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Vencer o medo é a expressão-chave que percorre 

as páginas de O Referencial que, com intervenções 

de muita qualidade, ass inala o XXXIX Aniversário 

do 25 de Abril e anuncia as comemorações das 

quatro décadas. E é oportuna, porque é uma exi

gência. 

É desconfortável e parecia impensável mas, de facto, 40 anos 

depois da festa da liberdade, os portugueses vivem seques

trados e o novo carcereiro chama-se medo. Os actuais de

tentores do poder, na mesquinhez da sua mediocridade, uti

lizando como arma a chantagem, mantém os portugueses 

reféns do medo. Do medo mais soez porque é o medo de 

fantasmas, de ameaças subentendidas e que atingem um 

dos valores fundamentais da vida em sociedade, a segurança, 

levando os cidadãos a, para a preservarem, abdicarem do 

outro valor fundamental, a liberdade. A isto chama-se terro

rismo, mais objectivamente, terrorismo psicológico. 

Aos apelos de inversão de um trajecto político que se revela 

ruinoso os carrascos acenam com a bancarrota e o esgota

mento de recursos para fazer face às necessidades básicas 

das pessoas. Às exigências de que se dê oportunidade para 

que funcionem os instrumentos da democracia e o eleitorado 

se pronuncie sobre o calvário a que está submetido, ameaça

se com a diabolização do caos. À recusa do lastimável espectá

culo das tricas entre as comadres que se resolvem com as 

prebendas de pastas e de postas, com as trocas de cadeiras 

min isteriais, assustam com a angústia do vazio. Nos traba

lhadores activos instalam o medo do despedimento . Nos de

sempregados cultivam o medo da eternização da precarie-



dade, da inactividade, do fim do subsídio. Os jovens são pa

ralisados pelo medo de um futuro sem horizontes. Os refonna

dos subjugados pelo medo de verem as suas pensões abusi

vamente espremidas, definhadas, violados os contractos de 

que tinham sido parte e que foram alterados sem que fossem 

ouvidos. Os idosos e doentes submetidos ao medo de verem 

esvazia r-se um serviço de saúde que lhes tinha trazido uma 

réstia de confiança e ajudava a suportar a dor e a debllidade. 

Todos reféns do estigma da ameaça, cuidadinho porque 

senão vai-se o sa lário, vai-se a pensão, vai-se o subsídio, vai

se o emprego, vai-se a escola, vai-se o medicamento. E joga

se, maquiavelicamente, o medo de uns contra o medo de 

outros, dos empregados contra os desempregados, dos activos 

contra os reformados, dos jovens contra os idosos. Dividir 

para reinar sempre foi o ardil dos tiranos. A arma do terro

rismo é, exactamente, essa, dominar pelo medo. 

É uma chantagem intolerável. Ao fim de 38 anos de gover

nação pelos responsáveis do que, eles próprios, obscena e 

antidemocraticamente se chamam de "arco da governabili

dade, é a eles que teria de pedir-se contas pela catástrofe 

em que lançaram o país. São eles que têm vivido e governado 

acima das nossas possibilidades e, para isso, usam a chanta

gem do medo. Afinal quando é preciso encontrar alternativas 

que sa lvem o país do abismo é exactamente a quem o lançou 

no abismo que se recorre e em exclusividade. O inevitável 

arco da governação que não sabe como tirar-nos do buraco 

onde nos m eteu. !! a raposa de guarda ao galinheiro. 

Vencer o medo é a palavra de ordem de hoje, como foi há 40 

anos, porque a alegria que em Abril de 1974 explodiu pelas 

ruas de Portugal foi a euforia da vitória sobre o medo. É signi

ficativo que , cada vez que as pessoas se juntam e se mani

festam contra o medo, ergam cravos vermelhos nos punhos 

cerrados e cantem uG rândola Vila Morena", a canção com 

que em Abril o medo foi vencido. Hoje como ontem, gran

dolar contra o medo. 

Vamos vencer o medo, reafirmar Abril, construir o futuro. 

Se há es paço onde tal pode e deve ser feito é aqui, na Asso

ciação 25 de Abril e nas páginas de O Referencial. 

Pedro de Pezarat 
Correia 
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Temos de despertar Portugal 
para o reencontro com Abril 

tarta aos Associados 

COMO SABEM, através de documento publicado a páginas 22 a 27 do n.0 109de O Referendal 
(edição referente a Janeiro-Março de 2013), a A25A deliberou lançar, a nível nadonaJ , a iniciativa 
Vencer o Medo, Reafinnar Abril, Construir o Futuro (Cidodecomemomçõesdos39.º e40.º aniversários 
do 25 de Abri~. 
As tarefas práticas das comemorações do 39.0 aniversário absorveram os nossos esforços e foram 
concluídas com êxito. 
Trata-se agora de mobilizar os esforços de toda a massa associativa para a ambiciosa - e necessária 
- tarefa de levantar Portugal para fazer das comemorações do 40.º aniversário um processo de 
reencontro de todos os democratas e patriotas à volta dos valores de Abril e, simultaneamente, de 
luta pela sua reafirmação na vida política, social, económica e cultural do país. 
Pensamos que, desse modo, estamos a dar wn contributo válido para configurar os caminhos que 
colectivamente teremos de percorrer para derrotar os poderes (externos e internos) que hoje se 
abatem sobre Portugal e nos estão a conduzir para o empobrecimento material, a degradação 
moral e uma indigna e opressiva dependência. 
Temos consciência que muitos de nós já não possuem o vigor e a dis1x:mibilidade fisica necessários 
para tão duros combates. Porém, orgulhamo-nos de constituir wna poderosa reserva de patriotismo, 
de honestidade pessoal e de espírito de sacrificio que pode - e deve- sobrepor-se ao desânimo e 
à moleza que o sistema tem procurado inoc:u1ar no nosso povo. 
Estamos certos de que a solução para todos esses problemas não aparecerá de imediato. As tarefas 
não são fáceis, as soluções não cairão do céu aos trambolhões! Por isso mesmo, é mais necessário 
e imprescindível o empenhamento de todos na procura dessas soluções. E, porque nós acreditamos 
que seja possível, não desistimos e aqui estamos a incentivar-vos - íamos dizer, a exigir, tal como 
nos exigimos reciprocamente na luta anti-fascista e desde os primeiros momentos do Movimento 
dos Capili'ks, há mais de quarenta anos -à vossa incorporação nesta luta de reafmnação de Abril, 
pela imposiçdo, agora paófica e democrática, do espírito e dos objectivos de Abril no nosso querido 
Portugal, a Liberdade e a Democracia, a Igualdade e a Justiça Social, o Desenvolvimento, a Soberania 
Nacional e a Paz. 
De todos os recantos do País, vai-se ouvindo, cada vez com mais força, que é preciso um novo 25 
de Abril. 
Compreendemos bem esse desejo popular. Por isso, olhando às condições de hoje, onde os 
problemas a resolver são bem diferentes dos de há quarenta anos, proclamamos que é preciso 
Reafinnar Abril, conscientes que essa reafinnação poderá ser ainda mais difícil de efectivar do 
que o 25 de Abril original. 
Para isso, temos de começar por Vencer o Medo, que de há muito se vem instalando na sociedade 
portuguesa! 
Só assim será possível (re)Constmir o Futuro de wn Portugal livre, digno e soberano! 
O Plano de Operações que vos apresentámos no documento Vencer o Medo, Reafirmar Abril, 
Constmir o Futuro constitui o nosso ponto de partida e será corrigido e enriquecido através das 
nossas experiências, no próprio processo da acção. 

Pretendemos que cada associado, militar ou civil, homem ou mulher, jovem ou menos jovem, 
onde quer que se encontre a residir, a trabalhar, a intervir civicarnente, olhe à sua volta, estabeleça 
contactos, prol110\'a encontros de debate e mobilização, e constitua, onde pudci-, núcleos promotores 
da iniciativa que se articulem entre si e com as estruturas criadas para o efeito pela A25A. 
Cada um de nós tem de se assumir como activista! 
Mas, se a iniciativa começa com a intervenção dos associados da A25A, ela de\·erá estender-se, 
de imediato, a todos os cidadãos disponíveis para a ela aderirem! 
Por isso, é fundamenta l que assumam o papel de mobilizadores da sociedade. Temos de ser 
e.a pazes de cokicar a nossa sociedade en1 movimento e isso não é atingível apenas com a intervenção 
dos nossos associados. 
Todos têm lugar neste projecto! 
Pretendemos cobrir tOOo o país, todas as comunidades, todos os sectores de actividade e tOOas 
as grandes áreas temáticas de interesse da sociedade. 
Pretendemos que os patriotas e democratas se voltem a reencontrar, sem sectarismos partidários 
ou ideológicos, e se unam para o debate fraterno e para a acção, de fonna livre, aiativa e intensa, 
no espírito do 25 de Abril. 
Se bem que o foco central da iniciativa seja a realização de um grande Congresso da Cidadmtia 
em 25 de Abril de 2014 (provavelmente no dia 26), pretendemos que ele constitua o coroamento 
de wn prolongado e sério processo de debate político, de confraternização festiva, de intervenção 
cultural e de lutas ávicas levadas a efeito de mOOo continuado e agregador em tcxlos os recantos 
do País. Vamos mobilizar todos os activistas sociais e os mais de dez milhões de portugueses 
que, de fado, não têm sido chamados a participar nas principais decisões colectivas, nacionais 
e locais, excepto nos momentos eleitorais. O Congresso deverá ser uma exposição dessa ampla 
actividade e não wn evento de passagem de modelos e sem continuidade e consequências. 
Não temos - e nem queremos, como promotores da iniciativa -, de indicar a solução! Esta terá 
de ser encontrada de mOOo colectivo e participado, pelo Povo, através de uma grande confluência 
de soluções, pequenas ou grandes, locais ou gerais, mas sempre bal izadas pelos valores de Abril 
e testadas pela prática da luta. 
Apelamos a uma convicta adesão e esperamos os vossos contactos, com as disponibilidades, 
sugestões e propostas que entenderem fazer-nos chegar. 
Força, camaradas, amigas e amigos! 
Cordiais saudações e um forte abraço 
Vamos Vencer o Medo, Reafinnar Abril, Construir o Futuro! 

Viva Portugal! 
Viva o 25 de Abril! 

Vasco Lourenço 
Presidente da Direcção 
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O cartaz que faz a síntese 

JOSÉ ANTÓNIO SANTOS 

O cartaz comemorativo do 39.º aniversário do 25 de Abri l, ver última página 
desta edição, da autoria de José Maria Roumier, nosso prezado colaborador, 
é uma obra muito sugestiva pelos elementos que comunica e através deles 
pela forte e impressiva mensagem que expressa. 
Desde logo, a imagem do cravo que também pode ser a de uma árvore, símbolo 
de vida. O caule, ou tronco, oferece-nos a fita do tempo de 39 anos passados 
sobre aquela madrugada esperada .. 
As pétalas do cravo, ou a copa da árvore, são expressão da seiva que corre 
nos anos expressos no caule, ou inscritos no tronco, que mantém a flor viçosa 
mas, não chegando lá em abundância, será também causa mirração, secura, 
morte. 
As páginas que se seguem, exprimem muito do quejosé Maria Roumier nos 
quis transmitir com o seu magnífico cartaz. 
A Mensagem da Direcção da A25A indigna-se com os acontecimentos que 
se estão vivendo em Portugal, rec lama uma justiça firme eficaz e rápida, e 
exorta os partido políticos a esconjurar práticas corruptas e corruptores. A 
mesma mensagem recusa o medo e reafirma o ideário de Abril configurado 
num sistema democrático com ética e justiça. 
Dir-se-ia que a comunicação oficial da Direcção da A25A transmite e incentiva 
a uma acção concreta e transversal ao espírito revival ista do jantar convívio, 
encontra eco na recusa a convites de circunstância e em jovens que comunicam 
Abril. Toca também aqueles que, anos após ano, não desistem de continuar 
a celebrar o 25 de Abri l. em Portugal e além-fronteiras, com a consciência 
muito viva de quem sabe o que quer, que sabe viver e, por isso, a comemoração 
anual surge naturalmente, como um imperativo ético. 

