o caminho
mais directo para a instauração do terror".

Importante foi, também, o papel que teve junto das
comunidades portuguesas no mundo. Comunidades
que a sua ação permitiu religar a Portugal,
consciencializar da importância da sua unidade
democraticamente organizada, quer perante o seu
país de origem, seu presente e devir, quer perante o
poder político dos países de acolhimento e trabalho
Vítor Alves - a quem, no final. a coe·
rência democrática responsável do Movimento das Forças Armadas muito ficou a
dever, como muito a dever lhe ficaram a
transição e a instituição da democracia. ficará, na nossa memória colectiva, como
um dos mais vivos símbolos de Abril.
ANTUNES. Manuel- Educação e sociedade. Lisboa: Sampedro, 1973. p.145

1

2

Esta e as restantes citações são da obra:
CARVALHO, Otelo Saraiva de-Alvorada
em Abril. Lisboa: Livraria Bertrand, 1977

Breve
homenagem
Mttrio Soares
FU I AMIGO E ADMIRADOR de Vítor
Alves um dos mais sensatos e inteligentes

Mcapitàes de Abril~, dotado aliás de um ta·
lento diplomático excepcional. Era extremamente simpático e, por natureza, um
sedutor. Foi dos mais activos responsáveis
pela Revolução de Abril, desde os primórdios da conspiração, sempre presente,
conciliador e positivo, em todas as fases da
Revolução e da sua longa consolidação.
Conheci·o no próprio dia em que re·
gressei do exílio, como um dos membros
mais activos - e acessíveis - da Comissão
Coordenadora do M.F.A. Sempre nos demos bem e, com os anos, fomos construindo uma sólida amizade, sem máculas. Até ao fim. Ainda participou, em
nome da Civitas, um dos primeiros movimentos cívicos criados em Portugal,
pela querida Amiga e minha colega da
Faculdade de Letras, Helena Cidade
Moura, na Comissão para a Defesa dos
Direitos do Homem, a que presidi, já depois de ter abandonado a vida políticopartidária activa.
Mas antes disso, convivemos nos Governos Provisórios, em que Vítor Alves,
como ministro sem pasta, primeiro, e, depois, ministro da Educação, teve um papel
muito relevante. Lembro-me que naquelas reuniões ministeriais intermináveis, a
que Vasco Gonçalves presidia. como primeiro-ministro, às vezes adormecia. de
repente e de cansaço, e, então, Vítor
Alves, automaticamente, presidia. Era
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1979

1980

O Conselho da

Na embaixada
da República
Popular da Coreia

Revoluç~o

apresenta votos
de Boas Festas
ao Presidente
da República

quando, sob a sua direcção, os trabalhos
prosseguiam com maior facilidade e rapidez e púnhamo-nos de acordo quanto aos
com promi ssos possíveis ...
Mais tarde conspirámos activamente
para conter a conspiração, de sentido contrário, que levaria ao ~pode r popularH e a
tentar, numa fase posterior, impor uma
~democracia popular" ou fazer de Portugal. como diziam então, uma ~cuba europeia". Foi nos meses que precederam o
25 de Novembro de 1975 em que houve
uma aliança de facto entre o PS, vencedor
das eleições de Abril de 1975 e o chamado
Grupo dos Nove, onde pontificavam Vítor
Alves, Vasco Lourenço, Melo Antunes,
Vítor Crespo, Costa Braz, Gomes Mota,
Pezarat Correia, Franco Charais e outros,
que não eram do Grupo dos Nove, mas
foram decisivos, como Pires Veloso e
Lemos Ferreira entre outros. Daí resul·
tou, aliás, o começo da normalização de·
mocrática em Portugal. Foi nessa fase
mítica que, quase todos os dias. nos en·
contrávamos, ou no restaurante "Choca·
lhoH ou em casa de Jorge Campinas, para
acertar agulhas e impedir que a Revolução, até então pacífica, nos conduzisse à
guerra civil...
Depois, na escolha do candidato à Presidência da República, Ramalho Eanes - e
durante a campanha -, voltámos de novo
a encontrar-nos muito. sempre em busca
dos compromissos possíveis que conduzissem a uma Democracia pluralista e civilista e a um Estado de Direito, ao estilo
dos Estados europeus da então CEE. E
também para preparar a nossa adesão à
CEE, que era no tempo, para nós, o contraponto necessário à descolonização.
Vítor Alves. muito próximo de Eanes,
foi seu representante junto das comunidades portuguesa dispersas pelos cinco

continentes. Correu, em inúmeras viagens, o Mundo inteiro e fez um excelente
trabalho. Foi numa época em que se deu
um hiato nas nossas relações, porque raramente nos víamos. Mas mais tarde, resolvidos os problemas internos, voltámos
a encontrar-nos, até ao fim.
Acompanhei a sua longa doença, encontrando-o, várias vezes. Teve altos e baixos, mas resistiu com uma coragem extraordinária e sem dar parte de fraco, até
ao fim. Para mim, inesperado e muito
doloroso.
Foi acompanhado carinhosamente por
sua Esposa. exemplar, sua Filha e Neta
(que adorava). E também pelos seus vários
irmãos. que sempre foram muito unidos.
A sua morte representa uma grande
perda para Portugal. Foi. no entanto, injustamente quase apagada por outros
eventos menores mas sensacionalistas.
Realmente, a nossa comunicação social,
é o que é ... Mas essa atitude chocou
muita gente e eu estive entre ela. Víttor
Alves ficará na História como por exemplo: Salgueiro Maia e Melo Antunes.
Visto terem sido os Capitães de Abril não nos esqueçamos disso - que nos
deram a Liberdade.
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25deAbril
em Santarém

Devemos-lhe muito,
não o esqueçamos.
Foi um dos
principais
iniciadores
do nosso tempo
de refundação,
finalmente
democrática,
em Portugal

lnteligência,moderação
eficácia e afectividade
Jorge Sampaio
FUI VOTAR HOJE, dia 23 de Janeiro.

Faço-o sempre com alegria, feliz por ter
algo de que só me foi possível usufruir a
partir dos trinta e seis anos de idade.
Certo que participei como candidato e

votante nas chamadas eleições de 1969
para a então Assembleia Nacional. Basta

relembrar o número de recenseados à
época - mínimo para o que deveria ser para lhes retirar qualquer promissora esperança, que logo deixámos de ter, com
o funeral antecipado da primavera marcelista.
Recordo-me bem da primeira votação
a sério em que participei, em 25 de Abril
de 1975, para a Assembleia Constituinte.
Foi um momento inesquecível e belo para
todos nós, uma esperança finalmente
transformada em festa vivida. Podíamos.
enfim, ter uma espécie de orgulho colec·
tivo de estarmos a viver um momento histórico, que ninguém nos podia roubar.
A minha avó Sara, então com noventa
e cinco anos, votou pela primeira vez na
sua vida. Envergou o melhor vestido. ar·
ranjou o belo cabelo, consultou-me quanto
a indicações de voto. ao que respondi com
a isenção possível. Fez o mesmo com todos os netos, ao que julgo.
Desde então muita coisa se passou em
Portugal, do melhor e, também, do mais
negativo. Estes últimos meses de crise e
do martelar constante de muitos comen-

tadores (não todos. felizmente!) que só
falam do pior, tornam difkil ter esperança
e coragem para corrigir a sério e defender
o essencial, num contexto europeu e
mundial muito diferente e que precisamos de compreender com urgência.
Mas hoje, ao entrar na Escola Secundá·
ria onde voto. claro que me lembrei daquele primeiro dia em que se podia
confiar numa eleição. E recordei também,
a minha Avó, com o seu belo vestido, a caminho de votar na freguesia de Santo
Condestável em Lisboa.
Mas estas lembranças, e muitas outras
de que aqui não falo. não teriam sido possíveis sem o momento de determinação
e coragem dos capitães de Abril de 74,
entre os quais marcou decisiva presença
o querido Vitor Alves, com a sua inteligência, credibilidade e eficácia. Devemoslhe muito, não o esqueçamos. Foi um dos
principais iniciadores do nosso tempo de
refundação, finalmente democrática, em
Portugal.
Admito que não acreditem. Palavra: foi
dele que me lembrei ao depositar o voto
na urna, agora que tão recentemente nos
deixou. Muito grato para sempre, meu
caro Vítor Alves.
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25 de Abril
em Santarém

>25 de Abril de 1974 - Quando ditava o Programa do MFA
aos jornalistas presentes na Pontinha
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25 de Abril
em Santarém

Carta para
um amigo
ausente
Otelo Saraiva de Carvalho
SENDO COISA ASSENTE que não nos
darás, por motivos amplamente justificados, o prazer da tua presença em próxima
reunião do Movimento, venho informarte, com a lealdade que é nosso apanágio,
que nela irei falar de ti e da importância
enorme que tiveste em todo este processo
de instauração do regime de democracia
representativa que é hoje o do nosso país.
E não o farei para que uma nova condecoração te seja concedida para ornamentar
o mostruário já amplo que possuis e no
qual avulta, com elevado mérito, a GrãCruz da Ordem da Liberdade. Mas sim

para que seja relembrada por alguns de
nós e dada a conhecer a muitos outros,
para lá do curriculum que te enobrece e é
público, a acção sensata, persistente, equilibrada, extremamen te discreta e hábil e
de tão grande sageza política que desenvolveste nos tempos conturbados que se
seguiram ao nosso glorioso 25 de Abril e
que lança sobre os teus magros ombros a
responsabilidade maior de teres conseguido conquistar, durante aqueles meses
de brasa, a confiança e a relativa tranquilidade dos poderes instituídos do chamado
MMundo Ocidental" na concretização dos
objectivos expressos no ~ Programa Político
do MFA" cuja leitura fizeste, naquela já

longínqua manhã de 26 de Abril, aos representantes pasmados dos órgãos de comunicação social no Posto de Comando
do MFA instalado no REJ da Pontinha.
De facto, as informações, as análises de
situação e os "recados" que forneceste ao
teu já antes conhecido Peter de Vos, "vocacionado para os assuntos militares" e
que integrava a equipa do Departamento
de Estado dos EUA que Kissinger, alannadíssimo com a queda de Spínola em 28 de
Setembro, enviou a Portugal e que aqui
permaneceu entre 10 e 14 de Outubro de
1974, foram factores decisivos para a obtenção do apoio político dos Estados Unidos ao nosso país, para a manutenção das
boas relações entre os dois Estados e apresença continuada de Portugal na NATO,
para tranquilizar os governos ocidentais
quanto à realização dos processo eleitorais
por nós anunciados, à impossibilidade da
tomada do poder por parte do PC P e à caracterização não comunista do MFA.
O precioso SJTREP que então fizeste a
Peter de Vos acabou por ser a parte mais
substancial e importante do relatório de
Alan Lukens, que aquela delegação americana chefiava, e a chave que permitiu
abrir as portas da Casa Branca para o encontro de Costa Gomes, por ele solicitado,
com Gerald Ford; foi importante para a
rápida mudança do embaixador Stuart
Nash Scott e da sua equipa na embaixada
em Lisboa; e sobretudo para os contactos
que foram iniciados pela administração
Ford com a Europa Ocidental com vista à
avaliação da transição de Portugal para a
democracia representativa, substituindo a
ditadura por um regime social-democrata
e pró-ocidental estável.
Quando Frank Carlucci veio para Portugal, para substituir Nash Scott, trazia
obviamente o teu nome em agenda para
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estabelecimento de ligação com os mili·
tares moderados do MFA. E a empatia
que entre vós ambos se verificou, tomoute o elo preferencial e credível para uma
proficua colaboração que iria fortalecerse após o 11 de Março e estender-se por
todo o chamado "Verão Quente de 75"
até ao 25 de Novembro e mesmo para lá
dele. Imagino a satisfação que Ca rlucci
deve ter sentido quando, antes desertornado público no Jornal Novo, lhe apresentaste em primeira mão o "Documento dos
Nove", "uma bomba na cena política portuguesa", como lhe chamaste, classificação que ele depois retomou no seu relatório a Kissinger, considerando tratar-se
de "uma ameaça militar directa aos radicais do M FA e ao primeiro-ministro",
constituindo uum ponto de recuperação
para os elementos anti-Gonçalves dentro
e fora do Movimento das Forças Armadas". Creio não andar longe da verdade
ao conjecturar teres sido tu o mentor do
Ernesto para a elaboração do Documento,
quando ele regressou de Munique, em
Maio de 1975, vergado ao peso enorme
da chantagem sobre ele exercida por Ford
e Kissinger, a exigirem-lhe acção e medidas drásticas que visassem pôr termo à
influência nefasta do PCP nos órgãos do
poder e à perigosa revolução socialista
que continuava , estuante, em Portugal ,
apesar dos resultados obtidos pelos "partidos democráticos" nas eleições para a
Assembleia Constituinte.
Mais do que as reiteradas afirmações
de Carlucci de que nada teve a ver com o
11 de Março, foi a tua estreita ligação com
o embaixador que hoje me faz acreditar
nele, pois tu , obviamente. irias dissuadi·
lo, firmemente, de prestar qualquer incentivo. apoio ou colaboração a uma
acção armada a preparar por Spínola e

1983

1984

Evocação dos 10
anos da reunião
de 9 de Setembro
de 1973, no
Monte Sobral,
em Alcáçovas

Evocação
da reunião
de 5 de Março
de 1974,
em Cascais

seus oficiais de confia nça contra o Governo provisório em funções. E retractarme da bronca que provoquei naquela
data, em conferência de imprensa realizada no COPCON, só compreensível devido à emoção e consternação pelo
acontecimento. ao declarar o embaixador
perso11a 11011 grata em Portugal e que, se
fosse primeiro-ministro. lhe daria vinte e
quatro horas para abandonar o país. Palavras precipitadas e imprudentes. sem dúvida, e que afinal, reconheço hoje, seriam
destituídas de fundamento.
A confiança que tu, antes de todos. e
depois já acompanhado por Mário Soares
e pelo Melo Antunes, autor e figura de
proa do "Documento dos Nove", incutiram em Carlucci, permitiu a este, fe lizmente para Portugal e os portugueses ,
vencer Kissinger na sua "estratégia davacina", que passava, como exemplo para
outros povos. por um boicote político e
económico semelhante ao que foi lançado
contra Cuba em 1960 e que seria desas·
troso e dramático para o nosso país. Afor·
tunadamente, para vencer o temeroso se·
cretário de Estado americano, mereceu
ele o apoio de várias figuras ilustres do
xadrez político dos EUA. como Donald
Rumsfeld. então chefe de gabinete de Ge·
rald Ford, com quem tinha sól ida relação
de amizade; o genera l Vemon Walters,
vice-director da CJA, com quem partilhara
responsabilidades no golpe de Estado que
em 1964 impusera no Brasil a ditadura
militar e que em 1974 propusera a sua
nomeação para embaixador em Lisboa em
substituição de Stuart Nash Scott; o ge·
neral Alexander Haig, comandante das
forças da NATO na Europa, a quem propôs, e confirmou, na sua viagem de trabalho a Washington em Agosto de 1975,
o nome de Eanes (e não duvido ter sido

1984

Evocação
da reunião
de 5 de Março
de 1974,
em Cascais

tua a designação do nosso camarada)
como sendo o oficial superior dos mode-

rados do MFA a escolher como convidado
a participar num programa de formação
da NATO, prevendo uma sua futura e próxima actuação.
Foste ainda, meu caro Vítor, fundamental interventor n a contenção de acção
armada e violenta que estaria a ser planeada e a executar pelo MD LP , pelo ELP
e pelo Movi mento Maria da Fonte, com
as garantias que lhes deste, através do diálogo e da persuasão, de que a questão e
problema dos "comunas" e da "esquerdalha revolucionária" iria ser resolvida a
curto prazo e com o assegurado apoio dos
Estados Unidos e dos países da Europa
Ocidental.
Por toda essa notável, eficaz e tão discreta actividade por ti exercida em bastidores, "a Pátria está-te agradecida", como
diria o velho Spínola num dos seus habituais arroubos patrióticos.
Pela m inha parte, modestamente, te
agradeço. Pela coragem que tiveste, sendo
quem eras, genro do chefe do EstadoMaior da Armada, em aderir ao Movimento dos Capitães e assumir as
responsabilidades que até ao fim sobre ti
pesaram; pela amizade que sempre me
demonstraste, apesar das divergências
que após 25 de Abril se foram entre nós
registando devido ao caminho que escolhi
(irrealista ... ) e que fui tentando percorrer
no sentido de, através de uma autêntica
revolução socialista, instaurar no nosso
país um novo e exem plar modelo de um
regime de democracia directa e participativa, na sua verdadeira dimensão etimológica; pela tua presença confortante e
corajosa nas vigilias comoventes que
tanta gente de esquerda, alinhada e não
alinhada, montava em cada 25 de Abril,

nos terrenos do Jamor próximos do Forte
de Caxias, quando lá estive preso; pelas visitas sempre bem-vindas que me fizeste
durante os ilegais e injustos cinco anos da
minha prisão preventiva; pelo abraço
amigo que me deste, sobressaindo da
multidão à porta do meu prédio de habitação em Oeiras quando ali cheguei libertado da Casa de Reclusão de Tomar;
enfim, pela coragem que mais uma vez
demonstraste ao receberes em tua casa
responsáveis das FP25 que contigo contactaram para te solici tar apoio em diligências, que lhes prometeste levaste a
cabo, para conseguir para eles uma amnistia que tornasse possível o arquivamento dos seus processos criminais .
Por tudo isto, Amigo, o meu OB RI GADO. E será aí, para onde partiste, que
faremos, mais tarde, sem pressa e sem
data marcada, uma nova assembleia para
recordarmos e falarmos sobre isto tudo,
sem ordem de trabalhos de antemão fi xada . Até lá, querido companheiro de jornada, um abração do
Otelo

Meu caro
Vítor
Amadeu Garcia dos Santos
HÂ MU ITO TEMPO que estou pa ra te
escrever. Mas, umas vezes por isto, outras
por aquilo, tenho vindo a perder as oportunidades de o fazer. Hoje, porém. decidi
que não passaria nem mais um minuto
sem que eu pegasse na caneta e te dirigisse esta pequena missiva .
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Almoço
comemorativo
do 25 de Abril

Apresentação
da candidatura
do PRD
ao Parlament o
Europeu

E aqui estou!
Em prim eiro lugar, quero dizer-te que
fiquei bastante magoado contigo por teres
decidido mudar de upoiso~ sem dizeres
nada a ninguém. Não são atitudes que se
tomem, sobretudo entre pessoas cujo relacionamento, de há longos anos, se fundamentou sempre n uma grande amizade
e numa total abertura na expressão daquilo que tínhamos para dizer um ao outro, o que quer que fosse. Somos praticam ente da mesma idade. Eu nasci em
Agosto e tu em Setembro, do mesmo ano.
Embora só nos tivéssemos conhecido já
na fase final da nossa adolescência, isso
não impediu que se tivesse cimentado entre nós uma certa e sincera comunhão de
ideais e de objectivos. Tanto assim foi,
que, apesar de autonomamente, ambos
enveredámos pela carreira militar e os
nossos "caminhos" na vida, a partir de
certa altura, não só vieram a cruzar-se
como até tiveram um razoável paralelismo no seu percurso.
E começo aqui, precisamente, a abordar a segunda questão sobre a qual te queria falar: o que foi a nossa vida, e a tua
em particular, a partir de certa altura.
Ambos participámos activamente naquilo
que constituiu o trabalho de preparação
do desmoronar do antigo regime. Isto é,
cada um de nós, na medida das suas possibilidades, conhecimentos e capacidades,
contribuiu para o êxito do que viria a ser
o inesquecível "25 de Abril ". A partir daí,
as características muito especiais da tua
maneira de ser, foram especialmente importantes para a condução do processo de
instauração da democracia no nosso país.
O teu espírito de busca de consensos, de
conciliação, de apaziguamento de conflitos e a tua forte personalidade, contribuíram enormemente para que, durante o

PREC, o nosso país não tivesse usofrido
na carne" as agruras e os distúrbios ocasionados por uma guerra civil. Nesses dificeis momentos e circunstâncias soubeste
sempre, bem e de uma forma muito udiplomática", desempenhar todas as missões de que te encarregaste ou foste encarregado. Aliás, a diversidade dessas
mesmas missões, quer como membro do
Governo, em que foste res ponsável por
pastas tão diferentes como a da Educação,
a da Comunicação Social e a da Defesa
Nacional, quer no campo das actividades
socioeconómicas em prol das populações
africanas quando em comissão militar em
Angola, quer ainda como embaixador itinerante logo a seguir ao 25 de Abril, puseste bem em evidência o carácter mais
positivo da tua personalidade. E, porque,
sensivelmente na mesma época fui também membro do Governo e membro do
Conselho da Revolução, tive igualmente
a possibilidade, nestas duas situações, de
contactar muito de perto contigo e de apreciar com algum pormenor como e de que
forma sa bias, habilmente, "levar a água
ao teu moinho".
Por tudo isto que aqui refiro, parece-me
que deixei bem vincado e algo detalhado
o tipo de relacionamento que existiu entre
nós durante todos este anos.
Por isso, e digo-o mais uma vez, fiquei
imensamente triste e magoado por teres
decidido mudar de upoiso". Mas, quando
eu, um dia, tomar idéntica decisão, não
deixarei (podes ter a certeza!) de te ir manifestar, bem de perto e pessoalmente,
esta minha mágoa.
Até esse dia, meu Caro Vítor.

O teu espírito
de busca
de consensos,
de conciliação,
de apaziguamento
de conflitos e a tua
forte
personalidade,
contribuíram
enormemente
para que, durante
o PREC, o nosso país
não tivesse "sofrido
na carne"
as agruras
e os distúrbios
ocasionados por
uma guerra civil
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Almoço
comemorativo

do 25 de Abril.
na Estufa Fria

Não estranhei que
a chamada classe
política se tivesse
alheado da sua
morte( ... )
Protesto pelas
injustiças de que
o Vítor foi alvo
ao não ver
reconhecido
o seu esforço pela
pacificação política
e democrática
da sociedade
portuguesa

Uma vida
dedicada
à Pátria
José Eduardo Sanches Osório
NUNCA PENSEI escrever em homenagem ao Vítor! Conhecemo-nos numa altura em que os momentos finais não entravam nos nossos horizontes. Estávamos
em 1967 a caminho de Angola. Muito
mais tarde em 1970 a vida juntou-nos no
mesmo curso do Estado-Maior e durante
três anos pude testemunhar a sua cultura,

inteligência e bom senso aliados a uma
notável capacidade de trabalho que faziam
dele o melhor aluno do curso. Já no final
do estágio do CCEM solicitei-lhe a participação naquilo que viria a ser o Movimento. Com grandes prevenções acedeu
à minha insistência e caminhámos juntos
até onde nos foi possível. Quis Deus que
nos voltássemos a encontrar no mesmo
hospital e fosse possível visitarmo-nos nos
últimos momentos da sua vida. Uma vida
totalmente dedicada à Pátria e ao serviço
da comunidade não olhando aos seus interesses legítimos mas só e apenas aos da
sociedade que jurara defender e encaminhar para uma vivência democrática e solidária. Não estranhei que a chamada
classe política se tivesse alheado da sua
morte. Afinal quem cumpre o seu dever
e morre em Paz com Deus só pode ambicionar que lhe dêem sepultura.
Quero aqui deixar um protesto e uma
condenação bem sei que ambos votados

ao esquecimento. Protesto pelas injustiças de que o Vítor foi alvo ao não ver reconhecido o seu esforço pela pacificação
política e democrática da sociedade portuguesa. Condenação de uma horda política que não alcança mais longe que o seu
próprio umbigo!
Aqui lhe deixo a minha homenagem e a
minha oração para que descanse em Paz.