Sem o revelar expressamente, a arte de José Maria Roumier fala-nos de con
teúdos que outros entenderem expressar em diferentes linguagens e ficam 
registados nas páginas que se seguem. 
As pétalas do cravo, ou a copa da árvore, o leitor que escolha, viçosas ou 
murchas, a seiva que anima a sociedade, simbólica da vida perene ou da 
transitoriedade exangue, inscrevem-se na síntese da poesia pictórica de 
José Maria Roumier. 
Aos fiéis de Abril caberá desenvolvê-la! 
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FOI HÂ 39 ANOS que o Movimento das Forças 
Annadas concretizou o derrube da mais velha 
ditadura da Europa. A luta de muitos portugue
ses contra a tirania, a opressão e o obscuran· 
tismo, culminou nessa radiosa jornada de 25 
de Abril de 1974, que nos lançou na mais ex
traordinária aventura que um povo pcxie viver: 
construir um país novo, recuperar do atraso 
em que o haviam colocado, fazer um Estado 
Democrático e de Direito, reconhecer o direito 
à autodeterminação e independência de povos 
colonizados, retirar Portugal do isolamento in
ternacional em que os ditadores o mantinham, 
inserir-se numa Europa onde o Estado Social 
garantia há mais de trinta anos uma situação 
de paz, progresso, bem-estar e justiça social. 
Foi o tempo de todas as esperanças, convictos 
de que se caminhava numa estrada com sentido 
único, ao encontro de uma sociedade verdadeira· 
mente livre e justa. 
Hoje, envolvidos numa enorme crise, dama. 
nos conta de que não há conquistas irreversíveis, 
de que é sempre possível o regresso dos fan. 
tasmas, de que os tiranos estão permanente· 
mente disponíveis para subjugar os povos que 
se descuidam e não se protegem eficazmente. 
Hoje. assistimos e sofremos na pele, ao destroçar 
de muito do que de bom se conseguiu, ao retro
cesso para "tempos da outra senhora", à des· 
truição do Portugal de Abril e ao abrir de portas 
a novas escravidões, à iniquidade, à perda de 
soberania. 
Muitos perdem a esperança. Vemos com preo
cupação o regresso da emigração em massa, 
com muitos portugueses a procurarem no es· 
trangeiro as condições de sobrevivência que 
não vislumbram na nossa terra natal. 
Mas. porque "há sempre alguém que resiste, 
há sempre alguém que diz não~, estamos a 
lutar, com as armas que a Democracia con· 
quistada com Abril ainda nos permite, contra 
os novos tiranos que nos roubam o pão, o tra· 
balho e a sobera nia! 

f: uma luta difkil. os inimigos são poderosos. 
mas a nossa História de quase mil anos e o direito 
à nossa vida com futuro a isso nos obrigam! 
Estamos a lutar contra os que nos trouxeram 
a esta situação, contra os que se apoderaram 
do poder e o utilizaram, e utilizmn, em beneficio 
próprio, contra os que se venderam ao capital 
financeiro e aceitam ser capatazes do seu próprio 
povo. 
Estamos a lutar contra a corrupção, que foi a 
principal arma utilizada para provocar esta 
crise, e exigir a punição dos seus autores. 
Estamos a lutar contra o agravamento da crise, 
que vem aumentando em relação directa com 
a responsabilidade dos detentores do poder -
sejam eles o Presidente da República, os go
vernantes ou os deputados, que se mostram 
incapazes de encontrar soluções que travem a 
crise. Mas também, é curial afirmá-lo, as 
oposições políticas ou sindicais, incapazes de 
apontar alternativas. 
Temos consciência que a crise é generalizada 
no mundo ocidental, nomeadamente na Europa, 
mas isso não justifica a profundidade que 
atingiu em Portugal. 
Estamos a lutar contra o marasmo, o conformis
mo, o amochar que se tem apoderado dos por
tugueses, perante as contínuas agressões, os 
roubos de que são vítimas, que os levam a olhar 
para a destruição do país. sem que se mobilizem 
e ponham cobro a uma situação que seria im· 
pensável há meia dúzia de anos. 
Estamos a incentivar as acções da sociedade 
civil que vem despertando, vem assumindo a 
contestação e vem dando sinais inequívocos 
ao poder, que a não serem entendidos, provo· 
carão fortes convulsões sociais, com a violência 
como pano de fundo. 
Nesse sentido e considerando: 

• O envolvimento em vários processos fraud
ulentos, de milhares de milhões de euros, de 
pessoas com as mais altas responsabilidades 



em diversos sectores da economia e das finanças 
da nossa sociedade, muitas vezes oriundos 
dos aparelhos partidários e tendo desempenhado 
as mais elevadas funções no Estado português; 
• A continuação das enormes arbitrariedades 
que agentes do poder público continuam a 
praticar, ao mesmo tempo que se vêm con· 
hecendo novos dados sobre a natureza e are
sponsabilidade de muitos actos "lesa pátria", 
alguns configurando situações criminosas; 
• A ausência de acções concretas, no sentido 
de responsabilizar os autores desses crimes; 

A Associação 25 de Abril manifesta a sua in-
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dignação, face aos acontecimentos que se estão 
vivendo em Portugal e que configuram, sem 
a menor dúvida, um enorme e muito grave 
descrédito dos representantes políticos, um 
logro à confiança cidadã e um desprestígio 
para o nosso país, precisamente em momentos 
especialmente delicados e que requerem uma 
grande responsabilidade e compromisso. 
A Democracia baseia-se num pacto social, onde 
os cidadãos elegem os que consideram os mais 
indicados para gerir os assuntos públicos e 
para os representar durante um período de 
tempo previamente acordado. 
A Democracia não é, nem pode ser jamais, a 

••• 
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concessão a uns quantos de uma patente de 
pilhagem para se enriquecerem durante quatro 
anos ou mais! 
A Democracia tem o seu fundamento na con· 
fiança que os representados têm nos seus rep
resentantes e na lealdade destes perante quem 
os elegeu. 
Quando essa confiança é traída e essa lealdade 
desaparece, o prestígio e a legitimidade moral 
da classe política desmoronam·se e o cimento 
da Democracia apodrece. 
t: o que, na opinião da Associação 25 de Abril, 
se está passando em PortugaJ! 
E é mais que sabido o que sucede quando. nrnn 
Estado de Direito, a classe política perde o seu 
prestígio porque se transforma numa espécie 
de casta que deixa de servir os interesses de 
todos para servir apenas os seus próprios in
teresses. 
Basta analisar a história do século XX para se 
concluir que essa foi sempre a antecâmara do 
totalitarismo. 
Nesse sentido: 

• A Associação 25 de Abril reclama wna justiça 
firme, eficaz e rápida; 
• A Associação 25 de Abril reclama junto dos 
partidos políticos, a todos sem excepção, que 
façam tudo o que estiver ao seu alcance para 
denunciar e expulsar das suas organizações 
todos quantos hajam tomado parte em práticas 
comiptas. A todos e a todas, sejam quem forem. 
Sendo os partidos políticos elementos essenciais 
ao funcionamento democrático, só com a sua 
elevação ética e regeneração poderá a classe 
política recuperar o prestígio perdido e a sua 
representatividade moral. 

Sem isso, a democracia, t.al como a entendemos, 
será uma mera ficção! 
Por isso, se não forem os partidos políticos a 
alterarem este estado de coisas, terão de ser os 
portugueses a alterar os partidos políticos. 

Para isso, os partidos políticos têm de ser 
capazes de ultrapassar os interesses próprios, 
de "capelinha~. e privilegiar os interesses colec· 
tivos. Só assim serão responsáveis, só assim 
serão patriotas! 
A Associação 25 de Abril exorta os meios de 
comunicação social a que, nestes tempos tão 
graves, sirvam, acima de tudo, os interesses 
dos cidadãos! Informem com verdade, objec· 
tividade e exaustivamente, sem negar ou ocultar 
a realidade nem manipular os factos. 
Só da difusão e do conhecimento da verdade 
pode surgir a regeneração ética, de que a nossa 
nação necessita mais do que nunca! 
A Associação 25 de Abril manifesta, por último, 
a sua esperança e a sua confiança, assim como 
a sua total lealdade, no sistema democrático e 
no Estado de Direito a que o 25 de Abril deu 
origem em Portugal, plasmados na Constituição 
da Repúbl ica. 
Reclamamos pelas medidas necessárias ao im
pedimento da proliferação dos que se aproveitam 
do sistema para o seu próprio lucro e beneficio, 
mas reclamamos também que essa exigência 
se faça rejeitando tutelas e "salvadores da pátria~. 
Continuamos pensando que o sistema de liber
dades e o pacto democrático entre os cidadãos 
é o melhor dos sistemas de governação. 
Não desistimos, numa luta que não é só nossa. 
Nós e os outros povos europeus temos de ser 
capazes de perceber que os inimigos não são 
os outros povos, mas sim o capital financeiro 
que nos domina a todos e os que, em cada um 
dos países, a ele se venderam. A nossa luta é 
contra os tiranos e não de uns povos contra 
outros povos. 
A Associação 25 de Abril exorta a uma demo· 
cracia com ética e justiça! 
Vamos vencer o medo, reafirmar Abril, construir 
o futu ro! 

A Direcção 
Lisboa, Abril de 20 13 



jantar convívio 

Vasco Lourenço 

ARR ISCÁMOS, MAS PENSAMOS ter valido 
a penal 
O jantar convívio deste ano teve lugar nas in
stalações do Regimento de Engenharia n. l , à 
Pontinha, bem perto do local onde há 39 anos 
funcionou o Posto de Comando do MFA. 
Comecei por dizer que arriscámos, pois o local 
não tem condições para servir um jantar para 
tanta gente - fomos perto de quinhentos con
vivas - sentados, de forma cómoda, como a 
idade da maior parte de nós já impõe. 
Sabíamos que contávamos à partida com a 
enorme boa vontade e disponibilidade da 
equipa de comando do REl - o nosso público 
agradecimento ao comandante, coronel en
genheiro Nisa Pato e ao segundo coma ndante 
tenente-coronel engenheiro Cabral Gomes-, 
bem como ao pessoal da logística, chefiado 
pe lo tenente-coronel Lopes. Sabíamos que 
poderíamos contar com a experiência desse 
mesmo pessoal, na confecção e no serviço de 
refeições noutros eventos com muita gente. 
Aí, não nos sentimos defraudados: a expectativa 
confirmou-se, a comida teve qualidade e a 
quantidade foi mais que suficiente. 
Mas, de facto, já não temos idade para estas 
andanças. Comer de prato na mão, sem mesa 
de apoio, às vezes em pé ... 
Valeu· nos o convívio e o sentimento de que es
távamos ali a homenagear uma unidade militar 
que, sendo um dos símbolos do 25 de AbriJ de 
1974, está preste a Sffextinta, levada na enxurrada 
provocada pelos que não têm um mínimo de 
sentimento p.ltriótico, não preservam a memória 
e tudo vêem com óculos cheios de cifrões! 
Gostaríamos, aqui, de saudar os responsáveis 
autárquicos de Odivelas - presidente da Câmara 
Municipal, Susana Amador, e vice-presidente, 
Mário Máximo- e da Pontinha - presidente 
da Junta de Freguesia, Eugénio Marques -
que nos honraram com a sua participação no 

convívio, sinal inequívoco do seu posic iona
mento, contrário à propalada extinção do REI. 
Este não é o espaço p.lra discutirmos a questão 
da extinção do REI, mas não podemos deixar 
de manifestar a nossa profunda discordância 
com uma medida que, em termos de política 
de protecção civil. não tem um mínimo de jus
tifkação! A área da Grande Lisboa. fortemente 
vulnerável em termos sísmicos. vai deixar de 
ter meios de engenharia militar, para ocorrer 
a catástrofes naturais, que desejamos não acon
teçam. Há coisas que não têm preço, a segu
rança é uma delas, mas ... estes tipos, instalados 
no poder, estão mesmo a destruir Portugal1 
Termino com uma afirmação: sacrificámos a 
nossa comodidade no jantar convívio para 
salientar a sem razão da extinção do REI. Parece 
que, mais uma vez e na onda do que vem acon
tecendo de há muito a esta parte, o nosso sac
rifkio não teve sucesso imediato. 
Mas, como não desistimos, porque somos 
teimosos a lutar por valores e não por interesses, 
vamos continuar! 
Confiamos que o jantar convívio dos 40 anos 
do 25 de Abril possa ser feito em condições 
de comodidade que, passe a imodéstia, já mere
cemos! 
t: essa a nossa convicção ... a não ser que surja 
nova necessidade de luta! 
Até lá, cordiais saudações, um forte abraço e 
viva o 25 de Abril! 
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Discurso no Rossio 

POR MAIS QUE SE DISCUTA, cada ano que 
passa fica claro que a população da Grande 
Lisboa - e não só, pois há muitos cidadãos que 
se deslocam a Lisboa de propósito para participar 
na manifestação - já não dispensa a manifes
tação popular que, no dia 25 de Abril, desce a 
avenida da Liberdade e termina no Rossio. 
É uma enorme multidão, que leva horas a 
descer a Avenida, desfrutando da liberdade 
que deu nome à mesma, clamando palavras 
de ordem, manifestando a sua alegria pela li
bertação, mas também o seu protesto pela situ· 
ação em que nos colocaram, confraternizando 
simplesmente, enfim, vivendo o 25 de Abril. 
Confesso que, de há muito, me interrogo se 
não será preferível, se não será possível, en
contrar outra fónnula de comemoração p::>puJar. 
Pessoalmente, preferia um convívio maior, 
num espaço maior - tipo Terreiro do Paço ou 
Torre de Belém - sem as características de 
desfile e comício. Ainda não desisti, mas, de 
uma coisa estou certo: temos de continuar, 

desta fonna ou doutra, a ter uma comemoração 
popular do 25 de Abril. 
Este ano, não conseguimos que as organizações 
da juventude acertassem num interventor e 
numa intervenção. Por isso, apenas foi lido o 
Apelo à Participação (da responsabilidade da 
Conússão Promotora), felizmente menos sintético 
que nos dois anos anteriores, e feita a intervenção 
do militar de Abril, indicado pela A25A. 

V. L 

Transcreve-se, a seguir, a intervenção, do coronel 
José Luís Villalobos 

COMPANHEIRAS E COMPANHEIROS 
DE ABRIL 

Mais uma vez descemos a Avenida da Liberdade 
comemorando o 39.0 Aniversário do 25 de Abril 
de 1974. 
Esta grandiosa manifestação popular, de come-

. 

moração daquele dia inesquecível que libertou 
Portugal e reafirmou o valor da Liberdade, da 
Paz e da Solidariedade, constitui, também, uma 
acção de repúdio , contra as políticas que nos 
estão a conduzir para o abismo. 
Este governo deitou para o lixo os compromissos 
eleitorais e tem procedido a uma alteração en
capotada da Constituição da República Portuguesa, 
tendo perdido, por isso, legitimidade política. 

A democracia está em perigo! 
O recente Acórdão do Tribunal Constitucional, 
chumbando algumas das propostas do Orçamento 
de Estado para 2013 e repetindo o chumbo do 
ano passado a propostas idênticas, é prova do 
desrespeito do governo pela Lei Fundamental. 
Estão a ser impostas medidas inauditas de aus
teridade e limitadoras das relações de trabalho, 
sem que os portugueses vejam os resultados de 
tantos sacrifícios, a não ser o empobrecimento 
crescente, o aumento do desemprego para níveis 
insustentáveis e o ataque ao Estado Social, atingin· 
do a generalidade das famílias e com particular 
incidência as populações mais idosas e com 
rendimentos mais baixos, o que nos conduz a 
uma recessão prolongada. 
A situação do país é dramática, no que toca ao cresci· 
menta económico em recessão profunda, com os 
indicadores do défice e do desemprego a agravarem
se, enquanto o peso da divida pública no PIB não 
cessa de aumentar, atingindo já 126,3 por cento do 
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PIB nacional, cerca de 209 mil milhões de euros2. 
Também, o desemprego reaP, que atinge já um 
milhão e trezentos mil portugueses (23.7 por 
cento), e a exclusão social que o acompanha, 
constituem a face visível mais trágica destas 
políticas neoliberais, e continuarão a aumentar 
se persistirmos nesta trajectória. 
O agravamento desta situação corresponde ao 
cumprimento de um programa impo~to do ex
terior que aposta na diminuição dos salários. 
na constituição de um exército de mão-de-obra 
barata e na desarticulação do frágil tecido de pe
quenas, médias e micro empresas, sustentáculo 
da actividade económica portuguesa. 
Portugal, chegou a uma nova e ncrnzilhada da 
sua His tória e, como em tod as as outras, te rá 
de ser o seu Povo a encontrar e m s i a vo ntade 
e a energia para a ultrapassar, na certeza de que 
a austeridade não contribui para a am ortização 
da dívida, antes a agrava . 
NÃO!, a aus teridade não é compatível com o 
crescimento económico! 
Com a pesada austeridade que nos é imposta, 
a situação económica e social continua a piorar, 
transformando Portugal numa colónia do capital 
financeiro intemacion.al, com a captura do Estado 
por interesses partiatlares e a sujeição colaborante 
do poder político aos directórios da finança na
cional e internacional, perante a complacência 
do Presidente da República. 
Com a ausência de uma estratégia nacional in-
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tegrada, com a de outros países e povos, colocados 
em situações idênticas no sul da Europa, Portugal 
foi conduzido à situação da grave crise em que 
nos encontramos. 
O empobrecimento generalizado - um quarto 
da população portuguesa passa fome, a emigração 
cada vez maior de jovens com elevada preparação 
académica e sem perspectivas de futuro - 40 
por cento vivem na dependência das famílias, 
o alargamento do fosso entre a minoria dos 
muito ricos e a massa cada vez maior dos muito 
pobres, a corrupção e a ineficácia na aplicação 
da justiça, nào param de aumentar. 
A corrupção, a fuga de capitais para paraísos 
fiscais (que segundo a Comissão Europeía atinge 
na Europa um bilião de euros anual4

) , o brutal 
assalto fiscal e o agravamento da austeridade 
para 2013, concorrem decisivamente para a actual 
subalternidade do País. 
De modo sistemático, as elites portuguesas têm 
vindo a resolver os assuntos europeus à porta 
fechada, nunca chamando a população a pro
nunciar-se democraticamente sobre as decisões 
que lhe dizem respeito, como aconteceu com a 
adesão à moeda única, com o Tratado de Maas
tricht, ou com o Tratado de Lisboa. 
Impõe-se questionar e responsabilizar o poder in
stituído pelo resultado dos seus actos e omissões. 
Hoje, Portugal encontra-se espartilhado por uma 
moeda única que deveria constituir o primeiro 
passo político para um projecto europeu solidário, 
de união monetária e política, onde se pretendia 
a valorização e responsabilização do trabalho, mas 
que foi p:>Sto em causa pela desregulação financeira 
e pelo directório europeu. 

O momento que vivemos 
é de emergência nacional! 
A sociedade civil tem de se organizar para ser 
uma presença forte e complementar da demo
cracia representativa, e exigir a união de todas 
as forças políticas, numa frente comum de com
bate, à situação d ramática em que Portugal se 

encontra, independentemente do seu posiciona
mento no quadrante do poder, e unirem-se para 
a resolução dos problemas reais da economia. 
As diferenças ideológicas não podem continuar, 
a separá-las, mesmo na coligação, que já foi ... !5 , 

no dizer de Baptista·Bastos. 
É imperioso que todas as forças se unam patri
oticamente, para. todos juntos, vencermos esta 
crise. Também, o Presidente da República, não 
pode abstrair-se da gravidade da situação e tem 
o dever de contribuir activamente para a solução. 

O actual regime político 
pode estar em causa! 
Estão surgindo novos movimentos sociais e cívi
cos, novas formas de acção. Há que apoiá-las 
sem preconceitos e avançar com as forças e movi
mentos sociais portadores de futuro e de grande 
convergência patriótica e democrática . 

Os portugueses 
não podem resignar-se! 
Sempre souberam nos momentos de emergência 
nacional, assumir as suas responsabilidades e res
ponder ao que deles a pátria exigia . Estamos em 
luta, não podendo desistir da intervenção cívica 
em alternativa à ruptura social que se adivinha. 
Têm de assumir a gravidade do momento de 
uemergência democrática" que vivemos, na 
defesa da Constituição da República e do Estado 
Social. exigindo a urgente mudança da praxis 
política, a verdadeira renegociação da dívida e 
o fim da austeridade. 
Como fiel depositária dos Valores de Abril, a 
A25A tem o dever de gritar BASTA. 
Em coerência com os seus fins estatutários não 
podemos trair o compromisso de solidariedade, 
firmado em 25 de Abril de 1974, com as classes 
laboriosas e mais desfavorecidas do Povo Por
tuguês. 
Nesse sentido, e procurando contribuir para a 
solução, a A25A, irá ao longo do ano promover 
um ciclo de iniciativas cívicas, extensivas a toclo o 

••• 
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País, sob o lema Vencer o Medo, Reafirmar Abril, 
Construir o Futuro, preparatórias das Comemo
rações do 40." Aniversário do 25 de Abril, que cuJ. 
minará num Congresso da Cidadania. 
Reafirmamos, uma vez mais, o nosso respeito 
pela instituição militar, certos da sua identificação 
com a Nação, e de garante indispensável para fazer 
face às ameaças e riscos actuais e futuros. 
Enquanto militares de Abril, reafirmamos, tam
bém, a nossa convicção quanto à vitória futura 
dos valores da Democracia e da Liberdade, en
quanto factores de Desenvolvimento. 
Valores que não são viáveis sem o Estado Social, 
que é a essência da própria Europa, e garantia, 
há perto de 40 anos , de uma situação de paz, 
progresso, bem-estar e justiça social. 
Os valores de Abril que mais uma vez estamos a 
comemorar, terão de ser, a bandeira à volta da qual 
se juntem os portugueses, decididos a lutar por 
um Portugal Independente, Democrático e justo. 

Concluo, citando o poeta Ary dos Santos, num 
grito de esperança sobre 

O FUTURO 

( ... ) 
Isto vai meus amigos. Isto vai. 
O que é preciso é ter sempre presente 
Que o presente é um tempo que se vai 
E o futuro é o tempo resistente. 

Depois da tempestade há a bonança 
Que é verde como a cor que tem a esperança 
Quando a água de Abril sobre nós cai. 
Isto vai meus amigos. Isto vai! 
( ... ) 

Viva o 25 de Abril! 
Viva Portugal! 



RAZÕES DE UMA RECUSA 

Aos convites de circunstância, voltámos a dizer não! 
Não nos arrependemos. 
A intervenção do Presidente da República, que presidiu à sessão, 
mostrou bem a nossa razão! 