Promover
o estudo do
pensamento
e acção
Vítor Crespo
VÍTOR ALVES era um militar democrata
e patriota, inteligente e realista que cultivava o diálogo e procurava consensos
aliando cordialidade à sua grande determinação.
Apreciei desde os primeiros contactos
a importância que sabia atribuir a cada
um dos problemas que se punham à intervenção dos militares na vida política
nacional, a lucidez e correcção com que
os encarava, bem como a liderança e dinamismo com que animava o Movimento.
A ampla formação militar sensibilizarapara os valores que historicamente têm
ligado a Instituição Militar aos destinos da
pátria, tendo sido o culto desses valores o
imperativo mobilizador para a sua acção
politica. Legitimara-a a constatação, feita
através dos seus elementos de trabalho no
Estado Maior do Exército, da impossibili-

º
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Aniversário

do 25 de Abril,
no Pavilhão
Carlos Lopes

dade do país adquirir armas e munições
que permitissem a continuidade da
guerra, impossibilidade aliás então também largamente demonstrada pela iminência do desastre militar da Guiné.
A iminência de patria in periculo e a in·
diferença ou conivência com ela dos seus
superiores foram determinantes essen·
dais da rotura hierárquica e da sua acção
para derrube do regime. em prol de direitos dos concidadãos, da democratização da
vida política, do prestígio de Portugal na
cena internacional. Caminhos que a sua
análise de cidadão propunham há muito,
mas que a condição militar lhe impedira
até aí. O ~mais civilista dos militares de
Abril" foi, de facto, um dos mais conscientes e assumidos militares do M FA.
As suas excepcionais qualidades para a
apreciação do essencial na complexidade
das situações foram determinantes para
o encontro de soluções correctas nas dificuldades que envolveram a definição dos
propósitos políticos do Movimento e das
vias e acções para os concretizar. Integrando a direcção central do Movimento,
toma posições favoráveis ao seu cauteloso
mas firme fortalecimento e à sua total autonomia política e ideológica, mesmo na
crise de identidade provocada pela publi·
cação do "Portugal e o Futuro".
Conseguida a formulação dos grandes
objectivos do Movimento, processo no
qual tanto se empenhara, Vítor Alves teve
o gosto de os ver aprovados na reunião de
Cascais.
Desfavorecendo pronunciamentos que
considerava dúbios e com laivos corporativos. defende o derrube do regime através de uma ampla acção militar do M FA,
para obter uma inequívoca derrota das
forças e políticas do passado, para virar
definitivamente uma página da vida na-

dona!. Em 16 de Março não teve dúvidas
de que aquele movimento não cumpria
os objectivos do MFA e comunicou a camaradas a sua não adesão.
Entre o malogro das Caldas e o 25 de
Abril Vítor Alves teve uma acção relevantíssima na coordenação política do Movimento e na sua protecção contra a sanha
repressiva do regime. Por baixo da capa
de extinção com que foi camuflado e apesar da limitação de contactos e das muitas
desilusões, conseguiu garantir a unidade
no Movimento e, em cooperação estreita
com o sector operacional, manter alto o
ânimo necessário ao cumprimento dos
objectivos.
Coordenando com grande eficácia o
grupo de trabalho de redacçào final do
Programa, viria a encontrar, no final, as
conhecidas resistências do general Spínola com particular significado na questão
colonial.
Recordo, dessa altura, a lucidez das
suas previsões. Portugal não teria condições para manter uma situação de guerra
após a queda do regime. Era indispensável transferir os confrontos com os movi·
mentas de libertação do plano da guerra
para o das negociações, ganhar tempo e
criar um clima interno e internacional fa.
varável à resolução de tão complexos problemas. Entendia ainda que o significado
destas divergências de objectivos e processos auguravam dificuldades para o fu.
turo. Havia, de facto, dois projectos. Mas
a sua sensatez argumentava a favor da colaboração: por causa dos riscos de divisão
no Movimento, da imprescindibilidade
de generais para caução de muitas das
participações e, fundamentalmente, da
necessidade de força e de unidade para
garantir uma vitória esmagadora, inequívoca, sem traumas de consequências fu.

1994

Almoço
de homenagem
ao marechal
Francisco Costa
Gomes

Empenhou-se
vivamente em que
a ação política fosse
exercida por
personalidades
civis com prestígio
nacional
e representativas
de correntes
políticas, mas
na resolução
das crises ombreou
com os camaradas
que mais
se empenharam
em não permitir
desvios
da democracia para
projetos pessoais

turas, sem sangue, exemplar para o clima

de concórdia e liberdade que queríamos
construir. Havia concepções diferentes,
mas no fundo, também pontos comuns,
teríamos de gerar consensos.
Na própria noite de 25 de Abril o povo

português conheceu uma junta de gene·
rais que representava o poder e um projecto político apresentado pelo seu
austero presidente e um major que falou
da esperança dos jovens militares que se
empenharam no derrube do regime, e o
país viveu as alegrias da libertação envolvido nessa esperança.
A acção de Vítor Alves durante todas as
vicissitudes do período de transição foi de
enorme coerência com as propostas e valores que ajudou a formular no Programa

e foi seguramente, de entre os membros
da Comissão Coordenadora, o que mais
se esforçou por gerar consensos e promo·
ver soluções de estabilidade.
Empenhou-se vivamente em que a
acção política fosse exercida por personalidades civis com prestígio nacional e representativas de correntes políticas, mas
na resolução das crises ombreou com os
camaradas que mais se empenharam em
não permitir desvios da democracia para
projectos pessoais.
Com o extremar das tensões políticas e
da agitação social a que as duas grandes
crises foram dando pretexto, Vítor Alves
assume a defesa dos objectivos do Movi·
mento e faz parte dos militares que <lesem·
penham funções políticas integrando com
mérito os sucessivos governos provisórios.
Aquando da formação do Conselho da
Revolução Vítor Alves chega a sentir-se
fora do processo, mas as suas responsabilidades e grande ânimo, conduzem-no
de novo à luta pela liberdade e pela democracia com que tanto sonhara antes de

Um olhar
penetrante
e sereno

Abril. Contesta projectos e vanguardas
revolucionárias, bate-se pela expressão da
vontade popular na Constituição que regularia a democracia, o Estado de direito,
as garantias e os direitos individuais, a
justiça social, esse era o seu projecto, o
do MFA.
Não nos é possível evocar aqui toda a
contribuição do Vítor Alves para a Revolução de Abril.
Não poderemos, porém, omitir a sua
acção na génese do grupo militar que
apoiou operacionalmente o Grupo dos
Nove e a importância da ligação que com
ele estabeleceu.
A relevância do seu contributo para que
a crise de Novembro não se transformasse
numa guerra civil Norte-Sul e para que a
necessária intervenção militar viesse a ter
expressão mínima.
A contenção que conseguiu obter nas
acções violentas da extrema-direita, preservando toda a sua independência e a do
grupo que representava.
A importância da sua acção em contraria r as tendências independentistas dos
Açores.
A despretensão com que no período
constitucional se ocupou da celebração do
10 de Junho e a inteligência com que o
transformou de data de luto e celebração
da guerra e dos seus heróis em dia de
concórdia e celebração, em Camões. das
virtudes lusas. Como soube apelar ao sentimento nacional dos milhões de portu·
gueses na diáspora e integrá-los no todo
nacional em celebração da Pátria.
Estas breves memórias do Vítor Alves
na Revolução de Abril, para lembrar a
grande amizade e camaradagem que nos
ligou, a inteligência. determinação e coragem que lhe reconheço, a admiração
com que o recordo, mas sobretudo para

1994

Reconstituição
do Posto de
Comando no REl.
na Pontinha
1996

Tomada de posse
como membro
da Chancelaria
das Ordens

salientar a impo rtância do seu pensamento e intervenção em todo o processo
de instauração da liberdade e da democracia em Portugal que julgo não estarem
suficientemente investigados e valorizados. Entendo, por isso, que a promoção

e divulgação desse estudo devem constituir prioridade da Associação 25 de Abril.
Pelas suas qua lidades e pela relevância
excepcional da sua participação na revolução de Abril, Vítor Alves merece de todos
nós viva e sentida homenagem.

>1977 - Na embaixada de Portugal em Paris quando condecorou Maria Helena Vieira da Silva
com a Grã-cruz da Ordem de Santiago da Espada
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25 de Abril
na avenida
da Liberdade,
em Lisboa

As suas qualidades
de chefia e
coordenação foram
postas ao serviço
do apoio à formação
de partidos
políticos que
emergiram após 25
de Abril de 1974,
à ocupação de
pastas ministeriais
em Governos
Provisórios,
no apoio à nossa
comunidade
de imigrantes
e à Comissão
de Descolonização

Defensor intransigente
do programa do MFA
Manuel Franco Charais
CONHECI VITOR ALVES quando em fins
de 1973, regressado de uma comissão militar em Angola, assumi a chefia da Secção
de Material da 4 ." Repartição do EstadoMaior do Exército. O major Vítor Alves,
também ele um oficial do Corpo do Estadomaior passou a ser um dos meus subordinados e depressa constatei da sua grande

capacidade técnica para a realização de qualquer estudo referente a materiais de guerra.
Um dos importantes estudos por ele realizado fo i o Plano de Aquisição de Munições
para o Exército, que nos permitiu ter uma
ideia mais correta das dificuldades com que
o Exército lutava para manter as três frentes
de combate em Angola, em Moçambique
e na Guiné-Bissau. Com efeito as necessidades para todo o Exército e para o ano de
1974 atingia o valor de 1,2 milhões de contos e sabíamos que o poder político só iria
disponibilizar 0,2 milhões de contos. Como
consequência manter-se-iam vazios os depósitos base e avançados de munições, as
munições saíam das fábricas e eram embarcadas e enviadas praticamente para as
frentes de combate e ter-se-ia que reduzir
o consumo de munições utilizadas na preparação dos soldados que partiam para
África. Um outro Plano de Aquisição de
Material de Guerra feito na Secção de Estudos Gerais, em que necessidades de 12
milhões de contos iriam ser dotadas com
apenas 1,2 milhões de contos deu-nos a certeza de que a guerra estava falida.

Através do nosso contacto profissional
e pessoal estabeleceu-se uma relação de
respeito mútuo que vai levar Vítor Alves
a pôr-me ao corrente do Movimento dos
Capitães e a solicitar a minha cooperação
na redação do Programa do MFA. Assisti
a uma reunião de capitães realizada em
Cascais e aí pude constatar a sua capacidade de coordenação e de polarização de
um grupo de militares maioritariamente
do Exército mas também da Armada e da
Força Aérea que, entre presentes e representados, indiciava um total que ultrapassaria valores da ordem de setecentos capitães. Soube depois que a sua grande
capacidade de coordenação se estendeu à
ligação do grupo que elaborava o Programa das Forças Armadas e o grupo de
militares e unidades que, chefiados por
Otelo, tomaram conta do país em 25 de
Abril de 1974. Foi um dos primeiros militares da Comissão Coordenadora.
Depois as suas qualidades de chefia e
coordenação foram postas ao serviço do
apoio à formação de partidos políticos que
emergiram após 25 de Abril de 1974, à
ocupação de pastas ministeriais em Governos Provisórios, no apoio à nossa comunidade de imigrantes e à Comissão de
Descolonização. Como ministro da Educação no VI Governo Provisório tive a surpresa e prazer de ouvir, numa reunião informal de professores da Universidade de
Coimbra a opinião de que Vítor Alves tinha sido o melhor ministro da pasta de
Educação que haviam conhecido.

Depois do 25 de novembro de 1975
como membro do Conselho da Revolução
foi um importante apoio do Presidente
da República, general Ramalho Eanes
Como membro da Comissão Coorde·
nadora, do Conselho da Revolução ou em
m issões destacadas por indicação do
MFA, Vítor Alves cumpriu-as com grande
inteligência e dedicação. Vítor Alves está
no cerne do Programa do M FA e na sua
intransigente defesa nos diferentes ataques que este vai sofrer em 28 de setembro de 74, em 11 de março de 1975 e 25
de novembro de 1975.
Em 1982, finda a missão do Conselho
da Revolução, Vítor Alves vai pedir a sua
passagem à reforma desiludido com a incompreensão e ingratidão de uma hierarquia mili tar que ele próprio ajudou a
promover nas suas tarefas de conselheiro
da Revolução e dos dirigentes dos partidos políticos com os quais conviveu e de·
fendeu.
Vai ser um diploma, negociado entre
os partidos políticos para promover oficiais que viram as suas carreiras militares
interrompidas por se terem oposto ou defendido o processo revolucionário, que
irá permitir a sua promoção a coronel,
posto a que facilmente ascenderia se não
tivesse existido o MFA.

Um amigo
especial
António Cavaleiro de Ferreira
CONHEC I VITOR ALVES em Lourenço
Marques no ano de 1962, já lá vão perto
de cinquenta anos, durante a nossa pri·
meira comissão no Ultramar. Ele jovem
tenente em serviço no Quartel-General e
eu segundo-tenente, ainda mais jovem,
fazendo parte da primeira guarnição do
NRP "D. Francisco de Almeida".
Coincidiu ambos estarmos prestes a
casar, eu com a Ana Maria e ele com a Te·
resa, amigas de longa data, e os nossos fu.
turos sogros terem um excelente e salutar
relacionamento. Os nossos casamentos tiveram lugar em 1962 e. aos poucos e muito
naturalmente, fomos alicerçando e cimentando grande confiança mútua e uma muito
saudável amizade, que ao longo de quase
cinquenta anos se manteve intacta, resistiu
aos muitos desafios e desencantas que a
nossa geração viveu.
Entre 1964 e 1972 apesar das nossas
comissões andaram desencontradas e só
nos vermos de quando em vez, por ocasião das suas breves vindas à Metrópole,
a nossa amizade manteve-se acima das vicissitudes decorrentes das guerras no Ultramar.
Nos primórdios do Movimento dos Capitães, que levaria ao 25 de Abril de 1974,
Vítor Al\•CS, já profunda e activamente empenhado no movimento, manifestou-me
por diversas vezes as suas preocupações e
surpresa pela iuventude dos oficiais da Armada que compareciam às reuniões com
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Evocação
dos 25 anos
da reunião
de 5 Dezembro
de 1973.
na Costa
da Caparica

É hoje. Se tudo
correr bem amanhã
temos muito que
fazer!
Se correr mal
vêm-me buscar!
Estás disponível
para passarmos
um longo serão?"
Não respondi
e fiquei

os camaradas do Exército e a forma muito

discreta como se comportavam. Intrigava-o
a ausência de camaradas da Armada mais
próximos do seu grupo etário e cujo pensa·
menta politico sabia ser muito próximo do
seu. Efectivamente esta representação era
uma realidade só conhecida dos camaradas

da Armada simpatizantes com o

~Movi

mento" e que só veio a ser um pouco alterada na recta final da concretização da tomada do poder.

Em diversas ocasiões debatemos questões
muito sensíveis, designadamente a duração

do periodo de transição da responsabilidade
única e exclusivamente militar com o ob-

jectivo de dotar os portugueses de uma
nova Constituição, do tipo de democracia

a adaptar, a forma de assegurar em pleno
período de transição a realização de eleições
livres e a garantia da entrega do poder à
sociedade civil. De particular melindre era
a questão de manter umas forças armadas
coesas, por forma a fortalecer as posições
das representações portuguesas em eventuais mesas de negociações sobre o futuro
dos nossos territórios ultramarinos e suas
consequências para os interesses das diversas partes em conflito.
A colocação de Vasco Lourenço e de
Melo Antunes nos Açores, a gorada tentativa do 16 de Março e o consequente
avolumar das expectativas quanto à concretização do golpe de Estado eram temas
presentes em todos os momentos.
Por razões que não vêm ao caso, e apesa r de eu não pertencer ao Movimento
manteve-me sem pre a par de todos os
acontecimentos relevantes até ao dia 24
de Abril de 1974. Nesse dia, depois do janta r o telefone tocou. Era o Vítor Alves a
convidar-me para ir a sua casa, em Oeiras.
tomar café. Estranhei, mas fui. Aguardavame com a sua habitual jovialidade ainda

que com alguma inquietação. Quis saber
o que se passava e durante o café retorquiu: "É hoje. Se tudo correr bem amanhã
temos muito que fazer! Se correr mal vêmme buscar! Estás disponível para passarmos um longo serão?" Não respondi e fi.
quei. Falámos sobre os mais diversos
assuntos até ouvirmos a canção "E depois
do adeus". Interrompeu a conversa e disse:
~começou!~ Retomámos a conversa e ao
ouvirmos a "Grândola Vila Morena", com
grande alegria e a felicidade de quem atingiu o grande objectivo da sua vida, exclamou: "Vencemos!" O tema da conversa
mudou. Era grande a curiosidade de como
tinham corrido os acontecimentos. O regresso de Vasco Lourenço e de Melo Antunes a Lisboa passou a ser a sua primeira
prioridade. Pelas quatro horas da manhã
regressei a casa.
Muitos e variados acontecimentos ocorreram entre o 25 de Abril e 28 de Setembro de 1974 que acompanhei uns de perto
em Lisboa e outros em S. Tomé e Príncipe
onde, por ind icação de Vítor Alves, me
desloquei integrando uma delegação da
Junta de Salvação Nacional de que faziam
parte o major José Moreira de Azevedo e
o major FAP António Velez Caldas.
De Outubro de 1974 ao 1l de Março de
1975 chefiei o gabinete do ministro sem
pasta Vítor Alves, e acompanhei de perto
não só a sua actividade neste cargo como
também nos Ministérios da Defesa Nacional e da Comunicação Social de que
cumulativamente era titular. Totalmente
devotado à instauração de um regime democrático e avesso a quaisquer espécies
de totalitarismos acompanhou de perto
todo o processo conducente à criação da
Assembleia Constituinte, seguindo atenta
e permanentemente o desenrolar das suas
actividades.
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Evocação
dos 25 anos
da reunião
de 5 de Fevereiro
de 1974, em casa
de Marcelino
Marques

No âmbito da Defesa Nacional foi de
sua iniciativa a criação da Assistência na
Doença aos Militares das Forças Armadas
(ADMFA) que até então só vigorava informalmente na Marinha, iniciativa esta
menos bem compreendida pelo então Ministro das Finanças.
A notícia do seu falec imen to não foi
dada relevância alguma pelos órgãos de
comunicação social. nem pelos habituais

comentadores políticos. Todavia não se
pode, nem se deve esquecer que foi da
sua responsabilidade a elaboração da primeira Lei de Imprensa publicada pós 25

de Abril de 1974, embrião do acesso da
comunicação social à categoria de quarto
poder que hoje ocupa. A memória dos homens continua a ser curta!!!

Com os acontecimentos do 11 de
Março de 1975 Vítor Alves foi nomeado
embaixador extraordinário do Ministério
dos Negócios Estrangeiros. Na altura,
como assessor do ministro dos Negócios
Estrangeiros, acompanhei Vítor Alves
numa viagem ao Oriente - Timor, Indo·
nésia, Tailândia, Malásia e Irão - e pude
apreciar a sua grande sensibilidade, notável argúcia e facilidade de improvisação.
Já tinha passado a iniciativa do "Documento dos Nove" e Vítor Alves acompanhava de perto os preparativos de resposta
a uma eventual tentativa de golpe de Estado, quando foi nomeado ministro da
Educação e da Investigação Cientifica em
Setembro de 1975 e voltou a convidar-me
para chefiar o seu gabinete. Este era sem
dúvida o Ministério mais sensível de qualquer Governo pela quantidade e diversi·
dade de docentes e discentes. desde a instrução primária, passando pelo ensino
secundário e finalmente o universitário e o elevado número de funcionários públicos existente em todo o território nacio-

Evocação
dos 25 anos
da reunião
de 5 de Março
del974,
em Cascais

nal. A esta sensível área acresce a problemática implantação de edificios por todo
o país, com as mais diversas e complexas
características. Por último e da maior relevância a necessidade de criar nos encarregados de educação, docentes e alunos uma
nova realidade com o objectivo único - reunir esforços e sensibilidades conducentes
à formação destes últimos!.
Muito se ficou a dever a Vítor Alves na
sua curta passagem pelo Ministério nomeadamente no melhoramento dos edificios escolares e, em partirular, no diminuir
drasticamente em Lisboa o número de edificios centrais através da aquisição e instalação, à época bastante contestadas, no
grande complexo hoje existente na avenida

24 julho.
Decisivo foi o seu empenhamento na
criação da Faculdade de Medicina Dentária
do Porto, das Universidades dos Açores e
do Minho e na consolidação das Universi·
dades Nova e de Vila Real. Digna de menção foi a atenção e apoio que lhe mereceu
o reforço do ensino português nas comunidades portuguesas existentes na Alemanha, França e países do Benelux.
Geralmente muito bem informado
tomou por antecipação, com o apoio do
major José Aparicio então comandante da
PSP de Lisboa. medidas que evitaram a
ocupação das instalações da Sociedade de
Geografia de Lisboa e, simuJtaneamente,
promoveu a publicação de disposições legislativas que asseguraram o futuro financeiro desta instituição que atravessava uma
gravissima crise, decorrente do processo
de descolonização. Em Assembleia-Geral
realizada em 2009 e em reconhecimento
dos serviços prestados trinta e quatro anos
antes, foi eleito por unanimidade e aclamação Sócio Honorário daquela mais que
centenária instituição.

Muito se ficou
a dever a Vítor
Alves na sua curta
passagem pelo
Ministério
(da Educação)
nomeadamente
no melhoramento
dos edifícios
escolares
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Inauguração
do monumento

Nos 25 anos
do 25 de Abril

aos Militares
de Abril.
em Grândola

A grande empatia
de Vítor Alves
e a sua capacidade
para enfrentar
situações não
previstas,
permitia-lhe tomar
atitudes que
surpreendiam tudo
e todos

Teve outras iniciativas de grande visão.
que todavia não foram consideradas opor·
tu.nas pelo Governo de então. Recordo-me

que, na sequência de contactos havidos
com o seu colega sueco responsável pela
Educação, determinou o estudo da divisão
do ministério em dois departamentos independentes - wn englobando os ensinos
pré-primário, primário e secundário e
outro exclusivamente dedicado ao ensino
superior e à investigação científica. Em
2002, decorridos cerca de vinte e seis anos,
a iniciativa de Vítor Alves tomou-se uma
realidade com a criação do Ministério da
Ciência e do Ensino Superior.