COMUNICADO 

Em 2012, a Associação 25 de Abril decidiu não aceitar o convite para se fazer representar 
na sessão solene da Assembleia da República, comemorativa do 38.0 aniversário do 25 
de Abril. 
Tivemos, então, oportunidade de justificar, no comunicado" Abril não desarma", as 
razões que nos levaram a essa decisão. 
Porque consideramos que essas razões não desapareceram, pelo contrário, terão sido 
agravadas na generalidade e acrescidas de outras, decidiu a Direcção da Associação 25 
de Abril renovar a não aceitação do convite da Presidente da Assembleia da República , 
para assistir à sessão solene comemorativa do 39.º aniversário do 25 de Abril. 
Não relembrando as razões específicas que nos levam a esta decisão, reafirmamos 
contudo que continuamos a considerar que: 
- A linha poUtica seguida pelo actual poder político deixou de reflectir o regime democrático 
herdeiro do 25 de Abril configurado na Constituição da República Portuguesa; 
- O poder político que actualmente governa Portugal, configura um outro ciclo político 
que está contra o 25 de Abril , os seus ideais e os seus valores. 
Porque continuamos a acreditar na democracia, porque continuamos a considerar que 
os problemas da democracia se resolvem com mais democracia, esclarecemos que a 
nossa atitude não visa as Instituições de soberania democráticas, não pretendendo con
fundi-las com os que são seus titulares e exercem o poder. 
Por isso reafirmamos, no momento dificil que Portugal continua a atravessar: 
- A nossa convicção quanto à vitória futura, mesmo que sofrida, dos valores de Abril 
no quadro de uma alternativa política, económ ica, social e cultural que corresponda 
aos anseios profundos do Povo português e à consolidação e perenidade da Pátria por
tuguesa. 
- O nosso apelo ao povo português e a todas as suas expressões organizadas para que 
se mobilizem e ajam, em unidade patriótica, para salvar Portugal, a Liberdade, a Democ
racia. 

Lisboa, 19 de Abril de 2013 
A Direcção 
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Quatro alunos da ESCS colaboraram com a Associação 25 de Abril na elaboração e execução de 
um plano de comunicação. Este plano visou assinalar a comemoração do 39."' aniversário da 
Revolução dos Cravos, incidindo maioritariamente nas relações com os media 

Divulgação do espírito 
do movimento democrático 

João Canholo, Sara Santos, Telmo Esteves e cívica como valores centrais", referiu a professora 
Teresa Braga, alunos do 3.0 ano de Relações Maria Inácia Rezola, membro da Direcção da 
Públicas e Comunicação Empresarial (RPCE), A25A e docente da ESCS, que lecciona a disciplina 
estão a colaborar com a Associação 25 de Abril Portugal Contemporâneo, na qual este projecto 
(A25A). A colaboração entre a ESCS e a Asso· está integrado. 
ciação foi formalizada, no início de 2011, com 
um protocolo de cooperação que resultou em Foi com o objectivo de promover os valores e a 
várias ações conjuntas como o ciclo de confer- im1x.ntância da Revolução de Abril que os alunos 
ências "Aprofundamento da Democracia" e o da ESCS abraçaram este projecto. "Estamos a 
colóquio sobre "Imprensa e Revolução". "A co- projectar acções de rua que serão conjugadas com 
laOOração tem sido regu1ar e tem tido expressões o programa oficial das comemorações seguido 
diversificadas, possibilitando uma aproximação pela Associação'', revelou Teresa Braga. Os alunos 
da ESCS à comunidade e, sobretudo, a uma or- realizaram um plano de comunicação com vários 
ganização que tem a cidadania e a consciência temas penS<1dos por eles que consiste na divulgação, 

junto dos media, de acções que a Associação pre
tende fazer nesta data emblemática. "Enviámos 
comunicados de imprensa para todos os meios 
de comunicação social, para tentarmos criar uma 
envolvência mediática como complemento à já 
tão activa dinâmica daA25A", afinnou Telmo Es
teves. Outra das missões dos escsianos é captar 
a atenção de um público mais jovem para a causa, 
que não conhece ou não se identifica com os 
ideais de Abril. "A A25A defende os valores de 
Abril e tenta adaptá-los aos d.ias de hoje e pretende 
que os mais novos saibam o que se ganhou naquele 
importante dia e que se juntem a esta causa", 
d.isse João Canhoto. Os alunos da Escola são ainda 
responsáveis pela criação do Twitter da Associação. 
"Estamos a tentar comunicar com um público
alvo da nossa idade, o que torna mais fácil di
reccionar as acções. Sabemos o que eles querem 
ouvir e a forma como vamos comunicar com 
eles nas diferentes plataformas online", disse 
Sara Santos. 

Óptima preparação e desempenho 
A professora Sandra Pereira, directora da licen
ciatura em RPCE, foi, juntamente com a pro-
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fessora Maria Inácia Rezola, uma das principais 
impulsionadoras deste projecto. Segundo a do
cente Sandra Pereira, esta colaboração com a 
A25A "representa uma oportunidade para os 
alunos levarem à prática os conhecimentos 
adquiridos na Escola e ganharem experiência 
profissional e pessoal. O contacto com um cliente 
em situação real obriga a uma postura que mar
cará o tom do seu comportamento futuro em 
termos profissionais e éticos" . Além da exper
iência, a professora Maria lnácia Rezola destaca 
"a possibilidade de fazer novos contactos" e "a 
valorização pessoal". São alunos que vão estar 
no mercado de trabalho no próximo ano e "o 
confronto com situações concretas, é uma opor
tunidade importante para o seu futuro profis· 
sional''. Ao longo de todo o projecto, "os alunos 
da ESCS têm revelado uma óptima preparação 
e desempenho. As propostas apresentadas pela 
equipa tiveram um excelente acolhimento e 
foram, de imediato, colocadas em prática", disse 
a docente Maria Jnácia Rezola. 
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Festa jovem 
SANTOS COELHO 

Inserido nas comemoraçõesdo39.ºanodo25 de 
Abril ou seja, da reposição da Democracia em Por· 
tugal, realizou-se em 20 de Abril, mais wna edição 
do festival da juventude no Pavilhão de Desportos 
do Feijó, em Almada, ocgaillzada pela A25A (desta 
vez em colaboração com outras entidades). 
Antes de mais considerações, uma pequena nota 
para realçar uma das grandes conquistas do 25 de 
Abril que foi a construção do poder autárquico e 
que tem um dos seus expoentes mais brilhantes 
no Concelho de Almada. É motivo de orgulho para 
os almadenses em especial e para os ponugueses 
em geral, verificar o enorme progresso económico, 
social e humano que o regime democrático e o 
poder local, quando gerido por gente com espirita 
de serviço, dedicação e pureza de intenções, podem 
gerar, independentemente dos ideais ideológicos 
que os animem. 
O programa bem idealizado e melhor executado, 
não deixou de ter o seu momento solene quando, 
já com a presença de inúmeras classes de ginástica 
participantes, houve lugar à intervenção de alguns 
oradores, saudanOO o 25 de Abril e as suas conquistas 
e onde sobressaiu a mensagem de incentivo e es
perança que a presidente da autarquia deixou à ju
ventude que enchia o pavilhão. Posso considerar 
que o seu discurso, de improviso, foi uma peça de 
verdadeiro estímulo do espírito democrático às 
novas gerações e realçando a defesa dos valores da 
democracia. 
SegWu-se a e>ibição das múmeras classes de ginástb 
que. com a energia e entrega. própria da genera>idade 
da juventude, nos proporcionou momentos de ver· 

dadeiro prazer em especial a quem praticou ou 
ainda pratica esta modalidade. Mas mais do que 
essa sensação de prazer foram momentos de re· 
conhecimento do mérito do esforço, do trabalho e 
da vontade de aperfciçoomento que aqueles rapazes 
e raparigas demonstraram plenamente. 
Como antigo desportista e ginasta, permitam-me 
recordar a excitação sentida quando participávamos 
em saraus e podíamos demonstrar em público, o 
resultado das inúmeras horas de treino, de frustração 
ou de satisfação quando as nossas capacidades de 
realização triunfavam. 
Também, pensando nas inúmeras instituições que, 
generosamente e eivadas de um espirita deva
lorização do espírito humano e ávico, tanto têm 
contribuído para este progresso da nossa juventude, 
não po5SO deixa< de salientrr a participação da classe 
especial de ginástica do Colégio Militar, com quem 
me foi possível recordar todas as sensações que 
vivi quando tive o privilégio de, envergando aquele 
unifonne, participávamos em saraus de ginástica 
com mais meia dúzia de instituições (Pupilos do 
Exército, Lisboa Ginásio Oube, Ginásio Oube Por
tuguês e poucos mais). Era o panorama da ginástica 
do Portugal de então onde teoricamente era uma 
disciplina que fazia parte dos curricula dos liceus, 
mas que na prática era quase inexistente. 
Assistir a um sarau como este, naquele local e in
tegrado nas comemorações do 25 de Abril, foi para 
um capitão de Abril angustiado pelos tempos que 
vivemos, o melhor comprimido de esperança que 
poderia tomar. O meu obrigado à Associação 25 
de Abril pela honra e oportunidade que me deu ao 
permitir-me que a representasse naquele evento. 
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Grândolas 
A IDE IA VEIO de um associado que vive na Suécia, o militar de Abril capitão-de-mar-e-guerra 
Silveira Pinheiro. 
Com a participação do próprio, que se deslocou a Portugal para comemorar o 25 de Abril, 
estivemos junto à Rádio Renascença, rua Capelo, meia-noite e vinte do dia 25 de Abril para 
cantar a "Grândola, Vila Morena". Evocámos, assim, a emissão dessa senha do 25 de Abril, à 
mesma hora que foi transmitida, naquela radiosa e feliz madrugada libertadora. 
De realçar a colaboração que a administração da Rádio Renascença nos prestou: acedendo à 
nossa sugestão, além de nos receber no local, transmitiu a referida canção à mesma hora em 
que o fez em 1974. Transmissão que, por proposta nossa, foi feita igualmente por uma série 
de emissores rádio, em todo o País. 
E, às 18h30, estivemos no largo do Carmo para aí cantarmos, também, "Grândola, Vila MorenaH 
Fizemo-lo para evocar a prisão do ditador Marcelo Caetano que, no dia 25 de Abril, dava entrada 
na chaimite Bula que o levaria ao REI na Pontinha . 
Por falar em chaimite, destacamos o facto de termos trocado de chaimite - tínhamos uma a 
gasolina e, a pedido nosso, o EM E trocou-a por uma a gasóleo - e já ter sido a nova, com outro 
visual, a ter participado nas nossas comemorações: jantar no RE1, "Grândola~ na Rádio 
Renascença e no largo do Carmo e Comemorações Populares, na avenida da Liberdade. 
Saliente-se ainda que, com a colaboração de um grupo de alunos da Escola Superior de 
Comunicação Social, no âmbito de um protocolo que a nossa A2SA assinou com a mesma, 
procedemos à distribuição de cravos, na zona da sede da A25A (praça de Camões, Chiado, etc.), 
no dia 24 de Abril, entre as 20 e as 24 horas. 

V.L. 
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Vamos andando ... 

DIAMANTINO GERTRUDES DA SILVA 

RES POSTA, ESTA, BEM PORTUGUESA. 
quando alguém nos pergunta como vai a nossa 
vida, maneira de iludir o nosso estado de alma, 
sabe Deus como, um misto de revolta, ou mel
hor, de resistência e desalento mitigado com 
uma vaga e incorrigível esperança mas com 
pouca fé, atávica moléstia que connosco car
regamos desde o dia em que um nosso tres
loucado rei foi e ainda não voltou. 
E se para as nossas vidas, em particular, eu 
advogo que ou as vivemos com uma ponta de 
ilusão ou estragamos tudo, já quanto à situação 
política que atravessamos, e digo política porque 
tudo o mais, economia, situação social, etc., 
daquela não são mais do que efeitos colaterais, 
e neste quadro recupera toda a sua actualidade 
a questão da ideologia, quanto à situação política 
actual, dizia, tanto nacional como, e desgraçada
mente, internacional, não parece sobrar - e 
também não convirá - qualquer réstia de ilusão. 
O pretexto para este desabafo vem da análise 
que faço das já tradicionais acções de divulgação, 
sensibilização e reflexão sobre o 25 de Abril 
que todos os anos vamos levando a cabo junto 
das escolas desta parcela do nosso Interior, 
cada vez mais interior à medida que as ditas 
reformas governamentais vão retirando órgãos 
e funções e, o que ainda é mais grave, os mais 
tenros rebentos das gerações que com os seus 
gritinhos, traquinices, risadas e bri ncadeiras 
ainda deixavam a pairar nas ruas destas aldeias 
alguns laivos de esperança num futuro qualquer. 
Assim, também eu era capaz de governar, só 
contas de subtrair e de somar, que para as 
outras duas, multiplicar e diviclir, não parece 
chegar o talento das gentes que há muito tempo 
nos vêm (des)governando. Como fácil é governar 
em função de previsões/projecções - obra 
menor dos computadores - e não com base 
num projecto de futuro. 