Particularmente hábil e serena foi a
forma como encarou a primeira greve do
funcionários públicos do seu Ministério
que, logo pela manhã e em elevado nú·
mero, se concentraram no exterior do edi·
fkio da Avenida 5 de Outubro. A expecta·
tiva era grande por ser a primeira greve da
função pública e o Ministro ser um dos
principais membros do Movimento dos
Capitães. A comunicação social cobriu lar·
gamente o acontecimento. Por indicação
expressa de Vítor Alves as forças policiais
não receberam qualquer reforço. Serena·
mente chegou ao Ministério, surpreendeu
os manifestantes com largo cumprimento,
entrou pelo acesso principal da Avenida 5
de Outubro e foi trabalhar para o seu gabi·
nele. Numa sala ao lado eu e o secretário·
geral do Ministério, recebemos uma repre·
sentação dos grevistas.
A grande empatia de Vítor Alves e a
sua capacidade para enfrentar situações
não previstas, permitia-lhe tomar atitudes
que surpreendiam tudo e todos. Em 1976
de visita oficial à Jugoslávia a convite do
Presidente Tito, fazia parte do programa
um encontro ao fim da tarde com estu·
dantes universitários que decorreu em

ambiente de descontracção e abertura, em
parte pela facilidade e fluência com que
Vítor Alves e os seus ouvintes utilizavam
a língua inglesa. A assistência estudantil
não cessava de pretender satisfazer a sua
curiosidade sobre a revolução ocorrida em
Portugal e a certa altura foi pedida a aten·
ção do ministro português para a necessidade de encerrar a sessão. Vítor Alves
de imediato convidou toda a assistência a
continuar o encontro, sem formalidades
de maior, na residência oficial onde está·
vamos instalados. Os estudantes, entu·
siasmados pelo inêdito e imprevisto con·
vite, logo demonstraram efusivamente a
sua disponibilidade e as autoridades pre·
sentes tiveram a cortesia de não se opor
ostensivamente, procurando contudo di·
minuir a número de convivas alegando
falta de espaço para todos. Assim inopi·
nadamente a sessão transferiu-se para a
residência oficial e o ministro da. Educa·
ção jugoslavo, que até então só falara uti·
lizando interprete, surpreendeu-nos com
um fluente inglês de Oxford.
Com a tomada de posse do 1 Governo
Constitucional Vítor Alves achou não ter
chegado o momento de regressar definitivamente ao Exército, talvez por entender
que a consolidação da nossa jovem democracia ainda não estava consolidada como
era desejável. Eu decidi regressar à Armada e declinei diversos cargos civis para
que fui convidado.
Retomámos então o excelente relacio·
namento que tínhamos, ao ritmo anterior
ao 25 de Abril
Nos últimos cinco anos acompanhei e
segui de perto o seu último combate. Enfrentou a adversidade com coragem, luci,,
dez e esperança!
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Cidadão
do Mundo
Carlos Crujeira

SOBRE A NOBREZA do seu carácter, o
seu brio militar (fez quatro comissões no
Ultramar) e a importante intervenção politica e social (foi ministro de três governos)
que desempenhou na Revolução de Abril,
outros se pronunciaram já, com justeza,
homenageando e consagrando a figura e
o exemplo extraordinário de Vítor Alves.
O meu testemunho- possibilitado pela
ligação de amizade que soubemos cultivar
e pelos vários projectos que, conjuntamente desenvolvemos-, centrar-se-á em
domínios diferentes, mas não menos relevantes, da acção de Vítor Alves, quer enquanto organ izador e gestor quer, sobretudo, como grande lutador e promotor da
defesa e livre expressão dos direitos humanos. cívicos e de cidadania. Neste contexto, abordarei a acção de Vítor Alves na
Comissão Nacional para as Comemorações do dia de Portugal de Camões e das
Comunidades Portuguesas. na criação do
Partido Renovador Democrático (PRD) e
na constituição da Civitas · Associação
para a Defesa e Promoção dos Direitos
dos Cidadãos.
Conheci-o em Abril de 1974, ele oficial
do Exército, eu oficial de Marinha. Nos
anos seguintes, encontrámo-nos, por diversas vezes, em reuniões do MFA. Em
1978, convidou-me para integrar a Comissão Nacional para as Comemorações do
Dia de Portugal de Camões e das Comu·
nidades Portuguesas, que funcionava na

directa dependência do Presidente da República, general Ramalho Eanes. Assim
se iniciou uma íntima colaboração que
duraria quase uma década, mais concre·
tamente, até 1986, ano em que o general
cessou funções. Ao longo desse período,
tive o privilégio de o acompanhar em inúmeras viagens às comun idades portuguesas espalhadas pelo Mundo, com as quais
sabiamente estabeleceu laços sólidos de
confiança, que permitiram dinamizar e
motivar as comunidades, mobilizando-as
para o apoio ao processo de transformação social ocorrido em Abril, cuja génese
e desenvolvimento não se cansava de explicar e explicitar.
Os seus vastos conhecimentos, a sua
proverbial simpatia e inata amabilidade,
o seu sentido de humor, o seu ~savoir·
faire" (bem) aliado ao seu ~1ow profile~
foram atributos que soube potenciar para
estabelecer laços de amizade - e até de
confiança - com muitos dos nossos embaixadores no estrangeiro (que chegaram
a envolver·se directamente nas comemorações locais) e, bem assim, para garantir
boa receptividade e acolhimento às comemorações nacionais, junto de embaixadores estrangeiros acreditados em Portugal
(para além dos embaixadores de Itália,
França e Alemanha citados pelo Vasco
Vieira de Almeida, permito-me acrescentar o relacionamento com os embaixadores da União Soviética, Israel, Argentina
e Brasil).
Como é evidente, embora não tenha
sido suficientemente reconhecida, a acção
desenvolvida pelo Vítor Alves, enquanto
presidente da Comissão, traduziu·se num
extraordinário serviço prestado ao país e
à diplomacia portuguesa.
Em 1984, como resultado da ligação
pessoal e da comunhão de ideias com o

A sua proverbial
simpatia e inata
amabilidade foram
atributos que soube
potenciar para
estabelecer laços
de amizade - e até
de confiança - com
muitos dos nossos
embaixadores
no estrangeiro

ZB i O REFERENCIAL 1OUTUBRO DEZEMBRO
1999

Manifestação
Popular
do 25 de Abril

general Ramalho Eanes, o Vítor AJves empenhou-se na criação de um movimento
(suposto de, posteriormente, se transformar em Movimento Renovador Democrático) mas que, rapidamente, passou a
designar-se contra a vontade de muitos,
Partido Renovador Democrático. Nesse
período, tive ocasião de com ele participar

em múltiplos encontros pelo país e de
presenciar o seu enorme entusiasmo e
empenho na defesa, afirmação e consolidação da liberdade, da estabilidade económica, do estado social e da moralização da
vida política. Foram estas as referências e
estes os valores que sustentou e difundiu,
não sendo despicienda - longe disso - a
sua contribuição para os resultados alcançados pelo PRD nas primeiras eleições
em que participou.
Em 1989, sempre na coerente e intransigente defesa e promoção dos seus ideais,
motivou-me - juntamente com mais de
uma centena de cidadãos com distintas
funções profissionais e quadrantes políticos variados mas todos preocupados com
a defesa da dignidade humana e do direito
à cultura, à educação, à saúde, ao trabalho,
à segurança social e a outros valores fundamenta is a participar na criação da Civitas e para a qual foi eleito presidente por
diversas vezes sendo a primeira em Abril
de 1995 e, a última, em Maio de 2008,
cargo que ocupou até à sua morte.
Foi sempre um homem bom, amigo
do seu amigo (sempre presente e disponível nos momentos mais difíceis), gerador de consensos e apaziguador mas, do
mesmo passo, foi sempre rigoroso, exigente e combativo, nunca prescindindo
de lutar para alcançar os objectivos que
traçou.
Até sempre amigo e camarada Vítor
Alves.

Carta
a um amigo
Manuel Costa Braz
Meu Caro Vítor,
CONFESSO-TE QUE tenho uma grande
dificuldade em escrever-te.
Tenho andado de dia para dia para o
fazer e a inércia tem vencido.
Entretanto nota que não o faço por
qualquer imperativo circunstancial mas
sim porque o afastamento leva a relembrar coisas vividas em comum, sejam elas
factos, carácter, temperamento, idiossincrasias, o que for. E passá-las a escrito é
interessante, até para reviver. Compreendes bem isso tu que. que eu saiba, não escreveste coisa nenhuma para memória
futura, colaborando no entanto e felizmente com outros que o faziam para utilidade pública, como creio bem que virá a
verificar-se. Não descurarias o interesse
público.
h po r isso que recordo como nos conhecemos em Setembro de 1971: quando
vim juntar-me ao grupo a que tu pertencias e que se propunha fazer o Curso
Complementar de Estado-Maior no
IAEM. Coisa um bocado complicada para
mim, porque na relatividade já seria um
pouco vetusto para alguns colegas nossos.
E por força de ser major e o mais antigo,
era o chefe de curso. Delicado encargo.
A naturalidade da chefia daquele grupo
cabia-te, e eu era o intruso que depressa
deixou de o ser pela empatia imediata que
soubemos criar e desenvolver. Compreendeste e ajudaste nos problemas que
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eu trazia comigo pelas contingências da
vida e perversidade de alguns homens.
A tua vivacidade de inteligência e tem·
peramento torneavam momentos mais
complexos, como o faziam também
quando, em temas tácticos. se analisavam
acaloradamente as dificuldades do ataque
quer pela esquerda, quer pelo centro, quer
pela direita, e tu vinhas com a solução do
envolvimento vertical helitransportado.
- Mas nilo há helis!

- Pedem·se de reforço ao Corpo de Exir·
cito!
-Dificuldades? Hdo-desuperar-se. O que
é preciso é imaginaçilo!
Viemos a viver vitórias e frustrações ao
longo do curso: como era preciso que nas
obrigatórias orais dos exames finais houvesse pelo menos um espectador na sala,
ped iste-me que te acompanhasse. Assim
fiz. E retribuíste.
Quando, com sugestão do Firmino Miguel, coloquei à "turma~ a questão do
Congresso dos Combatentes que se anunciava - temática inusitada na ambiência
clássica e tradiciona l daquela Escola foste dos mais entusiastas e desassombrados na contestação que transmiti ao
director de Curso.
Findo o cansaço e as férias de 1973, fo.
mos para o EM E, tu na 4: Rep. com o
Sanches Osório e eu na 3.' com o Rebelo
Gonçalves.
Disseste-me em Dezembro, em segredo, da tua simpatia pela movimentação
que se veril1cava entre os capitães.
O Osório e tu levaram-me a juntar-me
ao grupo para mim agora mais visível em
S de Fevereiro seguinte, onde te vi, vol untariosamente, na mesa da Comissão Coordenadora do que já era um Movimento
de dimensão manifestamente alargada.
Ponderada e silenciosamente, quase

sem se dar por isso, dirigias a reunião, de
que aliás saí com uma incumbência. Que
cumpri.
E aceleraste a vida de dobadoira que já
vinhas adaptando.
Mas entretanto e cumulativamente,
numa perspectiva de enorme discernimento que poucas vezes é referido e para
mim constituiu um contributo inestimável para o triunfo, cirandaste com afabilidade, cortesia e convincentemente pelos
outros Ramos procurando a sua adesão
ou a neutralidade. E. com alguns colaboradores, conseguiste. E digo assim, por·
que a tarefa principal foi tua e da tua maneira de ser e estar.
Nas actividades preparatórias logo se
manifestaram resultados na elaboração
do "Documento de Cascais~, onde ajudaste sabiamente a ultrapassar as dificuldades e hesitações que surgiram na reunião que ali teve lugar em 5 de Março. E
que foi, chamemos-lhe assim, o momento
chave e decisivo para o que se processaria
a seguir. Constituíste o que poderá chamar-se de ~núcleo político~, com centro
no Ernesto e de que fiz parte e que viria a
pensar, ponderar e produzir o Programa
do M FA, onde aquele teu trabalho de procura de convergências voltou a ter relevante utilização e bons resultados não só
no imediato como no futuro.
Entretanto o Tejo corria célere debaixo
da ponte, com algumas precipitações. O
tempo urgia.
Paralelamente corria o excelente planeamento operacional, como por mim
vim a verificar.
A escada que conduzia ao bar do EME
para o café da tarde era local de troca de
rápidas e sigilosas opiniões sobre as evoluções que entretanto se verificavam. o
lugar de destino para os então Chefes da
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Normalmente
parco em palavras.
gostavas mais
de ouvir

Nação ou o !Úvel dos componentes da futura junta de Salvação Nacional.

Era o teu bom senso a imperar sobre
ímpetos entusiásticos e o conhecimento
e prudente respeito pelas idiossincrasias
individuais e do grupo profissional a que
pertencíamos.
Bem cedo na manhã de 25 de Abril fui

ao teu encontro na 4.ª Rep. onde, com o
Charais e o Zé Osório, sorviam sofregamente as notícias que as rádios iam trans-

mitindo.
Já noite dentro, findas as minhas tarefas, fui encontrar-te na Pontinha, onde
afinal não cheguei a render-te como tínhamos combinado, porque ali ficaste
também nas negociações do Programa
com Spínola e Costa Gomes e de onde se

saiu a caminho da RTP com os membros
da Junta.

Poucos sabem que ali tiveste de ler
para os sôfregos e ansiosos jornalistas as
partes essenciais e consensualizadas do
Programa, por carência de tempo e de
meios de cópia rápida para um bom as·
pecto gráfico.
O país ficou então a conhecer-te.
Mas a tua inquietação e movimento
não pararam, com ou sem funções gover·
nativas.
Lá veio o "Verão Quente" como foi de·
finitivamente baptizado e fomos, os dois,
Mrefugiar-nos" no MNE com a pomposa
designação de "embaixadores dos Servi·
ços Externos" - embaixadores itinerantes.
Ambos nos desincumbimos de tarefas
no exterior a partir do nosso gabinete lá
ao fundo do corredor, eu no Uganda e em
Moçambique e tu em Timor e algures na
Europa mas tu, com vantagem, não dei·
xaste de exercer a tua actividade. afinal e
plenamente no uso das qualidades reque·
ridas para a função, no interior. em todos

os desenvolvimentos em muitos dos
quais participei em ligação contigo e que
culminaram em 25 de Novembro. com o
~Documento dos Nove" de permeio mais
as reuniões no sótão do Gomes Mota e os
almoços no primeiro andar do restaurante "O Chocalho", em Santos, com admissão exclusiva e direito de acesso que
foi reservado para nós.
De novo o bom senso, equilíbrio, inte·
ligência e ponderação postos à prova com
éxito.
Espaçaram-se depois os contactos. que
os afazeres diferenciados também de
certo modo impuseram, mas uma regra
saudável estabelecemos por essa altura: a
de almoçarmos os dois pelo menos nos
dias 25 de Abril, após as cerimónias co·
memorativas na AR, depois do que eu te
acompanhava à Avenida da Liberdade que
ias descer num grupo numeroso e plural.
Para além de outras oportunidades que
surgissem.
Assim fizemos até há dois anos.
Coisa que estávamos a reavivar agora
como ocasiões que aproveitávamos para
saber de nós e para rever a matéria passada e a previsível para o futuro, que sem·
pre te preocupou.
Normalmente parco em palavras, gostavas mais de ouvir.
Acompanhavas de perto o evoluir da
vida política e as nossas ocupações, como
disse, deixaram de ter alguns pontos de
sobreposição, no tempo ou na matéria.
Foi assim que. em 1979, estando eu no
Songo, em Moçambique, isolado do
mundo e das notícias ou quase, dadas as
enormes dificuldades de comunicações.
recebi, bastante espaçados nas horas dois
faxes convidando-me para integrar o V
Governo Constitucional. Eu não fazia
ideia do que por cá ia entretanto aconte·
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cendo. Declinei os convites até que recebi
um terceiro fax que continha um quase
lacónico "Imprescindível que aceites" assinado .. Víto r Alves"
Comu nicação suficiente.
O conceito era teu ou vosso, como quiseres. A imodéstia da citação é minha.
A fonte da informação relevante para a
decisão era fidedigna e a confiança era
total e mais que uma vez demonstradamente merecida.
E pus-me a caminho de Lisboa onde
cheguei uns dois dias depois ao romper
da alva. Esperava-me no aeroporto o carro
com um amigo informado sobre as águas
corridas para um briefing sintético e, passado pouco tempo, estava no forte de Catalazete a falar com a Maria de Lurdes
Pintasilgo ocupada na azáfama de organizar a sua equipa governativa e manifestou o seu agrado e mesmo alívio, se me é
permitido assim dizer.
Sei que tiveste gostos e desagrados.
Como toda a gente, é certo. Não porque
os confessasses. mas porque te conhecia
suficientemente bem.
Sei que gostaste do encargo que recebeste de, durante talvez dez anos, presidir
à Comissão Nacional para as Comemorações do dia de Portugal, de Camões e das
Comunidades Portuguesas.
É que aí juntavas o útil ao agradável.
Agradável, porque declaradamente gostavas de viajar. útil. muito útil mesmo, porque te empenhavas devotadamente em
explicar e esclarecer a nossa diáspora sobre
o que fora e era o nosso Abril e os horizontes esperados para um novo seu País.
Sei que tiveste pena que o PRD, que
ajudaste a criar, não tivesse conseguido
uma coisa que ambicionavas: ser deputado europeu.
Nunca te o perguntei porque não pre-

cisava. Também não te vi ou ouvi manifestações de desgosto ou de recriminação. Muito menos queixumes. Mas podes confessar agora, despindo a veste
folgazã que po r vezes utilizavas e eu te
convidava a tirar para seres mais real.
Ao que tu acedias.
Lamentei que assim tivesse acontecido, porque achava que a função se te
ajustava bem e farias um bom lugar no
interesse do País.
Amigo do teu amigo, recordo duas si·
tuações, para não referir uma terceira que
me disse respeito:
- Como choravas quando ambos e outros quatro amigos levávamos o Ernesto
para a sua última viagem;
- Como acompanhaste dedicadamente
o Mário de Aguiar, ao ponto de me agradeceres o simples facto de eu o ter ido visitar ao hospital, ultrapassando uma estúpida tensão de relações que afinal
custava a ambos.
Em certa altura resolveste recolher-te,
sem perder o contacto com o mundo e as
suas circunstâncias.
Dedicaste-te mais à família e descendência e às causas cívicas, sendo um
motor e impulsionador da criação da Civitas, composta por pessoas das mais variadas origens e convicções como tu
gostavas e a causa exigia, altamente meritória no campo social, da cultura e dos
direitos humanos em que comungavam
e a que presidiste.
Amigo dedicado e fiel, tiveste-os também, asseguro-te. Tal como detractores,
também te asseguro, mas não sei se inimigos. Despeitos em gente menor que a
eles não resistiam, sim, e também deles
sofreste os resultados. Mas pareceu-me
que a tua caravana sempre passou, soberanamente indiferente aos latidos, como
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devia. Assim o soubeste querer, assim o
soubeste fazer.
E coisa interessante e rara: nunca te vi
como maledicente nem maleficente, não
sendo tu, manifestamente, santo ou candidato a beatificação. Mais relevante ainda
porque a tua personalidade era forte e
assim nos ficou na memória.
De novidades que para ti efectivamente
o sejam, nada de especial que não tenhas
já e lamentavelmente conhecido noutras
oportunidades.
Talvez dois pequenos episódios:
- Um, o de que o teu nome apareceu
em rodapés informativos e num insólito
mas não surpreendente alinhamento de
notícias, nos jornais e nas TVs, que claramente trocou a partida de ~um cidadão de
primeira" por uma ~história de segunda",
como alguém judiciosamente disse. História manifestamente conspícua, passada
nos Estados Unidos, envolvendo dois portugueses, de problemática relevância, e
um homicídio.
- Outro, o de que alguém descobriu,
depois de afanosas e pelos vistos muito
precisas diligências, que 46 por cento dos
portugueses acham que vivem pior do
que há quarenta anos ... ! Solene topetada,
como ta lvez o Eça lhe chamasse.
Tenho pena de te dizer isto. porque sei
que querias que no país não houvesse este
sentido de prioridades, esta afasia masoquista, esta ordenação de relevâncias.
Neste mesmo País e em muitas gentes,
que não sabem o que te devem.
Meu querido Amigo
Havemos de nos encontrar de novo
Manel

Revolucionário
tranquilo
António Brotas
DURANTE O 2. 0 , 3.0 , 4. 0 e S.º Governos
Provisórios o Ministério da Educação ta.
mou algumas medidas acertadas, mas perdeu o controle de largos sectores do universo educativo. No interior do Ministério,
sem nunca se chegar a uma ruptura, houve
francos confrontos que se traduziram em
acesos debates nos frequentes encontros
em que os diferentes ministros discutiram
com os secretários de Estado e os directores-gerais a política do Ministério. O MEC
foi, assim, durante o referido período, um
espaço de liberdade e de confrontos que
eram uma expressão interna e atenuada
dos confrontos externos, nalguns casos
muito violentos, que agitavam a sociedade
portuguesa. Para mérito dos diferentes ministros há que dizer que todos asseguraram
a liberdade de expressão no interior do Ministério. As tensões internas, no entanto,
iam num crescendo, e tudo fazia crer que
no ano lectivo que se seguiria ao de 197475 haveria gravíssimos problemas no
campo da Educação.
Foi neste contexto que o major Vítor
Alves foi nomeado ministro da Educação,
no verão de 1975. Com uma actividade
aparentemente discreta, conseguiu o que
já quase ninguém esperava. Pacificou
quase de imediato o Ministério e, depois,
com mais tempo, a Educação no país. Começou por escolher os colaboradores que
considerou válidos e, sem excluir ninguém dos que trabalhavam no Ministério,
ouviu-os a tcxios e distribuiu por eles tanto

trabalho que não tiveram mais tempo para
confrontos. Ele próprio só podia dedicar
um tempo parcial ao Ministério porque,
como membro do Conselho da Revolução,
era uma figura importante do tumultuoso
processo político que se desenrolava no
país. No Ministério, considerava, assim,
que o ideal era delegar todas as suas competências e quase não ter papéis em cima
da secretária. Mas, estava atento a tudo o
que se passava. Impôs assim o seu estilo
de calma e serenidade.
No exterior, Ministério tinha interrompido as relações com vários sectores do sistema educativo, nomeadamente com
várias escolas superiores. Vítor Alves não
procurou que os problemas se resolvessem rapidamente. Mas o Ministério voltou
a dialogar com todos os sectores. Todos
queriamas normalizar a situação mas,
também, todos sentiamos que nonnalizar
não era voltar a uma situação anterior, mas
avançar para uma situação nova, que nasceria do que se estava a passar.
Penso que, por instinto, Vítor Alves
compreendeu que o Ministério só voltaria
a retomar autoridade quando apresentasse
propostas mais válidas que as apresentadas
por todos os outros sectores. Estas propos·
tas deixou que fossem os seus colaboradores, especialistas da Educação, a apresentálas e a defendê-las. Inspirado por ele,
adaptei, na altura, uma forma de actuar.
Nas situações absolutamente caóticas prorurava ver qual era a solução e depois, agarrava-a e não saia dela. Quando as questões
demoravam, Vítor Alves dava tempo ao
tempo. O processo foi assim lento, mas
resultou porque o Ministério era dirigido
por um homem tranquilo.
No final do ano lectivo o país começou
a sentir, aquilo que talvez nunca mais
tenha voltado a sentir. Que tinha um Mi·

nistério da Educação que estava a lutar por
ele. O que era fundamentalmente devido
a ter como ministro da Educação, o major
Vítor Alves, Capitão de Abril, um revolucionário tranquilo.