E, primeira conclusão das acções deste ano, 
bastan te menor o número das solicitações, o 
que, neste caso em particular, também poderá 
ter que ver com a pelo menos aparente menor 
visibilidade da Delegação de Coimbra da A25A, 
talvez por amargas razões bem nossas con
hecidas, e com o patente desânimo que vimos 
grassar entre os professores de algumas escolas, 
que mais parecem devotos judeus junto ao 
Muro das Lamen tações, para o que não lhes 
faltam razões de inegável peso. 
A tendência, como digo no início e nestas coisas 
não há que ter ilusões, será a de um progressivo 
esquecimento do 25 de Abril da memória das 
gerações mais novas, para as quais se vão es
capando as razões para o amar ou odiar, sendo 
que a incliferença é de todos o pior mal. Porque 
os problemas que hoje se colocam às novas 
gerações são bem diferentes e, se postos em 
comparação, até parecem bem mais graves, 
veja-se a questão do desemprego que antes do 
25 de Abril, também por causa da Guerra Colo
nial e da atracção da emigração, tinha carac
teristicas de fenómeno residual, e hoje é endémi
co, tendencialmente estruturante e sem pre, 
sempre a crescer. Que fu turo? .. . 
Frequente e também crescente, no decurso 
destas nossas acções, e vinda mais dos profes
sores do que dos alunos, é a insinuação de que 
os militares terão é que fazer um novo 25 de 
Abril, questão que se tinha essa in tenção, a 
nós não nos atrapalha, porque de resposta fácil, 
bastando para tal alegar que, para além da Di
tadura, faltam à actual conjuntura dois outros 
elementos fundamentais, a Guerra Colonial 
e o Serviço Militar Obrigatório, pelo que não 
é possível, nem desejável, uma outra acção 
militar e que, se há um outro 25 de Abril a 
fazer, e bem necessário parece ser, terão que 
ser eles, professores e alunos, e os jovens em 
geral que o terão de inventar e realizar. 
Porque a desilusão com a política é por demais 



notória nestes encontros ocas iona i. Com a 
polí tica que as pessoas conhecem, e não outras 
no quadro de reíerência das democracias par
lamentares, em que os parlamentos há muito 
deixaram de ser o primeiro e último juiz do 
governo da coisa pública. Quem manda neste 
mundo, e mesmo para além da S~. Merkel, é 
a comunidade financeira. O que as pessoas 
constatam, alunos, professores e população 
em geral é a ausência até do próprio conceito 
de futuro, tanto a nível pessoal como nacional, 
ao mesmo tempo que os novos sábios {os sábios 
costumavam ser os mais velhos) dos tempos 
que aí vêm não se cansam de proclamar que 
o mundo que era já nunca mais será - isto é 
que é sabedoria!. .. -, que o paradigma agora 
é outro, e que - até dá arrepios - nele só so· 
brevirão os ma is fortes e capazes, daí o culto 
instalado e obsessivo do pad rão da excelência, 
mandando para as valetas da vida todos os 
restantes, se jam diminuídos, d iferentes ou 
simplesmente comuns, quando o segredo dum 
tal modelo reside na bem oleada mola da am
bição, daquela que não olha a meios para a 
conquista de uma qualquer forma de poder. 
Entretanto, e como tão claramente denunciava 
há anos Noam Chomsky, vão-nos enchendo 
a cabeça com um tal ~jogo democrático", al
ternativa na alternância, baralhar e tomar a 
dar, e não será por mero acaso que nos foram 
habituando a aceitar como normal aquela 
enganosa expressão, que sugere algo de lúdico, 
como aqui há anos - quem se lembra? - atestava 
um conhecido ~democrata", de seu nome João 
Jardim, que em entrevista à televisão, quando 
lhe perguntaram porque gostava tanto da 
política, ele, sem ter muito que pensar, como 
é seu hábito, respondeu de pronto que era por 
ser uma coisa divertida, e que lhe dava muito 
gozo. 
Rejeitando liminarmente o epíteto de pessimista 
ou de Velho do Restelo, penso que a quem, 
como eu, tem esta forma de pensar a actualidade 
não poderá ser negado o direito de continuar 
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a pugnar por um mundo em que um dia acred
itámos e no qual ainda cremos, um mundo 
ideal, pois bem, que seja, mas possível , e es
truturado com base nos pilares fundamentais 
da Liberdade, da Igualdade e da Fraternidade, 
tanta dor que foi precisa para a Humanidade 
conseguir parir estas três belas irmãs gémeas ... 
Podemos perder muita coisa - e tanta coisa 
que já perdemos-, mas ainda temos o direito 
de dizer não a um mundo que nos têm vindo 
a anunciar, onde já não querem saber do nosso 
nome e do Bilhete de identidade (repare-se: 
identidade!) e tão só do nosso número fisca l. 
E se deixarmos as coisas por este andar, qualquer 
dia, com tanta tecnologia e progresso material, 
nem nome nem número, nada de fia r, e lá 
voltamos à impressão digital. 
Com tudo isto é natural que todos nós nos de
batamos com alguma confusão. Porque o lugar 
onde viemos parar é, como lenho vindo a dizer, 
uma ~encruzilhada sem caminhos", excepção 
feita ao que deixámos para trás e que bem sabe
mos nunca mais poder trilhar. À nossa frente 
e à nossa volta, quando muito, um infindável 
deserto ou um muro todo pintado de branco 
a fazer lembrar a cegueira de que nos fala José 
Saramago no seu famoso MEnsaio ... " 
E o que no fim destas um pouco amargas con· 
siderações ainda me induz algum ânimo é o 
conforto, que em última análise, nos transmite 
a longa história da humanidade. Por isso cá 
me vou mantendo à espera de que apareçam 
os novos sâbios, e alguns já se vêm anunciando, 
que nos tragam uma nova explicação do mundo 
só aparentemente caótico em que actualmente 
vivemos. E sendo certo que as ci rcunstâncias 
da vida nos fizeram gente de nunca ficar parada, 
a não ser para pensar, entretanto e indepen
dentemente da natureza da encruzilhada, não 
esqueceremos o conselho de j . M. Serrai na 
conhecida canção da nossa geração: «Caminante 
no hay caminho, se hace caminho ai andar.» 
Mas isto é um idealista a falar. Gente perigosa, 
no pensar de alguns. 

ACÇÕES: 

ZZdeAbrll 
Agr. Esc. Nelas 
9.º110.º anos 

13Salunos 

Z3deAbril 
Esc. Sec. O. Duarte 
9.º ano 

BD alunos 

Z4deAbril 
Agr. Esc. SUJO 
6.º/9.º anos 

190alunos 

Z6deAbril 
EBl Couto de Cima 
Pré/l.ºciclo 

Z7alunos 

Z9deAbril 
Fund. Victor Fontes 
Pré-primário 
lBalunos. 
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Festa em Toronto 
A COMUNIDADE POR
TUGUESA EM TORONTO 
constituiu o Centro Cultural 
25 de Abril - Núcleo Capitão 
Salgueiro Maia com o ob
jectivo de afirmar e pro
mover os ideais de Abril. 
O coronel Carlos Maia de 
Loureiro (foto abaixo) é o 
militar de Abril que este 
ano foi convidado para par
ticipar na sessão comemo
rativa do 39.0 aniversário 
do 25 de Abril 
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XXXVI Corrida da Liberdade 

ORGANIZADA PElA A25A, em conjunto com a Federação das Colec
tividades de Cultura, Recreio e Desporto do Distrito de Lisboa e 
Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa, com a colaboração 
das Câmaras Municipais de Lisboa (Departamento do Desporto) e 
Odivelas (Divisão do Desporto) e Confederação Portuguesa das Colec
tividades de Cultura, Recreio, e apoio do Turismo de Lisboa, e com a 
inscrição gratuita de 4.500 participantes, a XXXVI Conida da Liberdade 
realiz.ou-se, na manhã de 25 de Abril, cumprindo os seguintes percursos: 
• Pera.uso A:. 11.000 metros, partida no Quartel do R. E. 1, na Pontinha, 
para os escalões seniores masculinos e femininos e veteranos masculinos 
e femininos; 
• Pen::wso B: 5.000 metros com saída do Largo do Carmo, destinado 
aos escalões juniores masculinos e femininos, seniores femininos, 
veteranas femininas, juvenis masculinos e femininos; 
• Perrurso C: 1.000 metros, corridos desde o Marquês de Pombal 
(início avenida da Liberdade), onde evoluíram os escalões de iniciados 
masculinos e femininos, infantis masculinos e femininos e benjamins 
masculinos e femininos. 
Em simultâneo teve lugar a Caminhada, prova aberta para todas as 
idades, num percurso de 2.500 metros com largada do Saldanha. 
A chegada de todas as provas ocorreu na praça dos Restauradores. 
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MELO ANTUNES 
UMA BIOGRAFIA POLÍTICA 
Novo livro de Inácio Rezo/o 

NO PASSADO DIA 22 DE NOVEMBRO 
de 2012, perante wn auditório da Gulbenkian 
a abarrotar de assistentes muitos dos quais 
tiveram de recorrer a outro salão para as
sistirem através de circuito interno de TV, 
Inácia Rezola (IR) apresentou o seu último 
livro, uma momunental e honesta biografia 
do Ernesto Melo Antunes (MA) . Não é um 
panegírico porque a A. não deixa de incluir 
as fraquezas do biografado, as controvérsias 
que gerou, as críticas de que foi alvo, as 
reacções contraditórias que qualquer grande 
cidadão que se preza suscita. Mas é óbvio 
que transparece uma indisfarçável simpatia 
pela vida, pelo percurso, pela obra, pelo 
pensamento, pela cultura, pelo carácter do 
Homem que, enquanto militar, foi dos mais 
influentes e lúcidos políticos do Portugal 
de Abril. 
Da jovem geração que já se tornou adulta 
em liberdade (1 R era criança na revolução 
dos cravos) e que por isso não "sofre" dos 
naturais condicionamentos de perspectiva 
pelo empenhamento pessoal na luta anti
fascista ou na euforia revolucionária, a A. 
não esconde o fascínio pelo 25 de Abril, 
pelos que para ele contribuíram e pelos que 
o protagonizaram e, naturalmente, pelo bi
ografado, aliás na linha de outras obras de 
marca da sua já vasta bibliografia, como 
"Os Militares na Revolução de Abril. O Con
selho da Revolução e a Transição para a 
Democracia em Portugal'', ou "25 de Abril, 
Mitos de uma Revoluçãon. Fiel à sua for
mação académica na área da História, 
doutorada, professora e investigadora, IR 
é exemplar no rigor ao longo das quase 800 
páginas em que exaustivamente retrata o 
homem que, ele próprio, fazia do rigor um 
princípio, em coerência com as suas pre
ocupações éticas e culturais, porque abomi
nava o facilitismo, o calculismo, o intrigu
ismo, faceta da sua personalidade que é 
uma marca deste livro. IR recusa o sensa
cionalismo fácil que explora louvores ou 
reservas emocionais, preconceitos e recal
camentos acumulados e contraditórios con-

soante o lado da barricada em que colocaram 
(ou recolocam), atrai a curiosidade dos menos 
avisados e vai fazendo escola em trabalhos 
recentes, com a cobertura benevolente de 
comentadores ao serviço do escândalo que 
se vende. 
Recorrendo a muitos escritos e opiniões 
sobre MA a A. não optou por uma recolha 
do tipo ''liber amicorum" em que se limitasse 
a compilar e enquadrar depoimentos. Pelo 
contrário, trabalha minuciosamente docu
mentos, notícias e referências, do próprio e 
de terceiros, favoráveis e desfavoráveis, lau
datórios ou críticos, lineares ou controversos. 
E com isso compõe um tratado sobre MA, 
que se lê sofregamente, porque o estilo é el
egante e convidativo e chega-se ao fim com 
a certeza de estar-se perante uma obra in
dispensável para conhecer e compreender 
Porhlgal e o mundo do último quartel do 
século XX. 
As limitações deste espaço não permitem 
entrar em detalhes ou fazer destaques, mas 
é inevitável registar que numa biografia de 
MA sobressaia o 25 de Abril e o Programa 
do MFA, a descolonização eos acordos de 
Lusaka e do AJvor, o plano económico-social 
e o 11 de Março, o verão quente de 1975 e o 
Documento dos Nove, o sentido de Estado 
e a sua vocação para as relações externas, as 
preocupações com o avanço da contra-rev
olução e a presidência da Comissão Consti
tucional. Limito-me a salientar que, entre 
os tírulos do primeiro e do último capítulo, 
de "Cometi todos os pecados da minha ge
raçãon até "Nós não tememos o juízo da 
Histórian, está lá tudo. 
Quanto à Maria lnácia Rezola, quando ainda 
na força da sua juventude já nos enriqueceu 
com grandes livros e entre eles este, só falta 
dizer que assume grandes responsabilidades 
pelas expectativas que cria para as novas 
obras que, com o seu talento e persistência, 
sabemos já ter entre mãos. 

PPC 
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Franco Charais 
HISTÓRIA VIVA 
25 de Abril : Golpe Militar ou Revolução? 

O MILITA R DE AB RI L, general Franco 
Charais, publicou wn novo livro, ~H istória 
Viva - 25 de Abril: Golpe Militar ou Re
volução?", onde nos conta a sua experiência 
em todo o processo do 25 de Abril e nos 
coloca perante uma série de dados, que 
nos ajudam a melhor compreender o 
porquê, o como e o para quê da Revolução 
dos Cravos. 
No seguimento do seu anterior livro, "O 
Acaso e a História~, Franco Charais leva
noo aos meandros do processo revolucionário, 
dá-nos a conhecer pormenores importantes 
que ajudaram a fazer História, conta-nos 
a sua experiência pessoal, que alicerça o 
enorme orgulho que ressalta dessa narrativa, 
por ter sido WTI dos principais intervenientes 
de um acto libertador e transformador de 
Portugal e do Mundo. 
Vale a pena ler o livro, aqui vos deixando 
apenas a transcrição de parte de um re
latório do embaixador dos EUA, no re
spectivo Congresso, em 1977, Frank Car
lucci, que faz a contra-capa do livro (a 
capa é um dos bons quadros do pintor 
Franco Charais): 
[ ... ]tem sido uma experiência muito ins
piradora observar um país emergir de 50 
anos de ditadura, separar-se de um dos mais 
vastos impérios coloniais do mundo e recu-

perar, através da vontade do povo e sublinhe 
isto porque, em retrospectiva,foram clara
mente as eleições livres o ponto de viragem 
na situação portuguesa, para ver instituições 
democráticas estabelecidas e os militares 
regressarem voluntariamente aos quartéis 
e para as suas missões profissionais. Sublinhe 
que isto foi feito num período de dois anos 
sem qualquer derramamento de significativo 
de sangue. Parece-me que é um caso único 
na história do mundo{ ... ) 

V.L. 
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9 de Setembro de 1973 
em Alcácovas . 

FO I HÁ QUA RENTA ANOS Q UE 136 (cento e trinta e seis) oficia is do Exército- capitães e 
subalternos - se reuniram, em 9 de Setembro de 1973, no Mon te Sobral, em Akáçovas. 
Aí deram início, na reunião que ficou na História como o acto fundador do Movimento dos 
Capitães, à caminhada que nos levaria ao 25 de Abril, ao derrube da ditadura, à reconquista da 
Liberdade, da Democracia e da Paz, à abertura de portas para o desenvolvimento e a justiça social. 
Hoje, com todos esses valores postos em causa, continuamos a considerar que valeu a JX'Oa! 
Tudo arriscámos, na luta pelos valores que nos norteavam e norteiam, em prol da nossa Pátria , 
sem daí esperarmos quaisquer benesses pessoais. 
Continuamos orgulhosos do que fizemos, não nos envergonhamos, nem nos arrependemos. 
Por isso, foi com satisfação que recebemos convite - da parte dos responsáveis autárquicos do 
concelho de Viana do Alentejo e da Junta de Freguesia de Alcáçovas - para ali evocarmos a reunião 
que ficou na História como o acto fundador do Movimento dos Capitães. 
Depois de uma sessão de recepção aos Militares de Abril, em Alcáçovas, durante a manhã, o 
convívio será aberto à população em geral, a partir das 15 horas. 
~ para esse convívio evocativo da reunião de há quarenta anos que aqui deixamos o convite a 
todos os associados da A25A. 

Será no dia 14 de Setembro de 2013 (Sábado), a partir das lS horas. 
Agradecemos que, assim que possível , nos informem se pretendem 
estar presentes. 
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MONTEMOR-O-NOVO 
!YORA .... 
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Que reforma 
de Estado? 
Que Estado? 
Que interesses 
serve? 

Martins Guerreiro 

O GOVERNO ESCONDE, ou será que não sabe 
que está a construir o Estado paralelo do capital 
financeiro que já vinha de trás? Agora com a jus
tificação da oise aproveitou para acelerar fortemente 
o processo. 
O Estado republicano democrático e social começou 
a ser posto em causa desde que o neo-liberalismo 
ou ultraliberalismo passou a dominar e impor 
as suas regras ao sistema de produção capitalista, 
levando ao domínio do capital financeiro e es
peculativo sobre o capital produtivo e sobre o sis
tema político. 
Um elemento não democrático e sem qualquer 
controlo democrático, o sistema financeiro condi
ciona ou domina o poder político, mesmo que 
este tenha adquirido legitimidade por via eleitoral. 
O discurso financeiro e económico sobrepõe-se 
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ao discurso político, os adores políticos são directa 
ou indirectamente orientados e por vezes são 
mesmo agentes do sistema financeiro, daí a im
portância dos banqueiros e dos gestores de fundos 
ou de seguros, daí a promiscuidade entre a p::ilítica, 
a alta finança, o mundo dos negócios e a gestão 
da coisa pública. 
Naturalmente este tipo de ligações e de círculos 
precisa de um bom lubrificante. Nada melhor 
do que a conupção, por vezes sob a forma de es
quecimento, desvios ou erros de "colarinho 
branco" para não os designar pelas palavras certas: 
corruptos e ladroes. 
Claro que nem todos os agentes e actores do 
poder são corruptos, nem isso é necessário para 
o sistema funcionar bem e garantir o mais possível 
a sua continuidade. 
Se a corrupção atingir um nível muito elevado 
também não é bom para o sistema: lubrificante 

••• 
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a mais nota-se muito e suja tudo, não convém. 
Vamos então ao Estado paralelo que está a ser 
construído ou querem construir em vários países 
e que entre nós acelerou. 

Regime e aparelho de Estado 

A cada regime económico e político corresponde 
um determinado aparelho de Estado que melhor 
convém a quem exerce o poder. 
A nossa história mostra isso claramente. 
Os órgãos de soberania, as suas atribuições, o 
aparelho de Estado da Monarquia ConstitudonaJ 
são diferentes dos da Monarquia Absoluta. 
O Estado republicano é bem diferente do Estado 
monárquico. 
Não JX>r acaso Sidónio quis chamar ao seu aparelho 
de poder a Nova República e Salazar chamou 
Estado Novo ao Estado corporativo de matriz 
fascista originado pelo 28 Maio definido na Con
stituição de 1933. 
O 25 de Abril e a Constituição de 1976 reimplan
taram o Estado republicano que assumiu carac
terísticas e formas de Estado Social. 
O Estado republicano na expressão de Estado 
Social está sob ataque desde que o neo-liberalismo 
se tomou dominante e o capital financeiro assumiu 
o controle da economia e do poder político. 
A pretexto de tornar a economia mais eficiente 
e competitiva. tem sido desenvolvida uma forte 
luta ideológica contra tudo o que são funções do 
Estado (Social), contra os setviços púbücos, contra 
as empresas públicas e contra os servidores do 
Estado e os funcionários públicos. 
Sob o argumento do peso excessivo do Estado e 
do seu custo, estão a ser desmantelados, desor
ganizados e esvaziados serviços essenciais aos 
cidadãos. Está a ser confundido deliberadamente 
o interesse público com qualquer interesse privado, 
está a ser desvalorizado e denegrido o interesse 
público. 
Como se processa isso e como ocorre a aceleração 
do processo? 
O aparelho de Estado republicano de matriz social 
e os seus servidores estão imbuídos de determi
nados valores cívicos e éticos do serviço público: 

isenção, imparcialidade, correcção, integridade, 
dedicação à causa pública. Visam o bem comtun, 
a garantia dos direitos humanos, a dignidade, se
gurança e bem-estar da generalidade dos cidadãos. 
Para isso, n uma sociedade complexa como a 
actual, são precisos organismos do Estado com 
funções executivas, reguladoras, fiscalizadoras e 
distribuidoras que promovam a justiça e a equidade; 
que previnam e castiguem se necessário, a ex
ploração, a especulação e o domínio dos mais 
fracos e desprotegidos pelos mais fortes e pcxlrnros. 

Instrumentos, acções 
e fins do ultraliberalismo 

Porem a doutrina e filosofia do ultraliberalismo, 
que hoje domina, não se preocupa com a justiça 
social, preocupa-se sobretudo que os detentores 
do capital tenham a máxima liberdade para 
prosseguir os seus interesses, aumentar os seus 
lucros, mesmo que à custa de enormes desigualdades 
e do sofrimento de cada vez maior número de pes
soas. Para isso é conveniente esvaziar e desmantelar 
o Estado republicano de matriz social. 

1. Destrói-se a cadeia de responsabilidade do 
aparelho de Estado e desmotivam-se os setvidores 
do Estado, nomeando para o topo indivíduos sem 
preparação suficiente e sem noção do que são o 
seiviço público e os seus valores 

2. Criam-se mecanismos paralelos : 
• Instrumentos do Estado paralelo (apelidado de 
Estado Mínimo que serve sobretudo interesses 
privados) 
• Gabinetes ministeriais que crescem enorme
mente 
• Entidades reguladoras autónomas (de comuni
cações, valores, imobiliário ... ) outras agências e 
autoridades (da concorrência, comunicação so
cial...) fora da administração directa do aparelho 
de Estado- em sectores essenciais da actividade 
económica ou dos serviços públicos: energia, 
combustíveis, recursos estratégicos, produtos 
petrolíferos, saúde, aguas, resíduos 
• Institutos, fundações, observatórios - regidos 



pelo direito privado para onde se transferem 
funções e verbas públicas (isto não significa que 
todos os institutos, fundações e observatórios 
sirvam tal fim e que alguns não prestem valiosos 
serviços à comunidade). 

3. Dentto do aparelho de Estado criam-se comis
sões (temporárias) , grupos de trabalho, júris ... , 
contratam-se como assessores servidores de in
teresses privados para conduzirem acções e tarefas 
ou elaborarem propostas e fazerem estudos da 
maior importância para o interesse público. Este 
governo já nomeou mais de cento e trinta entidades 
deste ti{X> recorrendo muitas vezes a pessoas sem 
qualquer vínculo ao Estado. 