Um dos meus
heróis
românticos
José Romano
POR ESTES DIAS de incertezas, habituamo-nos a ler e a conhecer o Mundo e
a nós próprios por referências - lugares,
sons, afectos, pessoas. Orientamo-nos
através deles e das memórias de que deles
guardamos. Tacteamos entre sombras e
reflexos à procura do nosso caminho.
Tantas vezes de nós mesmo. Guiados por
instintos, pelo medo, pelos impulsos. pro·
curamos referências. Orientação. Liderança. Ideias. Caminhos para nós e para
os nossos. Para os nossos filhos, os nossos amigos, o nosso povo.
Hoje quando disser até já ao meu amigo
Vítor Alves, estarei mais pobre, mais sozinho para fazer um Mundo melhor, mais
desarmado para resistir às injustiças e aos
tiranos. O Vítor é um dos meus heróis românticos. Um Senhor no melhor sentido
do termo. Militar, diplomata, mas sobretudo um democrata. Com ele aprendi que
mesmo nos momentos mais difkeis se
deve manter a dignidade, a postura. Com
ele aprendi que os combates mais bravos
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estar entre pares,
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se travam com elevação e mestria. Com
ele aprendi a potência destruidora de um
sorriso sereno. Com ele revisitei o valor da
lealdade e o conforto de estar entre pares,
entre amigos.
Quando em 2004 a sabedoria e a superior
cultura elegante dos setenta anos dele se cruzaram com a imberbe impaciência dos meus
trinta, fizemos o !.ºCongresso da Democracia Portuguesa que ele fez o favor de presidir
e que me deu a honra de ajudar a organizar.
O que para mim era um grande passo, era
para ele apenas mais um, de tantos que o seu
caminho já levava. Abriu-me as portas e
apontou-me a direcção, insistindo que eu
fosse à frente, como sempre faz. Só um
Homem maior dá o leme a um puto de 30
anos. Só quem ficou com o país na mão tão
jovem sabe o que isso significa. O Vítor teve
sempre 30 anos! Terá sempre 30 anos!
Temos em comum essa indignação contra os pequenos poderes, os malandrecos,
os "chicos-espertos" e os "filhos-de-pula".
Temos essa coisa chata de não aceitarmos.
De não nos resignarmos. Uma espécie de
obrigação mural e cívica de os combater.
Amanhã volto a essa luta, mas hoje,
hoje Vítor, perdoar-me-á uns minutos de
fraqueza, porque me sinto mais nu nessa
luta. Mais cansado para andar. De repente
a mochila hoje pesa mais. A lama está
mais molhada. Os pés frios incham-me
nas botas. Está frio!
Encosto-mo à árvore, à beira da estrada,
à procura de abrigo da chuva. Ocorre-me
que talvez este cansaço seja apenas medo.
Angústia. Do desconhecido. Da solidão.
Do vazio. Medo de agora ter que ser eu a
procurar o caminho. Medo de ter chegado
a minha hora da responsabilidade.
Um dos nossos foi andando.
Amanhã Vítor. Amanhã eu continuo!
Chegou a minha vez!

O meu
Capitão
de Abril
Maria João Seixas
CORRIAM OS ANOS 1960 e Lourenço
Marques vivia na doce distracção do que
se passava no norte. Enquanto a guerrilha
alastrava, a cidade fazia esforços para se
habituar à presença dos militares que chegavam da Metrópole. Era o máximo que
se consentia como forma de diálogo com
a guerra.
Por via das namoradas, que não sendo
da terra na terra se encontravam por mor
dos postos dos respectivos pais, conheci
por esses anos Vítor Alves e António José
Cavaleiro Ferreira. Logo nasceu uma
grande amizade.
Perdi-os quase de vista durante algum
tempo. Perto da Primavera de 1974 o
Vítor começou a preparar-me, de mansinho, para o que estava a ser planeado.
Tremi com o desaire das Caldas e, na madrugada de 25 de Abril, só respirei fundo
quando ouvi a Teresa confirmar-me pelo
telefone que o marido estava bem.
No princípio de Maio enviou-me a Paris, numa das primeiras delegações que o
MFA entendeu fazer chegar ao estrangeiro, com carta branca para contar pe·
rante a Assembleia-Geral da Associação
de jovens Dirigentes Políticos da Nato, o
que tinha acabado de acontecer em Portugal. Pediu-me para escolher alguém
("Mais moderado do que tu, Janeca!~) para
ir comigo. Propus o nome de Carlos Neves
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Ferreira, meu amigo das lides universitárias e já então nos quadros do MNE. Falta

referir que o nosso grupo, de três pessoas.
incluía também o representante português
da referida Associação (António Rodrigues, assistente na Faculdade de Letras),

pessoa naturalmente mais ligada ao regime que acabara de cair. Vítor Alves, contrariando a vontade de alguns camaradas,
insistiu que este elemento deveria ir e poder contar a sua versão dos recentíssimos
acontecimentos. Apenas não queria que

essa fosse a única versão a ser transmitida.
Naqueles dias, naquelas horas, manter
esta posição era arrojado e difkil. A marca
política do major Vítor Alves afirmava-se
assim para o interior do MFA , e para todo
o país, então suspenso dos sinais enviados
pelo Movimento.
Depois, para minha grande sorte, convocou-me para colaborar nos diferentes gabinetes das pastas que assumju e dirigiu.
Devo-lhe a espantosa oportunidade de
ter vivido dois anos da História de Portugal perto dos corredores do poder político
onde uma nova história estava então a ser
desenhada.
Mais do que isso, devo-lhe o pennanente
exemplo de coragem e inteligência, constantemente expresso em decisões e atitudes
ditadas por sensatez, tolerância e exigência
de justiça (qualidades pouco reconhecidas,
por aqueles e por estes tempos).
Devo-lhe até hoje o melhor de Abril. de
que nunca, nunca abriu mão.
Com a sua partida, o meu Abril ficou
mais órfão!

Ainda
há muito
a fazer
Vasco Vieira de Almeida
LI EM TEMPOS que um amigo é alguém
que podemos contar que conta também
connosco. É este o verdadeiro sentido da
palavra na sua dimensão mais profunda
e que cria um verdadeiro laço fraternal.
Foi esse o relacioname nto que pouco a
pouco construímos, o Vítor e eu. a partir
dos extraordinários d ias que se seguiram
ao 25 de Abril, e que culmi nou numa
amizade sem falha. Ele tinha a qualidade
- rara em Portugal - de uma coragem
desdramatizada e optimista que lhe dava
suprema confiança na concretização a
prazo das causas por que se batia.
Onde à sua volta morou tantas vezes a
hipocri sia , ele possuía as convicções firmes que permitem a compreensão pelos
outros. Não esqueceu nunca que um
ideal não é apenas um longínquo fim objectivado, mas também um guia de acção
a prosseguir pacientemente, passo a
passo. E fez esse percurso com a consciência clara de que, para ser eficaz, ocaminho implicava a não aceitação das
aparentes verdades absolutas que na
época pareciam tudo varrer. Esta virtude,
que partilhou com algun s camaradas
seus, tornou possível que o objectivo fundamental da Revolução se cumprisse que a nossa vida colectiva fosse, para o
bem e para o mal, livremente desenhada
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por todos nós. Com enorme tenacidade e
lucidez viu estar aí a larefa nobre do Mo·
vimento, e por ela lutou até à vitória dessa
ideia. O que conseguiu da forma digna e
modesta que inalteravelmente marcou a
sua inteivenção.

Pôs, sem excepção, as suas palavras em
prática e não hesitou, com característica

generosidade, em defender os injustamente atacados e em perdoar aos adver-

sários, no entendimento de que a
actividade política tem de assentar numa
sólida base ética e na tolerância.
Toda a sua vida representou um exemplo de coerência cidadã, combatendo
pelos direitos humanos, sem qualquer
propósito de protagonismo, cálculo ou beneficio. A sua alegria de viver e o seu carácter afectivo fazem com que dele, no

futuro, eu não tenha apenas uma recor·
dação dolorosa e nostálgica, mas saiba
que a sua presença continuará sempre a
meu lado.
Graças a ele e a outros militares de
Abril, a sociedade portuguesa pôde final·
mente definir-se a si própria e obteve pro·
fundas conquistas democráticas. Mas a
medida do seu êxito ficou também perver·
sarnente marcada no momento da morte.
Alguns daqueles que ajudou a libertar e
outros que cobardemente nunca se levan·
taram contra a opressão foram os mes·
mos que o esqueceram, mal tendo dado
pelo seu desaparecimento.
Vítor, querido Amigo, cumpriste o teu
dever. Resta-nos aproveitar a oportunidade que nos deste e cumprir o nosso.
Ainda há muito a fazer.

Votos de pesar
Alim de diversos votos de condolências, foram recebidos votos de pesar subscritos pelas seguintes entidades:
Voto de Pesar n." 94/XI (2. 0 ) aprovado por unanimidade pela Assembleia da República na sessào plenária
de 14 de janeiro de 201 I; Voto de Pesar aprovado por unanimidade pela Asstmbltia Municipal de Lisboa,
na sessão de J 1de janeiro de 2011; Voto de Pesar aprovado por unanimidade pela Assem bitia Legislativa da
Regido Autónoma dos Açores na sessão de 27 de jantirode 20Jl.
Voto de Pesar aprovado pela Cdmara Municipal da Amadora na sessdo de 12 de Janeiro de 2011; Voto de
Pesar aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Castro Verde na sessdo de 18 de Janeiro de 2011;
Tributo do Município de Grândola aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Grândola na sessdo
de 13 de janeiro de 2011; Voto de Pesar n.º 1/CM/2011 aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal
de Lisboa na sessão de 14 de janeiro de 2011; Voto de Pesar aprovado por unanimidade pela Cdmara Municipal
de Odivelas na stssdo de li de.Janeiro de 2011; Voto de Pesar aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Sintra 11a stsstlo de 26 de janeiro de 2011; Dedicatória do discurso comemorativo do35.º aniversário
da criação da Universidade dos Açores.
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>Na Escola do Exército, ainda aspirante

HOMENAGEM
DA ASSEMBLEIA
A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA PRESTOU HOMENAGEM PÓSTUMA AO CORONEL VÍTOR ALVES NA
SESSÃO PLENÁRIA DE 14 DE JANEIRO DE 2011. DE TODASAS BANCADAS SE OUVIRAM VOZES DE
RECONHECIMENTO DE VÍTOR ALVES COMO "UM DOS MAIS IMPORTANTES CAPITÃES DEABRIL". O
RESGISTO DO VOTO DE PESAR, APROVADO POR UNANIMIDADE. ESTÁ FIXADO NO "DIÁRIO DA
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA", l.'SÉRIE , DE 15 JANEIRO DE 2011. DE QUE REPRODUZI MOS O
EXCERTO SEGUINTE:

Srs. Deputados, passamos ao voto n."
94/Xl (2.") - De pesar pelo faleci-

mento do Coronel Vítor Manuel Rodrigues Alves (PS. PSD, CDS-PP, BE,
PCP e Os Verdes) .
Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.

OS•. Agostinho Lopes (PCP): - S•.
Presidente, Srs. Deputados: O PCP assoâa-se sentidamente ao voto de pesar
pela morte do Coronel Vítor Alves. As-

sociamo-nos a esta homenagem póstuma
ao «homem de Abril», ao militar que
integrou a Comissão Coordenadora do
MFA. Movimento das Forças Armadas
que a 25 de Abril de 1974, numa Revolução secundada por todo o povo portu-

guês, libert-Ou o País da ditadura fascista,
da opressão, do atraso económico-social,
da guerra colonial.
Sr. Presidente, Srs. Deputados: Quando
hoje o nosso país atravessa uma profimda crise económica e social, causada
por 30 anos de políticas de direita,
quando, novamente se põem em causa
os direitos inalienáveis do povo e dos trabalhadores - o direito à saúde, à edt•cação, ao salário e a uma reforma
digna, e o direito ao próprio trabalho , quando hoje estão de novo efortemente
ameaçadas a própria independência e a
soberania nacionais, faz ainda mais

sentido, se tal se pode dizer, homenagear nos melhores valores democráticos e huAbril, homenagear o heróico militar de manistas da Europa Ocidental e capaz
Abril, que, em 1974, sonhou outro País de corresponder aos verdadeiros anseios
de liberdade, igualdade e desenvolvi- de todos e cada um dos portugueses, é
criado o Partido do Centro Democrático
mento.
Faz ainda mais sentido porque Abril Social - CDS» .
trouxe a dignidade e o respeito por quem Li um trecho da «Declaração de princítrabalha - instituiu, por exemplo, o pios» do nosso partido, pois é daqui que
Salário Mínimo Nacional; trouxe o Ser- data a nossa relação com o Major Vítor
viço Nacional de Saúde e o sistema de Alves - e cito-o como Major, porque foi
ensino democrático para todos os jovens assim que o conhecemos e que a generaportt•gueses - e porque Abril permitiu lidade do País o evoca e o recorda, nos
reconquistar a independência e a sobe- tempos mais intensos da vida política
rania nacionais, libertando o País do portuguesa e da fundação da nossa delabiu de país colonizador e libertando-o mocracia.
simultaneamente do opróbrio de país co- Naturalmente, numa vida política que
foi muito acidentada, o nosso relacionalonizado pelo imperialismo.
Em nome do PCP, quero apresentar à mento com o Major Vítor Alves teve moFamflia de Vítor Alves e aos militares de mentos de coincidência e proximidade e
Abril, o 11osso mais sentido pesar.
momentos de distância e de afastamento. Mas tivemos sempre a noção de
O Sr. Presidenk: - Tem a palavra o que com ele caminhávamos em linhas
paralelas.
Sr. Deputado José Ribeiro e Castro.
Recordo-me do que aprendi em mateO Sr. José Ribeiro e Castro (CDS-PP): mática e geometria: as linhas paralelas
- Sr. Presidente, Srs. Deputados: Co- são aquelas que só se encontram no inmeço por cita r um texto. «Congratu- finito. Ora, mesmo nos tempos de dislando-se com os espaços de liberdade, de tância entre nós e o Major Vítor Alves,
participação e de responsabilidade cívica de facto, tínhamos a sensação de que ele
que os militares do 25 de Abril vieram e aqt•eles que lhe eram mais próximos,
oferecer aos portugueses; Reivindicando tal como todos os militares que se mana necessidade de se construir, em Por- tiveram fiéis ao projecto do 25 de Abril
tugal, um tipo de sociedade inspirada e que com ele integraram o «Gmpo dos
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Nove», caminhavam na mesma din~c·

çdo que nós: a da defesa do projecto da

construçdo de uma democracia pluralisca em Portugal.
É essa a memória que dele guardamos:

a da fidelidade, como militar, ao projecto civil e democrático do 25 de Abril.
E, por isso, a sua morte tocou-nos também particulannente e é com profimda
identificação que também mbscrevemos
este voto.
Queria ainda deixar uma palavra par-

ticular ao redactor deste voto que, creio,
foi particularmente feliz no texto q11e
apresentou. Aliás, considero que Vítor

Alves e a sua Famaia mereciam afelicidade deste texto, que, aliás, tem inspiração pessoal.
Os espaços a que verdadeircm1ente pertencemos, nas coisas que para n6s são

logo no dia 25 de Abril de 1974, portanto, foi a primeira face visível desse
Movimento e desse Dia qiie mudou os
nossos destinos.
Vítor Alves era mn cidadtlo que procurava os consensos, um homem corajoso
e um cidadào seriamente comprometido
e empenhado na concretizaçdo do sonho
que norteou o espírito dos grandes Capitães de Abril.
Os Verdes apresenlam, assim, tl Fmm1ia
e também aos Capitães de Abril o nosso
mais sentido pesar.
O Sr. Presidente: - Tem a palavra o
Sr. Deputado José Manuel Pureza.

O Sr. Jost Manuel Pureza (BE): - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: O

Bloco de Esquerda associa-se, evidentemente, a este voto de pesar e cumprimenta tambtm o Sr. Deputado
Marques Júnior pelo teor da respectiva
redacçào.
Vítor Alves foi, sabidamente, 1m1 dos ros·
tos mais importantes, por todas as razões, do 25 de Abril. Foi um homem que
entregou a sua vida por essa causa - e
O Sr. Presidente: - Tem a palavra o isso bastaria para que esta Assembleia o
homenageasse de maneira muito inSr. Depuiado José Luís Ferreira.
tensa.
O Sr. José Luís Ferreira (Os Verdes):- Além do mais, Vítor Alves foi também
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados: um daqueles homens de Abril que soube
Os Verdes associam-se e subscrevem o ser isso no seu melhor.fazendo.o de uma
volo de pesar pelo falecimento do Coro- maneira muitíssimo discreta, muitísnel Vítor Manuel Rodrigues Alves.
simo apagada, sem vontade de quaisVítor Alves foi nào só um Capiltlo de quer honras pessoais. É esse espírito de
Abril como ainda um dos Capitães de liberdade indomável e de amor ao serAbril mais activos. A Vítor Alves collbe, viço público qlle nós evocamos quando
entre tantas outras coisas, a importante pensamos em Vítor Alves. Por isso, a
responsabilidade de coordenar o Pro- melhor homenagem que lhe podemos
grama do Movimento das Forças Arma- prestar é a de, enquanto Deputados, nos
das e ser o primeiro porta-voz do MFA, mantermos totalmente fiéis à sua fir·
mais intensas e mais humanas, sdo os

espaços das nossas relações pessoais e da
11ossa personalidade. Este voto regista.o
de uma forma particularmente feliz, a
qual o nosso Grupo Parlamentar ndo
quer deixar de assinalar, neste breve mo·
mento de homenagem.

meza de convicções pelo 25 de Abril e à
modéstia e ao desinteresse pessoal no
exercício das funções piíblicas.
Aplausos do BE.
O Sr. Presitknte: -

Tem a palavra o
Sr. Deputado José Ferreira Gomes.

O Sr. José Fe"eira Gomes (PSD): Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados:
O PSD acompanha este voto de pesar
pelo falecimento de Vítor Alves. um mi·
litar que a minha geração aprendeu a
respeitar no seu envolvimwto na prepa·
raçào do 25 de Abril e pelas funções que
desempenhot•, nos anos segui11tes, pelo
seu papel em terminar um regime já
anacrónico e incapaz. de oferecer espe·
rança a uma sociedade bloqueada .
Foram homens como Vítor Alves qMe ensinaram aos portugueses a ter esperança
e qi•e permitiram que fossem os portugueses a constnlir o seu futuro na liberdade democrática, que hoje conhecemos.
Â Família enlutada aprese11to, em nome
do PSD, os sentidos pêsames, neste momtt1to em que quero deixar uma palavra e, principalmente esta palavra de
celebração e de l1omenagem por unia
vida de serviço público.

O Sr. Presitknte: - Tem a palavra o
Sr. Deputado Marques Júnior.
O Sr. Marques júnior (PS):-Sr. Pre·
side11t~. Sr.ase Srs. Deputados: Gostaria
de, em primeiro lugar, saudar a sua Esposa, a minha amiga Teresa, e Família.
Creio que o essencial está no voto e no
testemunho que sua Mulher leu, no dia
do funeral, e que está apenso ao voto.
Gostaria também de pessoalmente agradecer a todos os grupos parlamentares o
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l.' Congresso
da Democracia
Portuguesa

acompanhado
pela filha e neta

terem subscrito o voto de pesar, o que só

Nós nimca saberemos o que ficámos a
dever ao Vítor Alves, mas é minha convicção que ele foi dos militares mais importantes para o êxito do 25 de Abril.
especial, daquilo que consta do voto Vítor Alves, como diz o voto, encarnava
sobre Vítor Alves não éfácil, mas eu gos- como poucos os verdadeiros e genuínos
taria de mblinharalgo que nenhum voto ideais da Revolução.
conseguirá traduzir fielmente: i o que re- Gostaria ele, como todos nós, que Portusulta, com muita força, do sentimento gal hoje, passados estes anos, não vivesse
dias tão dificeis, como vive, porque encada amizade.
Vít-Or Alves era um grande amigo, daque- rava como grande objectivo do Proles que cultivava a amizade como um grama do Movimento das Forças
elemento nobre, essrncial ao Homem e à Armadas de que foi o coordenador,
vivência em sociedade. Este sentimento sendo Melo Antunes o seu autor princifez dele o Homem que mais procurou os pal, digo eu, valorizava como 1•m dos
comensos para que a Revoluçtlo trirm- principais objectivos do Programa do
fasse. E essa acção foi decisiva, principal- M FA as classes mais desfavorecidas e somente, nos momentos mais dificeis. O fria com o facto de não termos consediálogo era a arma do revolucionário guido, apesar de tudo o que a Revolução
que, depois de Abril, t1tilizava para que fez, que as classes mais deefavorecidas da
nossa sociedade contintmssem sem
a Revoluçao triunfasse.

por si representa, de forma inequívoca, a
homenagem da Assembleia da República.
Falar depois daqtúlo que já foi dito e, em

usufruir dos grandes ideais e, até, da
utopia do 25 de Abril.
Creio que a maior homenagem que podemos fazer ao Vítor Alves imanter a
nossa convicção, o nosso esforço, a nossa
determinaçao para conseguir alcançar
esse objectivo, cumprindo, portanto, um
dos grandes objectivos do 25 de Abril.
Para quem defende o conceito de «herói
de Abril», se este conceito tem algum significado, ele aplica-se plena e inequivocamente ao Coronel Vítor Alves.
À Família e aos Militares de Abril, apresento sentidas condolências.
Aplausos gerais.
O Sr. PrtsUUnte: - Srs. Deputados,
vamos votar.
Submetido d votação, .foi aprovado por
unanimidade.
É o seguinte: Voto n." 94/Xl (2.ª)
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A Assembleia da República apresenta à família e aos militares ck Abril as suas sentidas

condolências.
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Memória de

A história das instit uições fixa-se na memória dos seus construtores
e regista-se nos documentos que retratam e descrevem as suas vidas.
As entidades que dispõem de publicações encontram nest es instrumentos indispensáveis acervos. O Referencio/ é, neste senti do, memória da AZSA e também espelho de si próprio, enquanto órgão que,
melhor ou pior, soube ser registo do tempo.
Ao completar cem edições, neste número histórico, registamos as
cem capas que fizemos de O Referencio/. E ao fazê-lo, além de proporcionarmos aos leitores esta viagem pelo tempo, desejamos, sobretudo, homenagear os directores Antero Ribeiro da Si lva, João
Falcão de Campos, Alcides Sacramento Marques, José Rosário Simões,
José Manuel Oliveira Monteiro e Pedro Pezarat Correia, e todos quantos nos precederam na concepção e realização da revista da Associa ção 25 de Abril.
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O Referencial n. º 100
Vasco Lourenço
QUANDO DA FUNDAÇÃO da Associação 25
de Abril. os seus responsáveis pensaram logo
na criação de um boletim, que servisse de instrumento de ligação entre os seus associados.