4. Reorganizam-se e reformam-se os setviços, 
as vezes que for necessário, provocando desar
ticulação, desmotivação e enfraquecimento, al
terando sempre que conveniente as chefias e os 
efectivos 

5. Destroem-se capacidades e competências do 
Aparelho de Estado na área técnica e jurídica, 
para melhor justificar o recurso às empresas de 
consultoria e sociedades de advogados, desarmando 
o Estado de capacidade própria para defender os 
interesses dos cidadãos 

6 . Pelo recu rso ao outsourcing transferem-se 
para os privados conhecimentos essenciais à 
defesa do interesse público, com custos bem su
periores aos de quadros técnicos competentes e 
motivados para essa tarefa 

7. Declarações e atitudes d os governantes de 
claro ataque aos servidores do Estado e aos fun
cionários públicos, transformados em bode ex
piatório da situação e do sofrimento dos cidadãos. 

A subserviência a interesses e poderes externos 
dos responsáveis políticos que ocupam os órgãos 
de soberania atingiram tal nível que põem em 
causa a dignidade, a identidade e a existência do 
País como parceiro respeitado. 
O governo por via de instrumentos legislativos 
menores e de linguagem manipuladora , tem 
vindo a subtrair ao aparellio de Estado institucional 
múltiplas tarefas e funções que lhe foram cometidas 
pela Constituição e pelas leis da República, trans
ferindo para entidades privadas ou que se gerem 
pelo direito privado funções de interesse público. 
Tem vindo a ser criado e alimentado um certo 
feudalismo administrativo, para já não falar do 
serviço permanente ao clube restrito do poder 
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económico e financeiro que domina a sociedade 
e o poder político. 
O poder substituiu a ideologia do interesse geral, 
de que se nutrem os servidores do Estado e fun
cionários públicos num Estado republicano, pela 
ideologia empresarial de administração privada, 
fazendo crer que o privado é mellior que o público. 
Esvazia o aparelho do Estado republicano, ataca 
os servidores do Estado e funcionários públicos 
porque estes ainda são depositários dos ideais 
do serviço público e bem comum. O poder está 
a colocar nas mãos de empresas privadas rentistas, 
mais ou menos monopolistas, serviços essenciais 
para as comunidades de cidadãos; vai continuar 
por essa via se os cidadãos em geral e os servidores 
do Estado em particular não fizerem ouvir a voz 
do soberano. 
Esta administração paralela sem vinculo nem 
cultura de Estado, sem valores de serviço publico 
e de bem comum, promove e favorece interesses 
alheios ao interesse geral, degrada os serviços 
públicos, desprestigia a função pública, é <lanosa 
para o Estado e para os funcionários e servidores 
do mesmo e para a generalidade dos cidadãos. 
O poder procura colocar todos em competição, 
todos contra todos, fomenta a divisão entre as di
versas profissões e extractos sociais para melhor 
feudaliza r os serviços e facilitar a instauração do 
Estado Mínimo visando a máxima liberdade, com 
os menores custos, para o capital financeiro mais 
ou menos especulativo. 

A linguagem como instrumento 
de manipulação do poder 

A utilização da linguagem para manipular ou 
ocultar a verdade de modo a tomar relativamente 
aceitáveis e justificáveis atitudes ou opções con
denáveis, gravemente prejudiciais para a maioria 
dos cidadãos, é hoje uma pratica corrente adaptada 
por muitos políticos sem dimensão ética nem 
coragem para assumirem clara e frontalmente 
as suas posições ideológicas e os interesses que 
servem. 
Esta prática enganosa para a generalidade das 
pessoas consegue, por vezes de imediato, o seu 
objectivo, mas a médio prazo desacredita os que 
a usam e as instituições, alem de desacreditar a 
classe política, introduz mais um factor de des
confiança na relação entre os governantes e os 
governados, degrada a democracia. 
Vejamos os exemplos mais frequentes desta ma
nipulação e ocultação da verdade por via das 
palavras utilizadas 
• Ajustamento para empobrecimento, imposição 

••• 
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forçada e violenta de sacrifícios à maioria das 
pessoas 
• Ajuda referida a empréstimo a juros elevados 
e por vezes especulativos 
• submissão e domínio 
• Medidas necessárias e indispensáveis para o 
financiamento da economia e melhoria da pro
dutividade são medidas de salvaguarda e defesa 

dos interesses financeiros responsáveis pela crise 
• A nossa salvação para austeridade para quem 
trabalha e para os reformados, degradação violenta 
das suas condições de vida 
• Erros de todos nós que vivemos acima das 
nossas possibilidades, quando se trata de abusos, 
erros e roubos de alguns e das suas respon
sabilidades 



• Como nossa responsabilidade os desastres 
da finança especulativa e os jogos de casino, 
que são exclusivamente da responsabilidade do 
sistema financeiro e dos banqueiros. 
Esta lingua de pau que os governantes utilizam 
na abordagem da crise e das questões económicas 
visa atingir dois efeitos: 
Ocultar a verdade à generalidade das pessoas, 
alem de esconder a sua própria ignorância e 
debilidade profissional 
Proteger o sistema financeiro, fazendo pagar 
por todos nós os preiuízos dos produtos tóxicos, 
do jogo da banca, dos fundos e dos privados 
que especularam, procuram transformar em 
dívida pública a dívida privada, para isso não 
hesitam em degradar o valor do trabalho e as 
condições de vida dos trabalhadores e reforma
dos 
Ao fim de algum tempo, para os actuais gover
nantes bastaram dois anos, já ninguém acredita 
no que dizem. A falta de credibilidade nos go
vernantes e responsáveis pelos órgãos de sobera
nia é patente, é gravíssima para as nossas in
stituições democráticas. 
Segundo os últimos estudos e inquéritos, mais 
de 80 por cento dos portugueses não confia nos 
governantes nem noutros políticos em funções 
nos órgãos de soberania. 
O dano que tais políticos estão a provocar à 
democracia e ao País é da maior gravidade. 
Não são a generalidade dos cidadãos, que não 
confiam nos governantes e não lhe reconhecem 
legitimidade, que põem em causa a democracia. 
Quem põe em causa a democracia e as institu· 
ições são esses titulares em exerácio que, pela 
sua acção ou omissão e pelas suas atitudes e 
palavr.:i.s a estão degradando, não souberam dig
nificar as funções que exercem, pelo contrário, 
mostram a cada momento a sua menoridade 
ávica, cultural e humana. 
Não são as críticas, mais ou menos contundentes, 
que estão mal, o que está mal é a impreparação 
cultural ou profissional, a incapacidade, a falta 
de dimensão ética e de setviço público de quem 
capturou tais funções, ainda que lá tenha chegado 
por via eleitoral. 
As sistemáticas mentiras sobre a falta de alter
nativa desacreditam e descredibilizam os seus 
autores, revelam a sua ausência de sentido 
democrático e de serviço público. 
A linguagem e afirmações sobre a reforma do 
Estado são mais wn exemplo dessa manipulação 
das palavras para ocultar a verdade. 
O poder não visa com essas medidas de corte 
sistemático: do valor do trabalho, das pensões, 
dos serviços públicos, fazer qualquer reforma 
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do Estado que, aliás, nem estudou nem sequer 
sabe o que é, limitou-se a encomendar estudos 
a entidades externas para ajuda propagandística. 
Visa sim transferir para o capital financeiro na
cional e internacional recursos públicos e subtrair 
a maior parte possí'-'1!1 do rendimento do trabalho 
e das pensões dos reformados. 
Porque não fazem cortes no serviço da dívida? 
Porque não se renegoceia a dívida de fonna fa
vorável ao País e seus cidadãos? Porque não 
apela o governo directamente às poupanças dos 
cidadãos para se financiar a custos inferiores 
aos que paga à banca e aos credores institu
cionais? 
A apregoada refonna do Estado não é mais que 
uma manipulação da linguagem para atacar, 
enfraquecer, despedir e reduzir os servidores 
do Esti.do republicano e os funcionários públicos, 
a coberto da troika e da dívida, favorecendo os 
interesses privados e do capital financeiro. 

Como responder 

Nestas circunstancias, de agudização da crise 
e de conflito de interesses. coloca-se aos cidadãos 
em geral e aos servidores e funcionários do 
Estado em particular, a questão do direito à re
sistência e à desobediência, sobretudo se as 
ordens violarem: Princípios básicos, os fins do 
Estado republicano ou a Constituição e a Lei. 
Os cidadãos que servem no aparelho de Estado 
são patriotas, querem o bem comum, conhecem 
os seus direitos e deveres, não duvido que mais 
uma vez não pouparão esforços nem sacrificios 
e saberão dar o seu melhor para a continuidade 
do País, salvaguarda da sua identidade e respeito 
pela vontade do soberano, o povo. 
Está em curso uma mudança de regime para a 
qual contribui, de forma substancial, o esvazi
amento e desmantelamento do aparelho de Es
tado republicano, não fora isso seria inconcebível 
e inexplicável que o Poder político atacasse o 
seu principal instrumento de actuação e con
cretização das políticas públicas. Está em curso 
a passagem a outro regime político, a outro pro
jecto de sociedade contrário à Constituição que 
não foi sufragado nem legitimado pelo voto 
popular. 
!?: legítima e imperiosa a defesa do Estado 
democrático que resultou do 25 de Abril, usando 
para o efeito os meios necessários para parar a 
destruição em curso. 
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A equação do desemprego 
O Estado Social versus robôsl lucrol trobolho/ emprego/ so/ário 

António Delgado Fonseca 

SERÁ POSSÍVEL A QUALQUER sociedade sobreviver 
com dezoito desempregados em cada cem cidadãos em 
idade de trabalhar? Em cada cem pessoas activas dezoito 
sem salário, é possível? E se de 18 por cento passarmos 
a 26 por cento (como já se passa em Espanha) ou mesmo 
a 30 por cento os níveis de desemprego, e portanto de 
sem salário, é possível? 
É evidente que não. A vida em sociedade deixaria de ter 
segurança e seria impossível fazer sobreviver qualquer 
tipo de instituição superior à trilx> ou mesmo ao bando. 
E no entanto é isso que está a acontecer, um pouco por 
todo o lado numa escalada assustadora. E não é só na 
conjlllln1ra de crise dos países do Mediterrâneo. É geral 
em todos os países mais desenvolvidos e mesmo na 
maior potência económica e militar. Milhões de homens 
e mulheres, jovens ou experientes trabalhadores estão 
a ficar sem salários e o que é pior, desesperadamente 
sem trabalho socialmente útil. 
A teoria dos ciclos económicos explicava as crises con
junturais de desemprego. Elas terminavam logo que o 
ciclo se invertesse e a economia recomeçasse a crescer. 
Mas sabemos que os recursos são finitos, e que por isso 
o regresso ao crescimento económico só pode ser fictício. 
Hoje essa tese só serve para acertar balanços financeiros. 
O discurso corrente fundado na dássio. análise per.>peetiva 
afirma que a situação é conjuntural e que passará logo 
que o ciclo económico se inverta. Mas se partirmos de 
uma base prospectiva e considerarmos as mais recentes 
aquisições tecnológicas e cientificas, nomeadamente a 
generalização da substiruição de mão de obra por robôs 
e o correspondente aumento da produtividade, somos 
levados a concluir que o volume actual de desemprego 
vai manter-se ou mesmoaumentarcomcarácterdefinitivo. 
A menos que, por vontade política ou revolução social, 
se consiga a alteração global de todo sistema económico. 
Com a pennanente a existência de multidões sem salário, 
sem emprego e sem trabalho, vivendo de ajuda solidária 
ou esmola, vem a perda da dignidade do ser humano, a 
destruição da família, a ruína da educação das novas ger· 
ações, a insegurança generalizada, a dor e a violência. A 
guerra toma-se possível, natural, apocalíptica. 
E estas multidões sem salário já acontecem em sociedades 
desenvolvidas onde antes, em resultado de prolongadas 
lutas sindicais, a distribuição da riqueza através dos 
salários tinha resultado em sociedades dinâmicas e 