Foi uma ati tude normal das associações,
todas tentam criar o seu órgão de comunicação,
a A25A não fugiu à regra.
A consumação da ideia levaria, no entanto,
três anos a ser posta em prática: com efeito, só

nos princípios de 1985 seria publicado o primeiro número de O Referencial, nome escolhido para o nosso boletim trimestral.
Desde esse primeiro número até hoje, publi-

caram-se 100 (cem) exemplares, numa acção
ininterrupta, através de um percurso com altos
e baixos, às vezes bastante atribulado.
Olhando para trás, para o percurso percorrido, para as dificuldades vencidas, para os objectivos alcançados, é com satisfação que sinto,
também aqui, ter valido a pena.
O esforço de quem o dirigiu, de quem o organizou, de quem para ele escreveu, foi recompensado pelos resultados obtidos: O Referencial
tem sido, e continua a ser, o principal instrumento de ligação entre os corpos sociais e os associados e destes entre si.
Podia ser melhor? Os resultados podiam ser
melhores? Sim, mas o facto é que, face às nos-

sas capacidades e face às nossas dificuldades financeiras, devemos sentir-nos satisfeitos com
o conseguido.
Por tudo isto, para além da Direcção, a primeira responsável pela vida da A25A, há que
enaltecer o esforço e a dedicação de todos os directores, desde o Antero Ribeiro da Silva ao
Pedro Pezarat Correia, passando pelo José Manuel Oliveira Monteiro, o João Falcão de Campos, o Alcides José Sacramento Marques e o
José Rosário Simões.
Como há que enaltecer o papel e o trabalho
do José Barata Olivença e do António Belo, res·
ponsáveis pela sua organização, com a particu·
laridade de o Olivença se declarar sem o mínimo
jeito para tal...
Mas há também que enaltecer o inestimável
contributo do actual editor, José António Antunes
dos Santos, que, com a enorme qualidade dos
seus conhecimentos e experiência contribuiu decisivamente para levar O Referencial ao patamar
que hoje ocupa e que leva muitos a considerá-lo
mais como uma revista que wn boletim.
A todos, os reconhecidos agradecimentos da
Direcção, sendo-me permitido evocar de forma
especial o Sacramento Marques, que faleceu
quando era director. Para ele, um especial
abraço de saudade, sendo que, lá onde quer que
esteja, se deve sentir satisfeito com o percurso
do seu O Referencial. •
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Feliz aniversário
Antero Ribeiro da Silva
PEDIRAM·ME PARA DAR testemunho sobre a minha
experiência como Director do boletim da nossa Associação - O

Referencial.

Faço-o com todo o prazer. Tanto como o que me foi
proporcionado pelo empenho e tempo que a ele dediquei .
Fui o primeiro director desta publicação, dirigi ndo-a
durante os primeiros oito números e presidi ao baptismo
com o actual nome - O Referencial.

Foi um tempo de loucura o irúcio de vida do nosso boletim.
Completamente inexperiente nestas andanças, sem
quaisquer méritos especiais para o desempenho do cargo,
utilizei como exclusivas ferramentas de trabalho a perspectiva correcta dos objectivos de um boletim associativo
e a militância pura e dura.
Tudo estava por fazer, desde o registo e depósito legal
da publicação, até a máquina de colocação de cada n ú mero na casa do sócio.
Boa parte do que era publicado era redigida por mim,
com a colaboração pontual de outros membros da Direcção e das Delegações.
Os artigos em bruto levava-os à velhinha tipografia da
ADFA, na rua da Artilharia 1, nas antigas instalações do
anexo do HMP. Aí me reunia com o responsável daquele
órgão, um homem que muito me ajudou, mas do qual
não recordo o nome. Ele montava os artigos com os meios
artesanais de que a oficina dispunha, tirava cópias que eu
revia no local, recortávamos os artigos, colando-os nas páginas que íamos criando, mediante os espaços que nelas
descobríamos!
Será de lembrar que naqueles anos ainda a informática
andava longe do nosso quotidiano.
Olhando para trás, revejo tudo isso com uma certa ternura, provocada pela ingenuidade que presidiu a todo este
processo inicial. O boletim era de má qualidade gráfica,
deixava escapar muitas gralhas, tinha uma paginação hor-

rorosa, mas, era feito com muito AMOR e, ouso dizer, era
lido por todos os associados.
Depois de dado como pronto da gráfica havia que fazêlo chegar aos destinatários. Para tal, consegui formar uma
equipa de associados, cerca de uma vintena, dos quais apareciam na maioria das vezes cerca de metade, para me auxiliarem, durante um serão, a dobrar, cintar, colar as cintas
e colocar as etiquetas das moradas em todos os exemplares.Seguia-se a separação por códigos postais, preparandoos para a entrega no dia seguinte na estação dos CIT.
Trimestralmente repetia-se este ritual.
Antes da publicação do número oito, último que dirigi,
foi decidido baptizar o boletim com um nome, não me recordando se por proposta minha ou decisão da Direcção.
O nome que vingou foi o actu.al - O Referencial.
Para a criação desse logótipo passei mais uns serões
em casa do associado que o concebeu, lá para os lados da
Póvoa de Santo Adrião ou Santo António dos Cavaleiros,
não sei precisar.
O nome ainda hoje perdura, com as naturais adapta ções gráficas ao logótipo, que lhe foram introduzidas em
tempos mais recentes.
Independentemente de todas as imperfeições que atrás
referi nos primeiros números publicados, não consigo deixar de pensar que o nosso boletim foi cumprindo os objectivos a que se propôs, referidos no seu primeiro Editorial:
~Pretende-se que seja um elo de ligação com todos os
associados. Pretende-se que veicule a quantidade de informação necessária e suficiente para manter os sócios ao
corrente dos problemas e actividades de interesse comum.
Pretende-se dinamizar, comunicando."
Estas linhas serem publicadas no número 100 encheme de felicidade e, porque não dizê-lo, de uma certa vaidade. É a plena maturidade de um filho que considero
meu e tenho visto crescer.
Por todas as razões, FELIZ ANIVERSÁ RIO e muitos
anos de vida para O REFERENCIAL. •
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Milhares
de páginas
impressas
Falcão de Campos
APÓS 26 ANOS DE PUBLICAÇÃO O

Referencial atinge o seu número 100.
Seria uma boa ocasião para recordar o que foi a sua evolução desde o
seu aparecimento em 1985, como modesto boletim da Direcção da Associação 25 de Abril. até à sua condição
actual de revista da A25A com uma
óptima apresentação, se tal tarefa não
tivesse já sido feita em grande medida
pelo seu actual director Pezarat Correia no n. 0 87, correspondente ao terceiro trimestre de 2007!
Resta-nos pois a tarefa de completar parcialmente tal trabalho, recor-

dando o que de novo possa ter
sucedido nos últimos três anos.
Desde já a constatação que O Referencial tem mantido a sua publicação
regular, um número por trimestre,
quatro números anuais, o que já de si
não é tarefa íácil, sabendo·se que a
sua íeitura recorre em grande medida
aos reduzidos meios humanos da se·
cretaria da Associação, sabiamente
orientados pelo director e pelo editor
d'O Referencial.
A título de curiosidade, tal regula-

ridade só não foi respeitada em 1987,
em que foi publicado um único número (n. 0 9) e em 2001e2007, com a
publicação de três números durante
o ano, sendo que no primeiro semes·
tre de 2001 teve a designação de nú·
mero duplo (n. 0 62/63), enquanto que
no primeiro semestre de 2007 não a
teve (n. 0 86).
Como novidade nestes últimos três
anos a publicação no primeiro trimes·
tre do ano de números exclusiva·
mente dedicados aos espectáculos
organizados pela A25A em colabora·
ção com a RTP, para distribuição du·
rante os eventos, e que fogem, pelo
tipo de papel e de impressão, à norma
dos restantes números.
Uma consequência tem sido a publicação no segundo trimestre de números com mais páginas, reforçando
ainda mais o que já se verifica nos outros anos devido à cobertura das comemorações do 25 de Abril.
Foi assim que no segundo trimestre
de 2009 o n. 0 94, com 72 páginas, bateu
o recorde do n.0 86, com 68 páginas!
De registar por contraste o ano de
1988 em que os quatro números do
boletim tiveram exactamente o mesmo
número de páginas, dezasseis!
O ano em que até agora foram publicadas mais páginas, 152, foi em
2004, recorde que é batido em 2010
com este número 100.
Para o êxito d'O Referencial muito
tem contribuído a diversidade e a riqueza das colaborações de todos os
que para ele escrevem, mas seria injusto não destacar pela sua regulari·
dade a rubrica do sócio íundador Luís

Galvão, "Vamos aprender Bridge!~,
que tendo aparecido pela primeira
vez no n. 0 10 alcança com este número oitenta e cinco publicações!
Também o aspecto gráfico do boletim tem evoluído ao longo do tempo.
podendo distinguir-se várias fases.
Os primeiros onze números foram
impressos a preto e branco com ex·
cepção da capa e da contracapa a três
cores. A partir do n.º 12, e para permi·
tir a impressão a cores com um mí·
nimo de qualidade das gravuras do
nosso associado João Luís Pereira de
Castro, melhorou-se a qualidade do
papel da capa e da contracapa, mantendo-se o interior do boletim a preto
e branco. Esta medida veio permitir a
acrescida colaboração artística dos
nossos associados, de que se destacam a partir do n. 0 26 os desenhos hu·
morísticos do sócio íundador Vicente
da Silva, em particular as grandes
pranchas das páginas centrais sobre
o exército português. que igualmente
levaram à melhoria de qualidade do
papel do caderno central.
O n.º 33 constitui uma excepção à
regra pois é o único boletim impresso
totalmente a preto e branco. Com o
n.º 34 e até ao n. 0 57 a impressão retoma o aspecto que tinha na segunda
fase. unicamente com a capa e a contracapa a cores.
O n.º 58, com a entrada em fünções
de um editor, Mário de Figueiredo.
profissional da comunicação, inicia
uma nova fase, caracterizada não só
por uma apresentação gráfica bastante distinta das anteriores. como
igualmente pela utilização da mesma
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qualidade de papel em todo o nú·
mero, com a capa e a contracapa a co·

res e o interior a preto e branco com
destaques a vermelho.
Comon.0 67 e um novo editor, José
António Santos, verifica.se nova mu-

dança, com a totalidade das páginas
impressas a cores e um certo retomo
ao aspecto gráfico anterior ao n. 0 58.
É esta a apresentação gráfica que

se mantém até este número 100, com
excepção dos já citados três números
especiais dedicados aos espectáculos
em colaboração com a RTP.
A publicação regular de um bole-

tim tem constituído um encargo pesado para os limitados recursos da
A25A. Embora por várias vezes se

tenha tentado diminuir esses encargos mediante a angariação para as páginas do boletim de publicidade paga.

a sua aparição tem sido episódica e
sem grande significado financeiro.
Façamos pois votos para que a
A25A mantenha no futuro a capacidade de continuar a publicação d'O
Referencial com a qualidade que alcançou após estes primeiros 100 números do boletim. •

A.joséSacramentoMarques -

·

JollofalcllodeCampos - - - -

ln Memoriam
Sacramento Marques
NESTA COLECTÁNEA de contribuições dos camaradas que foram directores de O Referencial e, com o seu esforço. contribuíram para a sua
pennanência e progressivo melhoramento, não se poderia deixar de
evocar o Sacramento Marques, o único já falecido.
Sócio fundador da A25A, militar de Abril desde a génese do MFA,
acei tara assumir a direcção de O Referencial mas, infelizmente, o seu
nome só aparece ligado ao n.º 19, de Abril a Junho de 1990, porque
entretanto foi atingido pela doença que o vitimou.
Mas não temos dúvidas que, se tivesse prosseguido, teria certamente conferido o cunho pessoal da sua direcção ao nosso boletim,
porque o Sacramento Marques não passava em vão pelas empresas
em que se envolvia e em todas deixava sempre a marca da sua competência.
O Referencial evoca-o com respeito e muita saudade.
PPC
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O Referencial 100
traz novo grafismo
José António Santos
O REFERENCIAL SURGE nesta sua centésima

edição com um grafismo renovado.
A publicação é a mesma, o órgão da A25A
que se publica há 25 anos consecutivos com o
objectivo de sempre: promover e divulgar os
ideais de Abril. A ~roupagem~, porém, é um
pouco diferente, pretende-se mais em consonância com as correntes estéticas que vão prevalecendo no tempo actual.
José Maria Ribeirinho (ver texto na página
seguinte), autor da anterior alteração gráfica,
iniciada com o n.º 66, em Junho de 2002 e que
se manteve até à ultima edição, é também o
responsável pelo grafismo que agora se adapta.
O Referencial agradece publicamente a José
Maria Ribeirinho a colaboração generosa e
desinteressada que tem oferecido em favor da
renovação gráfica do boletim da A25A.
Com as alterações introduzidas pretendese refrescar a publicação de modo a que os
seus leitores se sintam atraídos por uma comunicação que os surpreenda e envolva. O
contacto visual com a revista deve ser sugestivo e impressivo. O desenho gráfico pretende,
assim, Magarrar~ o leitor, fixar a sua atenção,
numa relação que se deseja intensa e duradoura. As alterações gráficas não devem assumir rupturas que descaracterizem a publicação, zanguem os leitores que nela não se
reconhecem e por isso se afastam. Ao contrário, a renovação gráfica é um instrumento de

actualização e de fidelização dos leitores com
os conteúdos.
Certamente terão sido estas as razões de quatro alterações gráficas registadas ao longo de 25
anos de publicação de O Referernial. E que. vigoraram: nas primeiras sete edições; nas publicações dos números 8 a 57; nas edições dos números 58 a 66; e, a última, atrás referida, que
vigorou durante as publicações dos números 67
a 99, como se regista nas páginas desta edição,
onde se reproduzem as cem capas publicadas
até à presente data.
No (re)desenhode José Maria Ribeirinho,
agora adaptado por O Referencial, procurou-se
modernizar o logótipo sem beliscar a sua identidade. Através da subtil alteração do tipo de
letra, pretende-se atenuar a densidade e devolver uma maior leveza ao cabeçalho. A delicadeza da pinta no i e a cor do fundo que envolve
o logótipo, a qual pode ser alterada para melhor
adaptação às diferentes opções de paginação
da capa, completam a ideia do autor.
A paginação do interior sofre também ligeiras adaptações, na utilização do tipo de letra
mais fino, com uma paginação onde a relação
do texto/imagem respira melhor por via da inserção espacial onde se respeitam ma iores
manchas em branco, enfim, num ambiente
que procura proporcionar uma comunicação
mais fluida entre a revista e o leitor, ou seja,
uma leitura ma is sugestiva e atraente.
Este foi o nosso propósito. Se conseguido,
ou não, os leitores dirão. •
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JOSÉ MARIA RIBEIRINHO
Designer de Comunicação
JOSÉ MAR IA ROUMIER RIBEIRINHO, nasceu em Lisboa a 24 de
Agosto de 1952, é professor assistente de Edição e Design no Curso
Superior de Comunicação Empresarial do ISCEM - Instituto Superior
de Comunicação Empresarial. Como designer especialista foi arguente nas provas públicas (projectos e relatórios de estágios) no curso
de Mestrado em Design e Cultura Visual JADE - Escola Superior de
Design (2006 e 2007).
Licenciado em Design pelo !ADE - Escola Superior de Design, tem
o Curso de Design de Interiores e Equipamento Geral do JADE - Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing. É diplomado pelo Point
lnstitute, Florida, em Design de Jornais, frequentou os workshop do
IFRA - Design para Jornais, Darmstadt, e a Edição Internacional National Geographic Magazi ne, Washington. t pós-graduado em Gestão
Desportiva na área de infografia desportiva pela Universidade Independente.
Participou em vários seminários sobre design e comunicação na
Europa e nos EUA.
O seu vasto currículo profissional inscreve múltiplas actividades
que envolvem projectos de design e de comunicação nos principais
meios de comunicação social portugueses (jornais e revistas); design
para livros e concepção de capas de livros; trabalhos de investigação
sobre a infografia jornalística e o design de jornais; projectos de infografia para jornais: projectos design de multimédia: projectos design
de stands e exposições; projectos design de ambientes; autoria de diversos cartazes; ilustração de jornais; medalhística; e em web design.
Regista, também, colaboração em fümografia: Café Delta (1979); Quixote XXI - filme de animação (2009); Aconteceu 178 anos depois ...
Fr.uicis Bacon - CCB (2009).
Foi director -adjunto da revista Foot (1983 - 1986); director gráfico
e de infografia do Diário di: Notícias (1988- 2003); director de arte do
DNA (1996 - 2003); director de arte do Jornal da Expo (1998); e Co-
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missário para os 140 anos do Diário de Notícias {exposição Cordoaria
Nacional 2004).
Actualmente é director criativo da JM Design & Edições, e director
de arte e design da revista Aurores da Sociedade Portuguesa de Autores.
I! autor de guia O Melhor de ... Lisboa, Cascais, Sintra, Mafra e Setúbal;
Mundial de Rugby; Algarve World Cup; Mundial de Futebol (Alemanha
2006): coordenador do Creating Enviroments, The World ofAndré jordnn.
A Mao Simbólica na Arte 011 a Simbologia da Expressdo Gesti•al (não
editado)
O seu mérito profissional é reconhecido em dezenas de prémios
nacionais e internacionais, no âmbito do design de comunicação, dos
quais se destacam:
Melhor capa de revista do Mundial de Futebol (1986) revista Foot,
prémio Gueán Sportim; o melhor projecto em Workshop de Redesign
de Jornal em Frankfurt, prémio anual da JFRA (1990); galardoado
como director de Arte e Design, pela European Newspaper Design
Award, com o Europe's Best Designed Newspaper para o Diário de
Notícias (2001); o melhor Design de Diários de Espanha e Portugal
(2005) e também como melhor portefólio individual para News Page
pela Society Newspaper Design (2004).
De salientar os prémios conseguidos nos últimos anos, ao serviço do
Diário de Notícias como direc1or de arte e de infografia assim como de·
signer, na Society for News Design - seis Gold, quinze Silver e quarenta
e cinco Awards ofExcellence- e na European Newspaper Design Award
. com vintee sete Awards ofExcellence e três de Reconhecimento do Júri.
Na ~H02 (O Melhor do Design Jornalístico Espanha& Portugal), cinco
Gold, três Silver e quinze Awards of Excellence e nos Prisma Awards.
um Gold e dois Silver.
O seu nome está incluído na lista da 1FRA The World Association
of Newspaper and News Publishers dos cem designers de jornais do
séc. XX. •
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Franco Charais
36 ANOS DEPOIS dos acontecimentos é·me
dificil reproduzir, com certezas, as tarefas em
que intervim.
Vou procurar relatar apenas aquelas das
quais guardo um aceitável grau de certeza e
que vão ocorrer entre o dia 25 de Abril e a minha entrada para o Conselho de Estado.
No dia 26 de Abril, dada a grande confusão
reinante, resolvi ir para o Estado Maior General
das Forças Armadas (EMGFA). O general
Costa Gomes tinha ocupado o seu anterior gabinete do qual tinha sido "expulso" pelo anterior regime e o coronel Ferreira da Cunha havia
voltado à sua função de chefe do gabinete. Este
tentou dar-me uma secretária na sua sala que
recusei dizendo-lhe que, sentindo-me algo responsável pelo que se passava no país, ninguém
me iria obrigar a desempenhar uma função
burocrática. E pude circular livremente entre
o EMGFA e o Palácio de Belém.
a) O dia 1 de Maio de 1974
Entretanto um brigadeiro abordou·me dizendo que era responsável pela Sala de Operações do EMGFA, que tinha em mãos dossiers de extrema importância que precisavam
de decisões urgentes e não conseguia que fossem vistos pelo general CEMGFA, nem sabia
o que lhe iria acontecer. Levou-me à sua sala
de operações (que mais tarde iria ser muito
útil pois ofereceu óptimas condições para reuniões com capitães) e abriu um cofre donde
tirou alguns doss iers. Explicou-me que eles
se referiam a informações sobre acções sub·
versivas que iriam ocorrer no próximo dia 1
de Maio, Dia do Trabalhador, e que era ne·
cessário tomar providências urgentes. Disse·
lhe para voltar a meter os dossiers no cofre e
dar-me as chaves que eu iria ocupar·me do
assunto. E ocupei-lhe a sala. O cofre não voltou a ser aberto e só depois do 1 de Maio en·
treguei as chaves no gabinete do EMGFA. E

este dia 1 de Maio de 1974 foi o mais grandioso dia do trabalhador de que nós temos
memória. O povo estava, de facto, com o MFA
b) Libertação dos presos políticos
Nesta sala, equipada com boas comunica·
ções, começaram a transitar militares dos três
ramos das FAs. E eu ia recebendo inúmeros
telefonemas das mais variadas origens. Num
deles, um oficial creio que da Marinha comu·
nica-me que precisava de uma decisão ime·
diata para um problema que considerava
grave. Estava responsável pela prisão de Caxias, queria libertar os presos políticos, mas o
general Spínola tinha dado ordem para só se·
rem libertados presos que não tivessem acusações de crimes comuns. Disse-lhe que iria
resolver o problema e enviar-lhe um oficial
do Exército com instruções. Perto de mim
passou o meu vizinho major Menino Vargas
e dei-lhe ordem para ir imediatamente a Caxias e mandar sair todos os presos e que dissesse ao oficial que não se preocupasse porque
depois, se fosse necessário, iríamos atrás dos
que tivessem acusações de crimes comuns.
De facto em Caxias não havia presos políticos,
todos teriam acusações de delitos comuns. E,
embora tardiamente, os presos fo ram imediatamente libertados.
c) Produção de legislação militar
Catadupas de assuntos militares e civis desabavam sobre o general Costa Gomes. AI·
guns dos primeiros exigiam decisões e Jegis·
lação nova e urgente. Como os cursos de
Estado Maior tinham sido suspensos propus
ao general Costa Gomes que os professores
do Instituto de Al tos Estudos fossem mobili·
zados para a preparação da legislação que
fosse necessária. Com a sua concordância
reuni-me no 1nstituto com um pequeno
grupo de oficiais para lhes transmitir a dírectiva do CEMGFA, na qual os assuntos seriam levados por mim e os estudos resultan·
tes ser-me-iam previamente expostos. Dois

professores, o coronel Ramires de Oliveira e
o major Espírito Santo, com quem eu tinha
servido no leste de Angola passaram a ser os
meus interlocutores.
Foram vários os documentos trabalhados
no IAEM. Um dos primeiros deu origem à
criação do Conselho dos Chefes de Estado
Maior. Pressionado por assuntos urgentes o
general Costa Gomes era obrigado a toma r
decisões sem a prévia coordenação e concordância dos chefes dos três ramos das FA's.
Propus-lhe a criação deste Conselho, com que
imediatamente concordou , e o decreto correspondente foi preparado pelo grupo de trabalho do IAEM.
Outro documento foi o referente à criação
do COPCON. O coronel Artur Baptista apresentou uma proposta que consegui que fosse
trabalhada e melhorada no IAEM.
Outro documento importante foi a criação
dos Conselhos das Armas e Serviços que vão
permitir a regulamentação do saneamento
dos militares das Forças Armadas. Não conseguindo precisar quando, como e porquê fui
parar ao Palácio de Belém, presidindo com o
coronel Vasco Gonçalves a uma reunião de
algumas dezenas de capitães. O general Spínola havia decidido que ele próprio sanearia
os generais e que competiria aos capitães, que
fizeram o MFA, sanear os restantes oficiais
dos três ramos das FA's. Naquela reunião,
partindo de uma lista de antiguidades de oficiais do Exército, o conjunto de oficiais presentes ia decidindo, nome por nome, aqueles
que deveriam ser passados à reserva. Com o
adiantado das horas , a decisão era tomada
sem informações adequadas , apressada e de
polegar para cima ou para baixo. Confesso
que a metodologia me incomodou pelo que
propus ao coronel Vasco Gonçalves que interrompesse a reunião, que eu me comprometia a estudar e criar legislação que permitisse tomadas de decisão mais correctas.

Imediatamente concordou, pois ele próprio
se sentia igualmente incomodado. E a legislação dos Conselhos das Armas e Serviços vai
surgir estudada e preparada no IAEM. Como
tardava que o gruJXl de trabalho me entregasse
cópia do projecto final, consegui saber a razão.
O IAEM tinha enviado o projecto para apreciação e concordância do chefe do Estado
Maior do Exército. Porque sabia que o estudo
do documento iria ser demorado e talvez boicotado consegui que o major Espírito Santo
me desse uma cópia que levei à apreciação
do gen. Costa Gomes. Este, por sua vez. que
levou-a ao Conselho dos CEM 's e a metodologia foi aprovada e seguida pelos três ramos
das FA 's.
Criação da 5.ª Divisão
Um dia apareceu-me o coronel Varela Go- ·
mes falando-me da necessidade da criação no
EMGFA de uma estrutura de assuntos civis
ou seja de uma s.• Divisão. Imediatamente
concordei pois, com uma revolução desencadeada pelas Forças Armadas, eram estreitas
as relações com a sociedade civil. Esta precisava de ser devidamente informada das intenções e da forma como era desenvolvido o
Programa do MFA.O coronel Varela Gomes
expôs o assunto ao general Costa Gomes e
obtida a sua concordância lançou-se na criação
da Divisão e recrutamento de militares nos
três ramos das FA 's.
Confesso que, apesar da juventude e dedicação dos militares que eram recrutados, du·
vidava da sua competência técnica. Com o
acordo do general Costa Gomes consegui con·
vidar e meter na 5.ª Divisão dois oficiais considerados competentes , os majores Loureiro
dos Santos e Pimentel da Fonseca e o civil
acabado de formar-se na Suíça, creio que em
sociologia, o Dr. Medeiros Ferreira. Pedi-lhes
que colaborassem na organização e nos trabalhos daquela Divisão.
e) Reuniões com capitães
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A Cova da Moura, onde estava instalado o
EMGFA, era inundada com os mais diversos
problemas das sociedades civil e militar. Civis
e militares transitavam, a todas as horas, pelos
seus corredores. E venho a conhecer um capitão, o Vasco Lourenço, que me impressionou

pela sua detenninaçào e deferência com que
era tratado pelos outros capitães. De todo o
país chegavam-lhe telefonemas dos seus camaradas que, nas suas unidades, bombardeados com as mais variadas e díspares notícias.
queriam que ele os informasse sobre o que se

O REFERENCIAL 1 OUTUBRO DEZEMBRO 1 &1
passava no país. E, na sala que eu tinha ocupada, vamos organizar reuniões em que. em
grupos de cerca de vinte, os capitães de todas
as unidades do país vem ouvir, da boca do
Vasco Lourenço, infonnações politicas e militares. Foram semanas de reuniões, normalmente ao fim do dia e pela noite fora. Mas,
dada a catadupa de acontecimentos, os capitães
em poucos dias ou, mesmo, horas queriam
mais esdarecimentos e informações. E fiquei
a saber que o capitão Vasco Lourenço era, para
a grande maioria daqueles oficiais, o camarada
em que confiavam e, mesmo, que aceitavam
como chefe do seu movimento.
1) Missões em Angola e Moçambique
Neste período acompanhei
o general Costa Gomes numa
visita a Angola e Moçambique
onde falamos, em reuniões
alargadas de oficiais dos três
ramos, sobre o 25 de Abril e
da necessidade de uma maior
atenção e determinação no
cumprimento das suas missões. A guerra não era solução
e o desenvolvimento de uma
nova política conduziria à deposição das armas, pelo que
as FA's passariam a ter um
papel muito importante a desempenhar.
Um dia, não sei porque razão, assisti a uma reunião do
general Costa Gomes com os
generais comandantes de Moçambique. Estes expunham ao
CEMGFA a forma como pen·
savam retrair o dispositivo militar no território. O pelotão recolhia à companhia e esta ao batalhão e assim sucessivamente.
Permiti-me intervir dando a opinião que a nova
actividade político-operacional iria exigir a concentração de grandes efectivos em Lourenço
Marques, Beira, Quelimane e Porto Amélia,
por esta ordem de prioridade e que, portanto,
a grande maioria dos efectivos deveria ser ali
imediatamente concentrados. Mas eu era ape·
nas um tenente-coronel, no meio de vários ge·
nerais, pelo que a minha opinião deve ter sido
acolhida com reservas.
Num outro dia o general Costa Gomes
manda-me chamar e diz-me que eu vou acompanhar a Angola um secretário de estado do
Ministério da Coordenação lnterterritorial que
iria ter um encontro com o líder da Unita Savimbi. Eu, como elemento do M FA, iria dar·
lhe mais força no diálogo que iria ter com

aquele. Em Luanda, um helicóptero onde embarcou também o Pezarat Correia levou-nos
a uma clareira de uma das matas da minha
antigaZonaMilitarLesteondeeuhaviacumprido, entre 1971e1973, uma comissão militar. No meio de duas filas de soldados armados até aos dentes fomos conduzidos a outra
clareira onde, após um compasso de espera,
surgiu Savimbi com o seu estado-maior. E
então entendo o que estávamos ali a fazer.
Não havia algo para negociar. O MFA de Angola, através de uma delegação constituída
pelo Passos Ramos, Pezarat Correia e Moreira

Dias, com mandato do general comandantechefe de Angola, já negociara e subscrevera,
com Jonas Savimbi ea Unita, em 14 de junho
de 1974, naquela mesma clareira do LunguéBungo, um acordo formal de cessação das
hostilidades que estava a ser respeitado por
ambas as partes. A missão portuguesa, representante do novo poder político que foi ao
seu encontro, na "sua" mata, e que incluía
dois elementos do MFA, ia confirmar o seu
reconhecimento como movimento de libertação de Angola e, portanto, indispensável em
futuras reuniões políticas de alto nível.
Tive oportunidade de ouvir o Pezarat Correia e outros oficiais do MFA de Angola sobre
os problemas e fogos que eles tinham que
apagar. Poucos dias depois aqueles vão fazer
um ultimato a Lisboa exigindo a substituição
do governador de Angola. •
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Uma acta
de Viana de Lemos
ANICETO AFONSO
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NUMA INVESTIGAÇÃO sobre as relações de Portugal com a África do Sul nos anos
finais da guerra colonial, que eu e o Carlos de Matos Gomes estamos a fazer, veio-nos
parar às mãos uma acta de uma reunião havida na Defesa Nacional em 11 de Março
de 1974. Está na correspondência de Carlos Viana de Lemos para Marcelo Caetano,
no Arquivo Marcelo Caetano depositado na Torre do Tombo, o qual fomos autorizados
a consultar por Miguel Caetano, filho do antigo Presidente do Conselho de Ministros.
Por nos parecer relevante para esclarecer alguns posicionamentos de altas figuras
da hierarquia do Estado Novo, em relação a alguns aspectos do movimento dos capitães e da situação política nas vésperas do 25 de Abril, achámos que deveriamos darlhe publicidade, trazendo-a ao conhecimento público.
to seguinte o seu texto:
~Ada resumo de uma reunião realizada no Departamento da Defesa Nacional, em
li de Março de 1974.
Por convocação de S. Exa. o Ministro da Defesa 1 reuniram-se, pelas 11 horas do dia
li de Março de 1974, os Srs. Ministros do Exército 2 e da Marinha\ o Secretário de Estado da Aeronáutica~. o Subsecretário de Estado do Exércitos e o Chefe do Estado-Maior
General das Forças Armadas 6 •
Abriu a sessão o Sr. Ministro da Defesa Nacional que comunicou que o objedivo
da reunião era o de se estudar se se deveriam continuar a adaptar medidas de segurança nas Forças Armadas para fazer face à situação presente e, em caso afirmativo,
qual o grau que essas medidas deviam assumir. Punha o problema à consideração
dos Ministros militares.
Falou em primeiro lugar o Sr. Ministro do Exército que deu conta que nessa manhã
às 08h00 se havia passado ao estado de alerta estando prevista a passagem ao estado
de prevenção simples às 21h00 (... )
O Sr. Ministro da Marinha concordou, na generalidade, com esta opinião, mas afirmou que optava pela manutenção de um único estado de segurança, que poderia ser
o de prevenção simples (... )
O Sr. Secretário de Estado de Aeronáutica declarou que preferia igualmente um
único estado de segurança( ... )
(... )
Falou seguidamente o CEMGFA que principiou por se queixar da falta de informações com que o Comando Geral de Segurança Interna lutava, pois não [as] recebia dos
Estados-Maiores dos três Ramos. nem das forças de segurança e poucas da DGS. Con·
tudo considerava a situação muito grave e resultante de terem sido tomadas medidas
de força que considerava inoportunas face à situação de momento. Historiou o chamado ~movimento dos capitães" iniciado como reacção contra a publicação do DL 353~.
e que deu origem à apresentação de várias reivindicações. Após ter tomado posse a
nova equipa governamental havia constatado uma tendência que permitia concluir que
os espíritos se estavam acalmando, mas ultimamente essa tendência havia sido des·
truída. Primeiro, os incidentes da Beira1 , entre a população civil e os militares haviam
provocado um largo movimento de solidariedade militar que se estendera a outras Províncias Ultramarinas e à Metrópole, movimento esse que se consubstanciava num manifesto com 470 assinaturas'. Considerava igualmente como factor responsável pelo
agravamento da situação, o facto de se ter realizado uma reunião de comandos no Mi·
nistério do Exército ~a que não tive a honra de assistirft e bem assim as medidas toma-
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das ultimamente como a transferência de alguns oficiais 10 • Considerava a situação ex·
tremamente grave devido à não aceitação por muitos militares das vias hierárquicas,
pois os generais não tinham prestígio, mais concluindo que certamente nenhum dos
membros do Governo ali presentes poderia controlar a evolução de qualquer situação
dentro do seu Departamento. Aliás, pedia autorização para, na presença do Sr. Ministro
da Defesa, apresentar estas considerações a S. Ex'. o Senhor Presidente do Conselho.
O Sr. Ministro da Defesa replicou afinnando que o Sr. CEMGFA tinha acesso ao
Sr. Presidente do Conselho e que poderia pedir audiência sem que ele estivesse presente. Considerou em seguida que os comentários apresentados pela CEMGFA exce·
<liam em muito o âmbito da reunião e que até se poderiam relacionar com o equacio·
namento da política do Governo. Sobre este ponto queria lembrar que essa política
estava definida e que aos membros do Governo, ou às pessoas da sua confiança,
apenas restava um caminho que era segui-la sem hesitação.
Pessoalmente e no que se referia à agitação dos capitães distinguia três hipóteses:
- aceitar as suas reivindicações o que implicaria o abandono imediato das funções
governamentais por tal ser incompatível com o compromisso de honra prestado
quando as aceitou;
- pretender que se ignore ou não se perceba o que se está a passar, deixando as coisas avolumarem-se e ignorando que há quem não se queira bater e prefira situações
mais cómodas e mais remuneradas;
- tentar, por todos os meios, dominar a situação.
Tendo. em consciência, a certeza de que a política do Governo era a que convinha
à Nação, não poderia logicamente aceitar as duas primeiras soluções. Contudo desejava que o debate se não generalizasse neste âmbito e se limitasse apenas ao assunto
que fora objecto da convocação.
O Sr. Ministro do Exército apoiou firmemente a posição do Sr. Ministro da Defesa
que considerou a única admissível. Esclareceu igualmente que a posição assumida,
relativamente aos três oficiais que foram transferidos, não podia de fonna alguma ser
considerada dura uma vez que haviam infringido os deveres 1°, 25º e 27° do RDM, o
que os tornava passíveis de procedimento disciplinar.
O Sr. Ministro da Marinha, para além de exprimir a sua concordância, pedia que
lhe perdoassem a vaidade, mas que, após cinco anos de permanência na sua pasta,
não podia aceitar a afirmação que fora feita de que não seria capaz de controlar o seu
Departamento.
O Sr. Secretário de Estado da Aeronáu tica apoiou calorosamente a posição e a tese
dos Srs. Ministros da Defesa e do Exército afinnando que. pessoalmente nunca quereria estar à frente de um Departamento em que o comando se efectuasse de baixo
para cima. Afinnou igualmente não duvidar que podia controlar o seu Departamento.
O Sr. CEMGFA afirmou que, embora fora do âmbito da reunião, tinha querido,
para ficar de bem com a sua consciência, apresentar as suas considerações e que o fi.
zera pois julgava a situação grave nos três Teatros de Operações, dizendo a propósito
que o Sr. General Bettencourt Rodrigues regressara a Bissau cheio de apreensões11 •
Finalmente foi decidido e determinado que o Sr. CEMGFA comunicasse aos três
Ramos que, até nova ordem. as unidades se manteriam em estado de alerta.
Lisboa, 11 de Março de 1974.
Carlos Viana de Lemos~.
fTT/AMC/Cx. 33/Correspondência/Carlos Viana de Lemos/n. 0 3)
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CONTRIBUTO PARA UM LIVRO SOBRE A EDUCAÇÃO EM PORTUGAL

O Ensino Superior
no pós 25 de Abril

ANTÓNIO BROTAS'
EM OUT UBRO DE 1973 entraram no Ensino Superior, então exclusivamente universitário,

cerca de treze mil estudantes. Não havia números clausus mas, para se inscreverem num
curso superior, os estudantes tinham de ter 14 valores na méd ia final do 11." ano e ainda 14
valores em duas disciplinas específicas. Os estudantes que não reunissem estas condições tinham de fazer exames de admissão organizados pelas escolas.
No final do ano lectivo de 1973/1974 , os professores do secundário deram, como sem pre
sucede em sim.ações semelhantes, notas mais altas, e todas as escolas superiores recusaram
depois fazer o exame de admissão. Havia, além disso, uma grande apetência de novas camadas
da população em ingressar no Ensino Superior.
No Verão de 1974, a Direcção-Geral do Ensino Superior fez uma pré-inscrição para saber
quantos estudantes queriam entrar no Ensino Superior e inscreveram-se vinte e oito mil. Várias escolas estavam a abarrotar de alunos e com estes números ruiriam instan taneamente.
Havia, assim, um problema muito diflcil a resolver.
Com a reforma de 1973, o ministro Veiga Simão tinha criado várias escolas superiores, universidades e politécnicos. mas o número total de estudantes nestas escolas no dia 25 de Abril
era exactamente zero e, com as duas excepções que referirei. não estavam ainda em condições
nesse ano de receber alunos.
Foi neste contexto que surgiu a ideia de um Serviço Cívico que os estudantes deviam cumprir
antes de entrar no Ensino Superior, algo inspirada num modelo da União Soviética onde, aliás,
não tinha tido grande êxito. Esta solução foi adoptada porque, de facto, não se encontrou outra.
O Governo preparou um decreto a dizer que, em 1974 /1975, não ingressariam novos alunos
no primeiro ano das Escolas Superiores e que os que ingressassem no ano seguinte teriam de
fazer o Seiviço Cívico. À última hora, foi falar com o ministro da Educação e d isse-lhe que o
Instituto Politécnico da Covilhã (criado pela reforma Veiga Simão) estava em condições de
iniciar os cursos. a nova Universidade de Aveiro também queria iniciar um curso, e os insti-
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tutos industriais, antigas escolas médias, transformados em ISES, estavam em pleno fundo·
namento e eram agora escolas superiores. Ele fez modificar o decreto que passou só a dizer
que não entra riam novos alunos nas Universidades de Lisboa, Porto e Coimbra e foi assim
que entraram cerca de dois mil alunos no Ensino Superior em 1974/1975.
Mas era necessário organizar o Serviço Cívico a partir do zero. Só os militares seriam capa·
zess de o fazer. Lembro-me de ouvir o ministro (Rodrigues de Carvalho) a dizer:~( ... ) vinte
oito mil estudantes (... )cinquenta e seis batalhões (..
Dois coronéis foram encarregues de
tratar do assunto e fizeram-no tão bem que, vinte anos depois, as estruturas do acesso ao Ensino Superior ainda eram as que eles tinham criado em 1975/1976
Sem os estudantes do primeiro ano, as escolas foram convidadas pelo Ministério a durante
o ano reestruturarem os seus cursos e todas o fizeram com grande entusiasmo.
Em Setembro de 1975, quase por acaso, fui nomeado secretário de Estado do Ensino Superior
e Investigação Científica. Quando entrei pela primeira vez na Direcção-Geral do Ensino Superior soube que estavam a chegar as propostas de estruturação dos cursos e que, uns dias antes,
a Direcção-Geral tinha enviado uma circular para todas as escolas a dizer que as propostas que
não recebessem resposta negativa nos dez dias seguintes eram consideradas aprovadas.
Fiz imediatamente seguir uma circular a anular a anterior e a dizer que não funcionaria
nenhum curso sem a minha assinatura. Tive, assim, de discutir os cursos com todas escolas,
tendo recusado bastantes e obrigado os outros a inserirem-se num modelo comum a todos.
Este modelo foi, basicamente, o da ~Declaração de Bolonha~, surgida vinte e cinco anos depois.
A grande novidade da refom1a Veiga Simão, de 1973, tinha sido a criação nas novas escolas
de curso de bacharelato, então não existentes no Ensino Superior português. As comissões
instaladoras por ele nomeadas começaram, antes do 25 de Abril, a preparar estes cursos, mas
contra eles protestaram os sectores mais retrógradas da Universidade que consideravam os
cursos de bacharelato uindignos da Universidade portuguesa".
Por parte dos novos estudantes houve uma razoável aceitação do Serviço Cívico, em que alguns tiveram experiências bastante válidas, mas o ano de 1974/195, sobretudo nalgumas escolas de Lisboa, foi um ano tumultuoso com disputas, nalguns casos violentíssimas. pelo
domínio dos órgãos de gestão.
No inicio de 1975/1976, os confrontos viraram-se contra o Ministério, ou, mais exactamente,
contra a Secretaria de Estado do Ensino Superior.
Entraram no Ensino Superior nesse ano vinte e cinco mil estudantes e igual número teve
de ir para o Serviço Cívico. O Partido Comunista e outras correntes da esquerda, que tinham
apoiado este serviço, passaram a pedir a sua a supressão com o argumento de que tinha deixado de ser revolucionário, mas era absolutamente impossível entrarem cinquenta mil estudantes no Ensino Superior.
Os governos anteriores tinham aprovado uma legislação sobre a gestão das escolas e era
preciso fazê-la cumprir. Havia. o problema da aprovação dos cursos e a vida política portuguesa
no exterior das escolas não era, propriamente, um modelo da calma e sossego.
Mas, os cursos funcionaram em todas as escolas, porque mesmo as correntes mais contestatárias se empenharam em os fazer funcionar. O problema estava em definir as regras em
que se vivia ... e iria viver.
O VI Governo Provisório, cuja existência o grande público hoje desconhece, foi o Governo
que estabilizou a Democracia no país. E, na Educação, foi o Governo que estabilizou a Universidade. Em particular, todos os cursos acabaram por ser aprovados com a concordância
das escolas.
Em 1976-1977, já com o primeiro Governo Costitucional, voltaram a entrar vinte e cinco mil
estudantes na Ensino Superior. Mas, depois, o ministro Cardia deu ouvidos aos que, em 1973

r ..
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tinham discordado dos cursos de bacharelato nas Universidades e decidiu transformar todos os
curso de bacharelato das Universidades em licenciaturas, reseivando os bacharelatos para os

Politécnicos. Os politécnicos da Covilhã e de Vila Real. que tinham os seus cursos de bacharelato
em funcionamento, agarraram-se à Assembleia da República que os passou a Institutos Uni·
versitários, e o ministro Cardia obrigou-os a transformar todos os seu cursos em licenciaturas.
Desapareceu, assim, a primeira leva de Institutos Politécnicos criados pela reforma Veiga
Simão, e foi necessário criar outros, que levaram uns vinte anos a instalar, para dar os cursos
de bacharelato que, naturalmente. logo que se consolidaram, passaram a reivindicar dar cursos
de licenciatura.
No que diz respeito às admissões no Ensino Superior, o ministro Cardia instituiu um exame
obrigatório de português que fez diminuir as admissões, em 1977/1978, para pouco mais de
oito mil estudantes. E, dez anos depois do 25 de Abril, ainda entravam no Ens ino Superior
português menos estudantes do que em 1973. Foi este vazio que abriu às escancaras às portas
do Ensino Superior português às universidades privadas.
Havia, no entanto, rnn problema a resolver. Para onde poderiam ir os estudantes do Serviço
Cívico, entretanto suprimido, e os que ficavam retidos no exame de português? Face a este
problema, o Ministério adaptou uma solução que creio ter sido, na altura, uma boa solução:
criou um Ano Propedêutico com um ensino televisivo. O Ministério tinha uma muito boa experiência televisiva adquirida com a Telescola e este Ano Propedêutico teve um papel muito
importante. As pessoas puderam olhar um ensino que, até à altura, tinha estado fechado dentro das escolas. Alguns dos seus programas foram verdadeiramente interessantes.
Se tivessem continuado seriamos hoje pioneiros e teria mos um instrumento de importância
reconhecida em todo o espaço da língua portuguesa.
Mas, a tendência para a normalização - que traduz quase sempre o horror ao que é novo predominou, e o Ano Propedêutico foi substituído por um 12." ano. Ou seja, o ensino voltou a
ficar fechado dentro das escolas. E, pelo que vejo nos jornais, os propósitos, agora, são os de enviar os desempregados para dentro de escolas que, ao longo dos anos. não têm aprendido nada.•
Foi st'Crt"/Jno dt E::st~do do énsmo Suptnor
t /mf'Srig:JfJO C~nufia do VI COl·tmo Prm"isório (1975-76)
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África
e a globalização
J. VILLALOBOS FILIPE
A COMPETITIVIDADE DOS PAÍSES africa·
nos assenta cada vez mais no conhecimento,
na inovação e na necessidade das economias
em desenvolvimento se esforçarem na convergência em direcção às economias mais de·
senvolvidas. A crescente mundialização das
economias tem-se traduzido pela polarização
do mundo em três regiões das quais o continente africano tem sido praticamente excluído, não apresentando ritmos de crescimento das suas variáveis sócio-económicas
favoráveis à diminuição das diferenças face
às restantes regiões.
Sem o avanço do conhecimento e do progresso tecnológico o crescimento económico
seria muito limitado, senão impossível. As
empresas, como entidades onde se concentram recursos humanos, tecnológicos e financeiros, deverão ter um papel determinante e
constituírem-se como elementos chave da investigação e da inovação no sentido do pensamento de Schumpeter, dando origem a novas
tecnologias, novos produtos, novos processos
produtivos e organizacionais e a novos serviços. A sua difusão (spillover) através das economias deu origem a um novo paradigma
tecno-económico muito mais abrangente, não
só pela sua escala mundial como pelas características das inovações que não se confinam

aos aspectos tecnológicos, mas igualmente a
outros aspectos abrangendo empresas, capitais
financeiros, comércio internacional, pessoas
e culturas.
A alteração do paradigma económico imposta pela crescente mundialização do espaço
e progresso tecnológico impõe aos responsáveis institucionais e às empresas, políticas e
comportamentos centrados no conhecimento
e na inovação para poderem competir num
mercado cada vez mais competitivo e exigente, no qual o encurtamento das distâncias
por via das modernas tecnologias da comunicação impõe decisões estratégicas cada vez
mais atempadas, só possíveis através do
acesso à informação e do permanente domínio das mais recentes tecnologias.
Por outro lado, a diminuição acentuada do
ciclo de vida dos produtos acompanhada pela
crescente exigência da qualidade e da diferenciação que decorre da internacionalização das
economias e da crescente velocidade das trocas no mercado internacional, constituem imperativos de competitividade das empresas
assentes numa exigência de permanente inovação. A esta contracção do espaço corresponde um crescendo da concorrência entre
empresas a uma dimensão global, ao mesmo
tempo que se assiste a uma polarização das relações sócio-económicas em três regiões bem
demarcadas que concentram em si, e entre si,
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cerca de três quartos das trocas mundiais das
quais o continente africano está praticamente
excluído apesar dos seus recursos potenciais.

Trata-se de uma reorganização do mercado
mundial que resulta da integração das economias em novas formas de competição mundial fazendo recurso às modernas tecnologias
e que podem significar um aprofundamento

do atraso da Africa relativamente às economias mais industrializadas do Norte e do Extremo Oriente (de-li11ki11g).

Ao olharmos para a África subsariana (ASS)
sob o ponto de vista económico e social, ficamos
com a ideia de se tratar de um subcontinente
que, no seu todo. se encontra muito atrás de

outras grandes regiões mundiais. A questão

que se coloca não está apenas nas diferenças,
em termos absolutos, dos indicadores que se
possam comparar. mas antes, nos ritmos de
variação desses indicadores ao longo do tempo
e, nesse aspecto, a ASS não apresenta ritmos
de crescimento das suas variáveis sócio-económicas favoráveis à diminuição das diferenças
face às outras regiões. Muitas explicações de
ordem estrutural e conjuntural têm sido adiantadas para explicar este fenómeno, envolvendo
o papel do Estado. as políticas seguidas e os
instrumentos utilizados.
O agravar dos desequilíbrios determinou o
recurso, a partir da década de 1980, a programas de estabilização e de ajustamento estmtural conduzidos pelas instituições do Consenso de Washington, cujos resultados na
grande maioria dos casos foram pouco mais
do que frustrantes, quando não prejudiciais
nas suas imposições, uma vez que segundo
Stiglitz, as estratégias do FMI não se limitaram
a não promover o desenvolvimento, « ... mas
em vários países o seu fracasso fez retroceder
o processo de desenvolvimento corroendo desnecessariamente o próprio tecido social». Stiglitz (2002, p. 118).
As competências e a utilização das potencialidades das novas tecnologias são bastante
reduzidas na maioria dos países africanos o
que determina, no plano tecnológico, que o
processo de industrialização se baseie em indústrias maioritariamente maduras cujas vantagens no plano da concorrência são limitadas
face aos países desenvolvidos. Por outro lado,
a ausência de uma aptidão científica e tecno·
lógica própria dificulta o avanço no sentido
de se criar uma capacidade de inovação endógena adaptada às condições locais das matérias primas ou da produtividade dos factores, o que permitiria potenciar os efeitos
difundidos a partir da presença do investimento estrangeiro.
O processo de desenvolvimento das eco·
nomias africanas com base no progresso tecnológico, deverá pois. assentar num quadro
institucional que possibilite a criação de uma
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base tecnológica moderna e de um sistema
de conhecimento e inovação que crie as con·
dições para a absorção das tecnologias impor·
tadas, nomeadamente através da constituição
de uma base de capital humano científica e
tecnicamente preparada. Nessa medida, o papel das instituições e a existência de um tecido
empresarial dinâmico e inovador são deter-

minantes para a estruturação de uma capacidade endógena. na qual o investimento directo estrangeiro (1 DE) e em particular no
caso dos PALOP's o investimento português
(1 DPE), podem desempenhar um importante
papel na inovação tecnológica, em sentido
lato, num contexto de crescente globalização
das economias. •
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CONTRA-ALMIRANTE

Vasco Fernando Leote de Almeida e Costa
(1943 - 2010)

A edição anterior
de O Referencial registou
na capa a cha mada "Alme ida
e Costa (19 43-2010) contribui
para o êxito das e leições pa ra
a Assembleia Constituinte em
197S" cu jo texto não a pa receu
nas páginas interiores.
Tal facto, que se lamenta
e do qual O Referencia / pede
desculpa aos leitores em geral
e aos fa miliares de Almeida
e Costa em part icular, fi cou
a dever-se a um lamentável
erro info rmático só detectado
quando já não era possível
re pará-lo.
Eis o texto que deveria te r
sido inserido na edição
anterior e cujo la pso agora
reparam os com a sua efectiva
publicação.
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A MIN HA AMIZADE e fraterno companheirismo com o Vasco Almeida e Costa
vem de há longos anos e de tenra idade.
Entrámos no mesmo ano para o Colégio
Mi litar (1943), no mesmo ano também
completámos o curso e entrámos pa ra a
Escola do Exército (1950). Findo o Curso

Geral Preparatório o Vasco optou pela
Marinha e rumou à Escola Naval. Continuámos a encontrar-nos com frequência.
Em 1955 estava eu na fnd ia, alferes do
Batalhão de Caçadores Vasco da Gama, o
Vasco aparece em Goa, guarda-marinha,
integrado na viagem final do seu curso.
Acompanhei-os na visita ao interior que
lhes foi proporcionada pelo comando militar. Pouco depois está novamente na
lndia como segundo-tenen te no navio
~Gonçalves Zarco~. Retomámos o nosso
contacto com alguma assiduidade, até
porque na época das monções os navios
da Armada fundeavam em Mormugão
em cuja área estava a minha companhia.
E então, já perante situações profissionais, políticas e sociais concretas, a nossa
amizade assumiu outro conteúdo, confe·
ri do pela partilha de preocupações comuns sobre os equívocos e hipocrisias em
que nos sentíamos enredados. Trocávamos livros que nos ajudavam a melhor
compreender as contradições da época.
Já depois do regresso a Portugal, corria
o ano de 1957, estávamos em vésperas do
"vendaval Delgado" e, já não me lembro
bem a que propósito, mas que certamente
tinha a ver com isso, as hierarquias militares da época organizaram uma romagem
de oficiais dos três ramos a São Bento,
numa cerimónia de ~vassalagem" a Salazar. Os oficiais da guarnição de Lisboa foram "mobilizados" em massa, embarcados
em autocarros e despe jados junto à Assembleia. Foi uma antecipação alargada
da "brigada do reumático" com os condicionamentos da época. Um grupo significativo de oficiais mais jovens trocou im·
pressões e, sem qualquer entendimento
prévio, expressou o seu descontentamento
pela instrumenta lização a que sentiam sujeitos. E ali mesmo decidiram recusar entrar no edificio da Assembleia e assinar a
mensagem ao ditador. Entre muitos destes
camaradas e amigos que assim quiseram
manifestar uma posição que era, obvia·
mente de defesa da dignidade mas também de afirmação política, estava o Vasco
e estava eu.
Depois seguimos os nossos rumos pro-

fissionais e raramente nos
víamos. Mas íamos sabendo um do outro e foi
por isso, sem surpresa,
que no 25 de Abril de
1974, ele em Moçambique
e eu em Angola, demos
por nós no mesmo lado
da barricada. No MFA. E
ambos interviemos activamente nas negociações
com os movimentos de Ji.
bertação que conduziriam
às respectivas indepen·
dências.
O Vasco Almeida e
Costa viria a ter um papel
muito importante na instauração do regime democrático saído da revolução
dos cravos. Foi decisiva a
sua acção para o êxito das
eleições para a Assembleia Constituinte em 25
de Abril de 1975, a consulta eleitoral mais livre e
participada que alguma
vez ocorreu em Portugal. Depois foram
sete anos no Conselho da Revolução, com
um convivio diário intenso, com convergências e divergências num órgão que
não era monolítico. Mas onde a confiança
e a amizade nunca sofreram as mínimas
beliscadu ras. Nomeado governador de
Macau desenvolveu uma acção notável,
iniciando o trajecto que culminaria com
a pacífica e negociada transição do território para o regresso à soberania chinesa.
O Portugal livre e democrático deve
muito ao almirante Vasco Almeida e
Costa. O poder político actual não teve a
grandeza de o reconhecer. Como não a
teve o poder militar quando findou o Conselho da Revolução. Aliás, a forma como
a hierarquia militar dos anos a que tenho
chamado de período contra-revolucionário, se comportou com os principais responsáveis pelo golpe militar de Abril de
1974, que afinal foram os fundadores do
regime de liberdade que dignificou a institllição pela qual eram responsáveis, distinguiu-se por ser demasiado mesquinha.
A vida do Vasco Almeida e Costa, capitão de Abril. teve outra dimensão. Naqueles tempos decisivos colocou-se no
rumo certo do processo histórico e soube
corresponder às responsabilidades que
assumiu. • PPC

O REFERENCIAL ERROU

O 25 DE ABRIL

DE2010
EM NANTES
Por lamentável lapso,
no n.0 98 de O Referencial,
ao relatar as cerimónias
do 25 de Abril em Na ntes,
foi erradamente atribuída
na legenda de uma
das fotografia s a identidade
da vice-cônsul de Portugal
em Na ntes à representante
do coro Nossa Senhora
de Fátima que tinha
partici pado nas
comemorações.
Às duas senhoras que vi ram
assim a sua identidade
trocada, apresen tamos
a nossas mais sentidas
desculpas.
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Gabriel Cardona, fundador de la UMD y hombre de honor
FERNANDO REINLEIN
SE HA MARCHADO un hombre de
honor, un camarada y un amigo. Los
hombres de la Unjón Militar Democrática (UMD) echaremos de menos
su sabiduría, su conocimientos de la
historia militar espai"lola y su capaci·
dad de arbitraje en momentos de polémica y también hay que decirlo, su

contundencia a la hora de defender
sus opiniones en foros nacionales e
intemaciona1es y su magnífico sentido
dei humor. Cuando en agosto de 1974,
un grupo de oficiales de plantearon
en Barcelona fundar la UMD, allí es-

taba Gabriel Cardona con su entusiasmo. Cuando el intento de golpe
de Estado dei 23 F. avergonzado por
el espectáculo que dieron algunos de
sus compafieros dejó e! Ejército y se
dedicó de lleno a lo que había sido su
pasión: la Historia. Ahora nos deja
con el sabor amargo de que un estúpido accidente se lleva a un amigo que
todavia tenía muchas cosas que decir
yque ensei'lar. Siempre estuvo cuando
se le pidió ayuda. Siempre estará en
nuestro recuerdo.

MANUEL B. MARTINS GUERREIRO
CONHECI PESSOALMENTE o Gabriel Cardona em Outubro de 2009 no
Encontro Luso-Espanhol de Faro.
Antes desse encontro trocámos alguns emails pelos quais me apercebi
da grande estima e consideração que
o Gabriel Cardona tinha pelos militares de Abril.
Na sua intervenção no Encontro
Luso-Espanhol de Faro revelou a profundidade do seu conhecimento e da
sua formação de historiador e de militar com um grande sentido de humor
e entendimento da natureza humana
e das relações dos militares com asociedade.
Nos contactos pessoais. em minha
casa e na visita que fizemos pelo
campo, descobri um camarada do
Exército com um enorme gosto pelo
mar e pela vela, um marinheiro das
Baleares, com uma experiência de infãncia e de adolescência semelhante
à minha no Algarve. Foi surpreendente constatar que conhecíamos as

mesmas plantas, as mesmas árvores
e animais e até as aves que identificávamos pelo canto e que caçámos na
adolescência.
Gabriel Cardona foi um homem de
saber, um militar que enobrece as Forças Armadas, uma referência para os
jovens, um cidadão que nos orgulhamos de ter conhecido e de ter sido
nosso amigo.

C. ALMADA CDNTREIRAS
Queda prollibido nosonreír a /os problemas/no lucllar por lo que quieres/abandonarlo todo por miedo/no
convertir en realidad tus suei'Jos, com
estes versos de Pablo Neruda despediam-se os amigos de Gabriel Cardona, no dia 7 de Janeiro, último, em
Barcelona.
Falecera nas \'ésperas, na sequência
de um estúpido acidente ocorrido no
último dia do ano passado.
Gabriel Cardona Escaners, havia
nascido em 1938, na Ilha de Menorca
e, seguindo a tradição familiar, ingressa
na Academia Militar, na Arma de Infantaria.
Em 1974, quando jovens capitães e
majores decidem criar a Union Militar Democrática (UM D), desafiando o
Exército franquista, ele está entre os
primeiros.
E a partir de então começa a sofrer
as represálias inerentes a quem tinha
adaptado o ideário democrático daquela organização.
Em 1981, em Barcelona, aquando
do golpe militar dos ultras militares,
conhecido como ~23F~. o capitão Ga-

briel Cardona movimenta todos os seus
recursos para impedir, com sucesso, a
saída dos tanques estacionados na sua
unidade e os únicos na região, a favor
dos golpistas. Envergonhado com tudo
o que se passara naquela noite de Fevereiro, seus antecedentes e consequentes, abandona o Exército, já no
posto de major.
Entretanto licenciara-se em História
na Universidade de Barcelona, na qual
se vem a doutorar e onde virá a exercer
como professsor durante trinta anos,
actividade que durante algum tempo
compatibiliza com a chefia da Polícia
Municipal de Badalona.
Foi, ainda, professor das Universidades de Califórnia e Illinois.
Contudo, é através da sua extensa
e consagrada obra publicada, que o
nome do professor Gabriel Cardona
perdurará. Autor de mais de trinta livros. desde o já clássico EI poder militaren la Espaila contemporánea hasta
la guerra civil (1983), com o qual deixou obsoletos muitos outros ensaios,
passando pela suas múltiplas obras
sobre a guerra civil de Espanha, como
a História Militar da Guerra Civil
(2006), com o mérito de associar a
sua formação em História com a sua
qualidade de militar, à análise do papel do Exército franquista durante a
ditadura em EI poder militar en el
franquismo (2008), passando pela biografia do ditador em jeito de novela
Franco no estudi6 en West Poirit
(2002). De salientar, ainda, a vasta participação em revistas de História, conferências e em programas de televisão
de grande fôlego, como foi a produção
da televisão oficial espanhola Espaila
en guerra. No momento do falecimento tinha pronto a ser editado a
obra à qual dedicara muitos anos do
seu ~saber de experiência feito~: Las
Torres de Honor, extensa análise do
que foi o golpe reaccionário de 1981,
em jeito de memórias e para cuja derrota havia contribuído activamente
desde a sua unidade militar.
Era, além do mais e como tive o privilégio de comprovar na relação que
com ele mantive nas tertúlias no âm·
bito da Union Militar Democratica ou
do Forum Mili eia y Democracia. um
admirador de Portugal e do seu Movimento dos Capitães. •
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Dois livros
interessantes

RECEBEMOS PARA a Biblioteca da
A25A dois novos livros. O de Rogério

Seabra Cardoso, "Rota sem

fim~,

edi-

tado por Areias do Tempo e o de Va-

f'

lentino Viegas, "A morte do herói por·
tuguês - da guerra em Angola à
invasão de Goa - um testemunho~,
edição de Livros do Horizonte. São
dois livros interessantes, ambos pro-

!"".

duto da experiência pessoal dos auto·

res na guerra colonial, mas vividas em
contextos diferentes. O primeiro de
um alferes miliciano que fez a guerra
nas estruturas da acção psico-social em
Moçambique, sem que isso lhe tenha

retirado a oportunidade de contactar a
realidade vivida nas unidades opera·
cio nais nomeada mente na área de
Tete, o segundo de um furriel mili·
eia no atirador com participação intensa
na actividade operacional de uma com·
panhia em quadricula no norte de An·
gola, que lhe mereceu a condecoração
com a Medalha da Cruz de Guerra.
Há, porém, um denominador comum
saliente em ambos os livros e é o que
aqui nos propomos destacar: a consta·
lação de que foi com a guerra que os
autores foram tomando consciência
das contradições coloniais e dos equí·
vocos da guerra em que foram chama·
dos a participar. Como aconteceu com
a grande maioria da população portu·
guesa, mesmo de alguns sectores da
oposição republicana tradicional e, ma·
nifestamente, no seio das forças arma·
das, a guerra colonial constituiu o
drama em que germinou a tomada de
consciência face à realidade da dita·
dura colonial e que, na instituição mi·
litar, gerou o MFA.
Duas passagens, uma de cada um
dos livros, constituem dara expressão
daquela tomada de consciência:
· Seabra Cardoso, licenciado em
História, escreve quase a conclui r a
sua "Rota sem fim": O círculo fechou·

se. Recordar agora a minha partida de
Lisboa, em 72, só poderá explicar-se
pelo enorme vazio que se apoderou
de mim. Nesta época pretendia des·

......
Valentino Viegas

'ª''''"•

DA OUERRA

EM ANOOLA À tNVA9.iO OE OOA

UM TESTEMUNHO

riores, o pulsar do sangue e,
sobretudo, o estado de alma.
Nesse tempo estava convicto
de que sarar das feridas ou
curar os males seria ajudar
Moçambique a fluir no seu
rumo natural para a digni·
dade, a liberdade e o desenvol·
vimento, terapêutica que
implicaria rápidos progressos
na educação, na economia e
nos comportamentos, estri·
pando-lhe, simultaneamente,
todos os quistos que se aproveitavam da sua melhor seiva.
Todavia, a guerra, com todo o
seu cortejo de desgraças, ceri·
moniais de força, desajustada
exaltação das práticas vio/en·
tas, valorizara a solução mi/j.
tar, impregnada de interesses,
mesmo quando glorificada de
invocações passadas. Enfim.
tudo se congregou para dilace·
rar, com profundas chagas, o
corpo de um país. Assim, du·
rante estes dois anos. vi abater, em nome de propalados
ideais patrióticos ou de uma
idolatrada independência a
qualquer preço, o Moçambi·
que que acreditei ajudar. (pp.
202 e 2031
· E de ~A morte do herói
português" de Valentino Vie·
gas, transcrevemos: Hoje é voz

cobrir a verdade, qual aprendiz de cinirgiào, devassando um corpo debifi·
tado pela doença. Animava-me a ideia
de poder salvá-lo, observando-o de
perto, auscultando-lhe os sinais inte-

corrente dizer-se que naquela
guerra desencadeada em An·
gola os chamados turras, que
nos asseguravam serem peri·
gosos inimigos de Portugal e
aos quais nos obrigavam a dar
combate sem tréguas, não
eram terroristas nem inimigos
do povo português, mas sim
cidadJos angolanos de pleno
direito, integrados nos mais diversi·
ficados movimentos nacionalistas e
patrióticos que lutavam e combatiam
pela posse da sua terra, a qual desejavam ver livre e independente. Afinal
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Dois livros
interessantes

não eram eles que estavam a mais
naquele território, mas sim nós, pois
aquela terra não pertencia a Portugal
mas aos angolanos! Com a Revolução
de Abril[. .. ] a História de Portugal
passou a ser encarada e lida com outros olhos. O que no passado era considerado verdade absoluta deixou de
o ser a p<Jrtir desta mudança radical
operada na sociedade portuguesa. Os
pressupostos em que estavam baseadas as verdades históricas, apresentadas como irreversíveis, deixaram de
fazer sentido. Os novos líderes, que

agora definiam a política portuguesa,
tinham concluído haver chegado a altura certa para devolver aos angolanos
aquela terra que llies pertencia de direito. (p. 199)
Valentino Viegas, que depois de
desmobilizado se licenciou e doutorou em História, é natural de Goa e
aí assistiu, jovem estudante liceal, à
invasão indiana em 18 de Dezembro
de 1961 e ao fim do domínio português. Por isso achou por bem incluir
no seu livro um capítulo que in titu lou "A invasão de Goa e a morte do
herói português", no qual desenvolve
judiciosas considerações sobre este
trágico episódio. Afinal começara aí a
experiência de que só se viria a aper·
ceber mais tarde, como é visível das
suas pa lavras: O Estado Português da
Índia fora sacrificado em defesa de
uma política portuguesa intransigente que definia a pátria como una
e indivisível, precisamente a mesma
política que os meus camaradas e eu
continuámos a defender, anos mais
tarde, com armas na mão, nas matas
de Angola. (p. 173)

Agradecemos as ofertas destes livros,
cujas leituras recomendamos e que a
partir de agora podem ser encontrados na Biblioteca da A25A. • PPC

A Vitória
de Aljubarrota
A A25A CONTA, na sua
Biblioteca, com um novo
e excelente livro, oferta
do autor e seu associado
coronel Vinício de
Sousa.
~A vitória de Aljubarrota", na sequência de
seus trabalhos anteriores, é uma grande obra
de investigação histórica
sobre um episódio decisivo da História de Portuga l. O A. alia a sua formação científica em
ciências militares e em
ciências socia is e políticas, na elaboração de
um muito criterioso e
claro estudo e para chegar a conclusões próprias e muito bem fundamentadas, sobre o local exacto onde se terá travado o combate decisivo do conflito que ficou conhecido como batalha de Aljubarrota:
se. onde se encontra a capela de S. Jorge ou se onde se ergue 0 mosteiro da Batalha, ambos mandados construir em intenção da vitória.
Como se pode ler na contra-capa, trata-se de(... ) uma tese inovadora
sobre o desenrolar da ~at~~ha e as razões da vitória portuguesa.
Ma~~ trabalho de Vm1c10 de Sousa vai muito mais longe. Traça
um ahc1ante retrato político, sociológico e cultural do contexto internacional da Europa medieval e do Portugal daquele tempo em
busca de afirm~ção da sua nacionalidade e independência. O porquê
e o como d~ A l 1ubar;~ta, momento destacado na luta da disputa feudal na Pemnsula Jbénca, mas também resultado dos envolvimentos
da França, da Inglaterra, do Vaticano, só podem ser bem entendidos
no quadro daqueles contextos.
Não tenho dúvidas em afirmar que ~A Vitória de Aljubarrota~ é
um livro de leitura obrigatória.
Cada livro de Vinício de Sousa traz-nos a garantia de que não vai
ficar por aqui. E a sua qualidade justifica a expectativa com que ficamos a aguardar o próximo. • PPC

Manual de Geopolítica
e Geoestratégia

A Livraria Almedina distribuiu
em Outubro de 2010 a segunda
ediçiio dos dois volumes do Manual
de Geopolítica e Geoestratégia,
da autoria de Pedro Pezarat Correia
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Restaurante
ResPublica

VASCO LOURENÇO
COM FOI ANTERIORMENTE noticiado,
existe um novo concessionário do restaurante da nossa sede.
A empresa constituída especificamente para o efeito, criou o ResPublica,

apostou num projecto diferente
agora, esperando nós que assim
nue, tem-se afirmado com uma
muito aceitável, onde a relação
dade/preço é bastante boa.

e, até
contioferta
quali-

D

Resultado? Nunca a frequência foi tão
intensa, sendo várias as vezes que clientes

que chegam sem ter marcado mesa, ou
esperam por uma Msegunda mesa~ ou
têm de ir procurar outro restaurante. Por
isso, é absolutamente aconselhável ter a
preocupação de marcar mesa, com antecedência.
Para além disso, o ResPub\ica começou também com as desejadas e previstas
actividades culturais.
Nesse sentido foi já promovido um protocolo com a Escola de Música do Conservatório Nacional, a Companhia de Ópera
do Castelo e o ResPublic.a, para além da
A2SA, que começou já a produzi.refeitos,
com finais de tarde musicais às sextas-feiras, onde os .alunos do Conservatório nos
deliciam com as suas actuações.
A Isabel Cid (esposa do Pedro l.auret)
que já nos presenteou com a sua primeira
intervenção ao pi.ano durante o jantar de
quarta-feira, dia 2 de Fevereiro, promete
volt.ar, sempre que puder, às quartas-feiras, se possível de quinze em quinze dias.
Como jantar temático, evocou-se o 31
de Janeiro de 1891, na passada segundafeira. 31 de Janeiro. Ai tivemos oportunidade de ouvir as intervenções de Artur
Santos Silva, presidente das comemorações do Centenário da Implantação da República, e de Lima Coelho, presidente da

Associação Nacional de Sargentos (a propósito quando é que as autoridades competentes decretam oficialmente o 31 de
Janei.ro como o Dia do Sargento?) Pudemos ainda deliciar-nos com as intervenções poéticas e musicais do José Jorge Leiria, do Carlos Alberto Moniz e do
Vitorino Salomé. Como este dizia, até parecia estarmos numa sessão de intervenção de outros tempos ...
Enfim ... felicitamos os responsáveis
pelo ResPublica e fazemos votos para que
aprofundem e continuem a sua acção. na
transformação do nosso restaurante num
instrumento activo e valioso de intervenção associativa.
Dos associados, esperamos a sua participação activa nas actividades gastronómicas e culturais do ResPublica.•
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100 "O Referencial",
com fé
quente por católicos responsáveis e empenhados.

NUNO PINTO SOARES
QUE DISPARATE de título é este?, di·
rãa os leitores.
No dicionário da língua portuguesa,

da Porto Editora, 2004, podemos en·
contrar: crença absoluta na existência

ou veracidade de certo facto; convicção
intima; fidelidade à palavra dada; leal·
dade.

t: certo que no plano da religião é:
crença nas verdades reveladas por
Deus.

Daí o dizermos muitas vezes, tenho
fé que.. . sem sentido religioso.
Todavia os agnósticos acham por
bem não a usar. Evitam assim equívo-

Na minha opinião O Referencial fez·
se com fé.

Fez-se com crença absoluta na veracidade de que Abril se fez com jovens

que quiseram dar voz ao seu profondo
humanismo.

E matematicamente humanismo é

=

solidariedade+fraternidad~paixão+

+camaradagem+justiça+amor +++ ...
O que é sedutor é que esta fórmula
matemática é comtun aos agnósticos/

/ bons e aos aistilosjbons.
É assim que uns e outros deposita-

ram nos cem "Referenciais" essa fé no
humanismo e deixado muitas mensagens desse nosso legado de Abril.
A minha colaboração hoje é deixar
alguns pensamentos, que sendo cristãos, se inserem (julgo), nos horizontes
da missão do nosso boletim.
Pensamentos
(... )Sim, nenhtun partido pode dizer
que é o único depositário da mensagem cristã numa sociedade pluralista
animada por projectos políticos em
concorrência, os quais só poderão extrair beneílcios de um confronto sério
com a "diferença cristã" tornada elo-

(ENZO BIANCHI - b;spol

(... ) O neto acompanha a avó à
missa. A homília prolonga-se. A avó
sente a inquietação do neto e perguntalhe: "Estás muito chateado?" "Humm,
mais ou menos!"- Oferece essa chatice
a Nosso Senhor!" O neto um pouco admirado, resmunga: "Porquê, Ele
gosta?"
(BENTO DOMINGUES -frade dominicano)
(... ) Nós os marxistas da segunda
metade do século XX não temos, portanto, nenhuma razão que nos obrigue,
primeiro, a "abandonar", "atraiçoar" ou
"desfazermo-nos" da mensagem do
"nosso" mestre, para, seguidamente,
podermos admirar as maravilhas espirituais de séculos anteriores e colher
deles humildemente os profundos tesouros que nos oferecem.
Quando determinados homens, ou
por desconhecimento ou por outras
razões, nos chamam "pseudo-marxistas" ou nos encaram como a "quinta
coluna da religião no campo dos
ateus", trata-se de um fenómeno que
sempre existiu. Marx, sempre que for
bem compreendido, une mais os homens entre si, toma-os mais fortes e
mais livres. E isto não só em relação
aos velhos ateus, mas também no que
diz respeito aos pensadores de todas
as religiões.
Quem poderá afirmar como certeza
total, quanto tempo ainda durará a religião? Esta pergunta não tem para
mim especial interesse. !'.:que também
existem muitos ópios ateus ... Pessoalmente não me traria grande desgosto
o facto de a religião acabar.
Mas se tivesse que viver num
mundo no qual Jesus fosse inteiramente esquecido, então preferiria não
continuar a viver. Estou certo, que
nesse mundo, num mundo que já não

conhecesse Jesus, o projecto de Karl
Marx seria impossível de realizar.
(MILAN MACHOVEC - escritor
russo)
(... )A partir dessa missa (missa do
Natal), fiquei a encarar Jesus de outro
modo. Ter crescido sem crianças da
sua idade à volta explica tudo. Quer
dizer. não explica tudo, mas explica
muito. Explica um bocadinho, vá.
Uma coisa. Explica uma coisa, que é
o facto de Jesus Cristo se sentir diferente. Não tanto por ser filho de Deus,
mas por nào ter tido ninguém da sua
idade para brincar. De que é que serve
receber ouro, incenso e mirra se não
se tem por perto um am iguinho a
quem fazer pirraça com os presentes?
f:: triste roubar a uma criança a hipótese de dizer a outra: "Toma, que eu
recebi incenso e mirra e tu só recebeste um Action Man!"
(DIOGO QUINTELA- escritor e actor humorista)
(.. .) João Paulo. embora sem esquecer os seus aspectos nefastos, prefere
falar da globalização de modo positivo,
já que ela cria condições para que:
· a humanidade realize a sua verdadeira vocação: a de ser uma única família
• o cidadão se tome mais participativo e responsável não só a nível pessoal
mas também nas relações com os outros e com a natureza e o ambiente: o
cidadão tomou-se mais 'parceiro' do
projecto comum.
Só com a harmonização das três dimensões irrenunciáveis do desenvolvimento - a económica, a social e a humana - pode nascer uma sociedade
livre e democrática.
(J OÃO PAULO li - Papa)

(... ) Desde tempos imemoriais, as religiões são na Terra grandes organizações. !'.:verdade que todas elas convidaram os homens à caridade, à justiça, à
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paz. Mas, quase sempre. consumiram
ainda mais energia a consolidar o seu
poder e autoridade.
jesus não fez assim.

nos distinguem, não devem separarnos. Antes, é da diversidade que se
forma a W1idade (...).
(SÃO PAULO!

Foi pobre. Sem ter onde repousar a
cabeça. Não teve fimcionários, nem for·

ças de segurança, muito menos tropas.

Recomendou aos apóstolos que não
quisessem ser importantes. que se con·
tentassem com o último lugar.
A Igreja tem hesitado, pé aqui, pé
ali.

Imaginou, na Idade Média, que tinha
todo o poder de Deus e que podia servir-se desse poder para reduzir todos
os homens à verdade. Deu mau resultado.
O li Concílio do Vaticano disse coisas muito correctas a este respeito.
Falta que sejam cumpridas.
(JOÃO RESINA RODR IG UES· pa·
dre. professor catedrático de fisico-química jubilado, capelão militar reformado)
(... ) Neste domingo (... ) a ideologia
do sacrificio recebe um golpe mortal.
A figura da fé mais incondicional, da
obedjência mais cega, foi sempre a de
Abraão, assumida pelo judaísmo, pelo
cristianismo e pelo islão.
Confesso que nunca achei muita
graça nessa exaltação de um Deus déspota e de uma obediencia cega. Este admirável filme de suspense deve entender-se a partir do desenlace: há deuses
que exigem uma fé cega e sacrificios
humanos. Abraão acabou por descobrir
que andava enganado. O sacrificio de
Isaac marca a diferença entre o Deus
antigo e o Deus novo: é o Deus antigo

que pede a Abraão paro Sdcrificar o seu
filho; quando ele o \'3Í fazer, o Deus
novo impede-o.
(BENTO DOMINGUES· frade do-

minicano)
(... ) Vivemos todos do mesmo Espírito, mas a sua acção difere de pessoa
para pessoa. Só que as diferenças que

(... )~Aqui jaz aquele famoso Nuno.
o Condestável, fundador da Sereníssima Casa de Bragança, excelente general, beato monge, que durante a sua
vida na terra tão ardentemente desejou
o Reino dos Céus depois da morte, e
mereceu a eterna companhia dos Santos. As suas honras terrenas foram incontáveis, mas voltou-lhes as costas. Foi
um grande Príncipe, mas fez-se humilde monge. Fundou, construiu e dedicou esta igreja onde descansa o seu
corpo.~

(epitáfio no túmulo de D. NUNO ALVARES PEREIRA)

(...)Chegados a este ponto, fica claro
que nenhuma teocracia se pode redamar de Jesus nem Ele propôs qualquer
modelo económico, político, cultural
ou religioso. Não por indiferença, mas
porque pertence aos seres humanos,
dos diferentes povos e culturas, elaborá-los. Fica, porém, um critério e
um fermento: só vale, do ponto de vista
humano aquilo que se fizer para serviço de todos, não para dominação de
uns pelos outros. sabendo que cada
um se considera demasiado grande
para ser, apenas, um bom irmão. Chegamos, aqui, ao essencial. Jesus, a partir de uma experiência divina, vinha
revelar que todos os seres humanos
estão inscritos no coração de Deus e
que a tarefa de cada um é inscrever os
outros, mesmo os inimigos, no seu
próprio coração. Neste reino não há
excluídos. Quando fez esta revelação.
narrada por Lucas, o próprio Jesus se
comoveu e exultou de alegria sob a acção do Espírito Santo. Era a primeira
vez na história humana que se ouviam
estas palavras.
(BENTO DOMINGUES· frade do-

minicano)

(...) Muitos cristãos - padres. porventura bispos, e leigos- vivem como
os fariseus e os hipócritas que jesus
condenava. Amam mais a norma do
que as pessoas.
(ILÍDIO LEANDRO - bispo de Vi-

seu)
(...)O mercado (se houver confiança
recíproca e generalizada) é a instituição
económica que permite o encontro entre as pessoas, na sua dimensão de operadores económicos que usam o con·
trato como regra das suas relações e
que trocam bens e serviços entre si fim·
gíveis, para satisfazerem as suas carên·
cias e desejos. O mercado está sujeito
aos princípios da chamada iustiça comutativa, que regula precisamente as
relações do dar e receber entre sujeitos
iguais. Mas a doutrina social nunca deixou de pôr em evidência a importância
que tem a justiça distributiva e a justiça
social para a própria economia de mercado, não só porque integrada nas malhas de um contexto social e político
mais vasto, mas também pela teia das
relações cm que se realiza. De facto,
deixado unicamente ao princípio da
equivalência de valor dos bens trocados,
o mercado não consegue gerar a coesão
social de que necessita para bem funcionar. Sem formas internas de solidariedade ede confiança recíproca, o mercado não pode cumprir plenamente a
própria função económica. E, hoje, foi
precisamente esta confiança que veio a
faltar; e a perda da confiança é uma
perda grave.
(PAPA BENTO XV I · Na caridade e
na 1'erdade ·carta encíclica)
(... ) Quem se exaltar será humilhado.
Quem se humilhar será exaltado.
(JESUS CRISTO)

Se um só destes pensamentos inspirar os colaboradores dos próximos
cem #Referendais~, sentir-me-ei recompensado com esta colaboração.•
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!.º Prémio
"Pargamo - Temerário"
josé Manuel PidJo de Atwal

No meio da esquerda
para a direita

2.ºPrém io
"Istambul - Rua Taksin"
Isabel Marreiros Somirra

3. 0 Prémio
"Capadócia
- Nascer do dia"
Helena Dias Carneiro

Em baixo da esquerda
para a direita

Menção Honrosa
"Mármara

- de mármore"
Pedro Borges

Mavilde Lobo da Costa
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Vamos aprender
Bridge! (85)
LUÍS GALVÃO

O BRIDGEdecompetição t1:."111-sc rc\clado.
sobretudo a panir dos anos 80 do século
p.1Ssado. uma modalidade progrcssi\'amcmc

mais agressiva nos leilões.
Essa tcndl!nci:i nào ignorou que as abcrturns fracas cm scmibarmgcm (feitas ao
nivd 2) pro\ocariam destabilil".lt(,':lo no normal dcscn\ol\ imcnto do leilão dos ad,crsãrios. pcl3 dificuldade acrescida que

introduzia nos mesmos.
Baseados ncsia filosofia um número significati'o dos pares integrou no seu sistema
as referidas :ibcrturas fracas em • + feitas
cm scmibarragcm.
As soluções encontradas foram. ob,iamcn!e. 'árias. A que vamos apresentar corresponde a uma versão muito conseguida e
é das mais utilizadas.

As nonnas que interdi1am as aberturas
em 2 • + fracas a m:los que detenham naipes laterais compridos decorrem do facto
dos bicolores. mesmo que fracos cm PI L
serem jogos distribucionalmence fortes. o
que poderia constituir um sério risco de
perda de partida na linha. mesmo no caso
do p.1rceiro deter uma mão com força aparentemente insuficiente para pensar na partida.
+ AV9853
• R742
\V
•6
+ 52

E

+6
• AV\063
• 1042
+ RDV5

\V deve passar. pcnnitindo que uma
abertura de E em l • condu/.a à marcação
de4• .

1. CONVENÇÕES

1.5 ASABERTIJRASEM 2 • + FRACAS
Esta solução é uma 'ariante às cl{1ssicas

aberturas fones em 2• +.Aquilo que antes
era força(2023 PDH.com5,asaspcrdcntcsccxistênciadcvasasdefen~ivas laccrais)
passou a ser fi'rlqueLa nas aberturas cm semibarragem.
a) CONDIÇÕES PARA A ABERTURA
EM 2• 1+ FRACAS
Na' ersào que apresentamos só de' cr.lo
ser abertas cm • + as mãos que detenham
as seguintes características:
- 6 cartas cm • +. sendo o naipe de qualidade não inferior a DV9x.x.x:
-6/11 PJ\:
- 516 'as.1s de jogo:
- Não existência na mão de mais do !!UC
umavasalatcral(AouR).
O facto da m:lo de\ er deter 516 'asas de
jogo decorre da aplicação da .. Regra das
500"". nonna que recomenda como castigo
máximo adrnissi\el esse 'alor. face a um
dobre e pondcmdas as vulnembilidades.

+7
• AV\0742 \V
+5
+ Rl0753

E

+ A952
• 3

+ RD-l2

+ DV842

É ób\ io que a abertura cm 2• por \V in' iabifü.aria a marcação da ix•rtida cm 5+ .

c) CON DIÇÕES FAVORÁVEIS ÀS
ABERTURAS EM 2• + FRACAS
- Existência. na mão do abridor. de um singlcton ou de uma chicana:
- Vulnerabilidade fa\Or.Í\cl:
- Posição do abridor.
A "bondade"" das duas primeiras condições é evidente. Acrescentam força distribucional no caso da existCncia do singlcton
(ou da chicana) ou diminuem o risco do
\ alor do castigo face a um e\ entual dobre.
Com irá csclan."cer. por menos e' identc.
a razão decorreme da nccess idade de ponderar a abenura face à posição do abridor
no leilão.
Se analisannos com alguma atenção o
b) CONDIÇÕES QUE INTER DITAJ'vl A 1 problema em apreço facilmcme concluireABERTURA EM SEM l-BARRAGEM
mos que quando em l .1 ou em 3.~ posições
-A cxistCncia de 4 canas no outro naipe
o jogad~r tem condições mais fa\orávcis
- A c.xistência lateral de um naipe pobre p.1ra abnrern 2• /+ fracas do que quando se
(+/• ) com 5 ou mais cartas:
encontra em 2.ª posição. dado que nesta si- A pn.'SCnça de 2 ases na mão do abridor.
cuação apenas ··bami·· 2jogadores (1 ADV

e o próprio parceiro). Já quando cm 4." posição o jogador não tem de barmr ninguém
porque. se não abrir. o leilão mom:: naturalmente.
d) CONDIÇÕES DESFAVORÁVE IS
PARA ABRIR EM 2• 1+ FRACAS
- Distribuiçào6-3-2-2
- Existência de 3 canas com uma grande figura no outro naipe rico.
A indicaç:lo da primeira condição desra, Orá\ e[ é óbvia dado decorrer da distribuição mais balançada JX)SSivel numa m:lo
com 6 carta~
o que por si só constitui um "minus.. num contrato trunfado.
A segunda condição assemelha-se com
o quadro que levou à interdição da abertura
devido à posse de 4 canas no outro naipe
rico. Não constitui razão impeditiva p:1ra :1
abenurn. mas o jogador de' erá ""pesar.. se
mesmo com essa situação desfa,on·"c1 li
mão continua a justificar a abertura.
Comém ter presente que as aberturas
cm 2• + fracas n:lo fizeram dcsapaTl..--ccr as
m:ios correspondentes às clãssicas abertums cm 2• 1+ st:mdard. O qucaconttce é que
li introdução no nosso sistema destas aberturas como scmib:1m1gem obrigam a substituir as aberturas cm 2• 1• fortes por \CLeS
artificiais. nomeadamente pelos 2+ fortes c
indctcnninados.
Se La' oisier jogasse bridge poderia
também dizer que este jogo ê um jogo cm
que nada se ganha. nada se perde mas cm
que tudo se transfonna.
Até ao próximo número.

cm • •.
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CONVOCATÓRIA
Nos termos dos Estatutos e do Regulamento Interno, convoco a Assembleia-geral da Associação 25 de Abril
para se reunir em sessão ordinária na sua sede social sita na Rua da Misericórdia, 95. em Lisboa,
no dia 2 de Abril de 2011. pelas 14,00 horas, com a seguinte

ORDEM DE TRABALHOS
1 . Leitura e aprovação da acta nº. 44. referente à Assembleia-geral reali zada no dia 27 de Março de 2010.
2 . Ratificação de admissão de sócios e apoiantes.
3 . Di scussão e votação do Rcla1ório de Actividades
e Contas da Direcção, respeitantes ao ano de 201 O,
e respectivo parecer do Conselho Fiscal.
4 . Di scussão e votação de proposta da Direcção para
que seja conferida a categoria de Sócio de Honra a
Vítor Manuel Rodrigues Alves.
5. Di scussão de propostas das Delegações.
6 . Apreciação da actualidadc da A25A.
Contributos para a sua acção futura.
7. lnfonnações di versas.

Caso à hora marcada nilo estejam presentes a maioria dos sócios, a Assembleia terá o seu início
e funcionará com qualquer número de associados 30 minutos depois, nos termos do n.º 3, art.º 35. 0
do Regulamento Interno.

Sede da Associação 25 de Abril, em Lisboa, 16 de Fevereiro de 2011
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
Amadeu Garcia dos Santos
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JANTAR CONVÍVIO COMEMORATIVO
DOS 37 ANOS DO 25 DE ABRIL
Dia Z4 de Abril de ZOll, às ZOhOO, no Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL - Junquei ra)
Apesar de ser Domingo de Póscoa, contornas com a participaçôa dos associados e amigas da A.?5A

Contacte a A25A, através do endereço a25a.sec@25abril.org
ou pelo telefone 213 241420.
~1PARTICIPE!
A Direcção
COMPAREÇA!