estáveis e democráticas, onde o mercado vinha regulando 
o fluxo do dinheiro, a qualidade de vida da grande maioria 
da população se tinha instalado, aumentado o desen
volvimento cultural, a criação científica e a segurança. 
Até há pouco tempo era suposto o poder político regular 
os mercados para que o equilíbrio fosse sendo mantido. 
O Estado Democrático significou Estado Social. Deixou 
de ser necessário utilizar o mesmo tempo quantidade e 
intensidade de trabalho, surgiu a limitação das horas de 
trabalho, as férias, o fim do emprego infantil, a igualdade 
e o emprego profissional das mulheres, a educação gen· 
eralizada, o crescimento exponencial da informação da 
cultura, da ciência e das novas tecnologias. 
Mas a situação mudou. O mundo alterou-se dia a dia, 
hora a hora, sem que o sistema instalado, sem que os 
políticos, os economistas e mesmo os filósofos se dessem 
conta. E no entanto, no último século, a ciência avançou 
mais do que em todo o resto da história humana. O 
produto científico e suas consequências tecnológicas 
crescem exponencialmente e cada novo conhecimento 
obriga a alterações, por vezes dramáticas do comp::irtamento 
humano e das sociedades. 
Mas a institucionalização dessa mudança não se processa 
ao mesmo ritmo, vem-se fazendo ao ritmo de épocas 
passadas. Os sistemas de gestão económica e financeira 
mudam cada dia, adaptam-se, mas as instituições e o 
poder político, como sempre, mudam devagar, atrasam· 
se a acompanhar as mudanças. Só mexem quando o 
conflito aumenta muito, quando há revolução, quando 
os seus agentes são obrigados a sair do conforto da rotina, 
do conforto das teses que os levaram ao poder ou quando 
são expulsos pela sociedade que os lá colocou. 

A procura de uma equação 
para o desemprego. 
Não sendo especialista nestas matérias da política e da 
economia, não pretendo descobrir a pólvora. Mas com 
a minha (de)formação militar atrevo-me a pensar, porque 
que Gtbe a todos a:; cidadãa; a obrigação de fàzer pergun~, 
duvidar do definitivo e procurar com insistência respostas 
novas, ferramentas para atingir objectivos, fazer face à 
necessidade. 
Neste sentido tenho vindo a formular as seguintes 
perguntas na procura de uma equação global que é 
urgente resolver: 
• Neste actual mundo tecnológico, corno conjugar trabalho, 
tecnologia, emprego, e lucro? 



• Como conjugar quantidade e qualidade de empregos 
e tempos de trabalho com a generalização de robôs alta
mente rentáveis, que não pagam impostos não fazem 
greve e trabalham 24 horas por dia, trezentos dias por 
ano sem nunca protestar? 
• Como alterar a distribuição da riqueza que actualmente 
se faz através dos salários, por outro sistema de distribuição 
que inclua uma enorme quantidade de cidadãos sem em
prego e portanto sem salário? 
• Como forçar os grupos, as sociedades anónimas, as 
máfias que controlam o "capital~ a distribuir pela sociedade 
a mais valia produzida pelos robôs, pois que não têm 
rosto, nem são fáceis de identificar? 
• Como forçar essas "ex-máquinas~ do controle financeiro 
a terminar com a invenção de dinheiro fictício que dep:.iis 
distribuem na economia para que a sociedade de consumo 
o devolva reciclado e com valor? 
• Porque é que os políticos e os economistas/financeiros 
{alguns são prémio Nobel) nos dizem tcxlos os dias que 
é preciso trabalhar mais, mais tempo, enquanto despedem 
trabalhadores, mesmo de tarefas onde ainda continua a 
ser necessário ter urna interface com relações humanas? 
Por exemplo porque é que substituem os" front office" 
pelos "call centers~, mandam para o desemprego os 
portageiros, e automatizam os sistemas de i!Úonnação? 
Será para melhorar a qualidade de vida ou é só para au
mentar fraudulentamente as acções em bolsa e assim re
ceberem chorudos prémios ao fim do ano? 
• Que trabalhos vão caber ás multidões de trabalhadores 
que tenderão a ficar desempregados, quando apenas 
ficarem a trabalhar os escravos da ciência, e da técnica e 
os servos da prestação de serviços com salários de mis
éria? 
• Tem se visto que cada vez que wna grande empresa, na
cional ou multinacional, anuncia o despedimento de centenas 
ou milhares de trabalhadores as o valor das suas acções au
menta? Porquê e para quê? 
• O que é que os " poderet vão fàzer para se proteger destas 
multidões, que a cibernética e a paixão pelo lucro vão deixar 
sem emprego, para reduzir os custo da produção, ou 
aumentar o lucro ou tão só o valor das acções em bolsa? 
• Porque é que as actuais teses políticas alinham descuidada 
ou intencionalmente na destruição das instituições ar
gumentando com a necessidade de reduzir custos dos 
Estados que assim se tomam ineficazes na sua função 
de reguladores dos interesses dentro das sociedades? A 
quem aproveita a ausência do Estado? 

Procurando solucões 
Procurando resposÍas a estas questões e construída 
assim ou com mais complexidade, a equação: tec
nologia· trabalho - emprego - lucro - salário - so
ciedade, envolvendo grande percentagem de pessoas 
activas mas desnecessárias para a prcxlução da grande 
maioria dos bens de consumo, ninguém pode fur
tar-se à ingente tarefa de procurar resolvê-la. 
Urge encontrar soluções, e coragem para luta necessária 
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e inevitável. Porque forçosamente a solução nào vai 
surgir sem luta, sem dor, sem revolução. 
Dado que a inteligência tornou possível libertar a hu
manidade de tantas tarefas que exigiam trabalho fisico e 
repetitivo haverá soluções para criar tarefas dignas era
zoavelmente remuneradas para toda a gente, e assim 
garantir a continuação do mercado, distribuindo bem a 
riqueza produzida? Mas como distribui-la? Como distribuir 
o trabalho útil e oiar emprego? Que base legítima, segura 
e democrática se pode usar para distribuir bem a mais 
valia oiada se a distribuição pelos salários fica comprometida 
pelo desemprego? 
Procurando respostas constata-se que grande parte da 
mais valia produzida pelos robôs não paga impostos, ou 
paga poucos. pelo menos não pagam taxa social única, 
nem movem acções para defesa de direitos, nem fazem 
greves. Por isso essa mais valia, ou prcxluto económico, 
é quase toda acumulada em capital e só uma mínima 
parcela é distribuída aos empregados da empresa se os 
seus sindicatos tiverem força para isso. 
Assim sendo parece lógico que o "Estado" regulador se 
apodere daquele excesso de mais valia produzida pelas 
máquinas para depois a distribuir socialmente para 
viabilizar sociedades estabilizadas em emprego e qualidade 
de vida. E a forma de o fazer é criar impostos sobre o au
mento da rentabilidade. Se o trabalho humano paga im
postos porque não taxar o trabalho das máquinas? 
Claro que isto não pode ser feito só num espaço económico 
nem mesmo numa Região como o Eurogrupo ou a UE, 
como não é possível atacar isoladamente os paraísos 
fiscais. Os poderes políticos têm que o fazer a nível in
ternacional, mas é indispensável que sejam pressionados 
a fazê-lo com urgência. Até porque só há um planeta 
Terra e os que o habitam cada vez são mais iguais em 
necessidades de qualidade de vida, de direitos, de deveres 
e de segurança. 
Como por natureza os homens são egoístas, é razoável 
terminar prevenindo para a tendência natural dos que 
controlam o SISTEMA em caírem na tentação suicida 
de resolver a equação exterminando os que estão a mais, 
usando a guerra ou a miséria, coisas fáceis de pôr em 
marcha. A história recente diz-nos que quando os detentores 
do poder se sentem ameaçados na sua segurança tendem 
a libertar os "Cavaleiros do ApocalipseH 
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Assuntos da soberania 

M. Simões Teles 

b VITAL CHEGAR-SE a um acordo sobre a o 
res tabelecimento do equilíbrio entre o País, 
a Europa e o resto do mundo à luz da necessária 
protecção dos direitos dos cidadãos, o mesmo 
é dizer sobre o exercício da soberania nacional. 
Chegar-se a acordo sobre o exercício da sobera
nia é tanto mais urgente na medida em que 
a alternância que se tem verificado no exercício 
do poder se mostra incapaz de ge rar uma al
ternativa para sair da crise em que se deixou 
cair o País e que se constata que parece estar 
esgotado o consenso político que tem vigorado 
nas últimas décadas. 

Soberania e empobrecimento 
A relação entre a abdicação da soberania na
cional e o empobrecimento do País tornou-se 
clara. O País inteiro foi colocado à mercê dos 
chamados mercados livres - essencialmente 
financeiros e especulativos - sendo já legítimo 
deduzir que corre o risco de desaparecer, desin
tegrando-se em milhões de pessoas empobre
cidas ou quase empobrecidas, a maior parte 
permanecendo desempregadas, ou em regime 
de forte precaridade, ou emigrando sabe-se lá 
em que condições, algumas labutando em 
unidades de produção anónimas na prática. 
Sem ir mais longe, o empobrecimento do País 
é revelado pela continuada diminuição do PIB 
e por já não ser possível cobrar IRS a não mais 
que 45 por cento da população adulta. A pro
gressiva erosão das funções estatais concorre 
fortemente para reforçar a tendência desinte
gradora da comunidade nacional. 
No funcionamento dos ditos mercados livres 
não se vislumbra qualquer intenção de protecção 
efectiva da cidadania. A eles não está associado 
qua lquer mecanismo seguro de protecção 
social, individual ou colectivo, excepto, even
tualmente, em países dominantes, à custa da 
dominação financeira de terceiros. Pelo con
trário, sobram exemplos de casos de poupanças 
teoricamente garantidas que são devoradas 
na voragem especulativa: o caso dos detentores 

de poupanças em acções da Enron, nos EUA, 
que de repente se viram sem elas no fim da 
vida por falência desse gigante empresarial é 
exemplo do paradigma dramático da situação 
em que nos encontramos. Mas multiplicam
se casos semelhantes, citemos ao acaso: o dos 
milhões de pequenos a forradores, a maior 
parte reformados, que ficaram de rastos com 
a queda a pique das acções da BP que ocorreu 
na sequência do desastre ecológico no Golfo 
do México provocado pela explosão de uma 
sua plataforma de prospecção petrolífera; ou, 
mais perto de nós, aqui ao lado, em Espanha, 
os recentes espoliados das suas poupanças no 
banco Bankia; ou, já entre nós, os milhares 
de pequenos aforradores portugueses que 
perderam poupanças na desvalorização brutal 
que os Planos de Poupança em Acções - aliás 
incentivados por todos os governos - sofreram. 
Tudo isto aconteceu a pessoas cujas poupanças 
eram o fruto do seu trabalho. 
É estulto pretender que, por uma espécie de 
passe de mágica, a desregulação que está as
sociada ao funcionamento dos mercados fi
nanceiros seja capaz de assegurar a cada in
dividuo e à sua família a sua dignidade à luz 
dos direitos civilizacionais tão duramente con
quistad os no decurso da ma rcha da Hu
manidade. É impossível assegurar que uma 
sociedade nacional desregulada e exposta a 
especulação possa desenvolver-se na ausência 
de mecanismos de protecçã.o social consistentes. 
A aplicação entre nós das políticas associadas 
à expansão dos mercados financeiros prova
º· É já evidente que a cidadania está a ser forte
mente atingida por essas políticas. 
Por estas premissas, sem que sejam as únicas, 
se acha legítimo chamar o assunto da soberania 
nacional à discussão. Nesse sentido, são seguida
mente aílorados muito sucintamente três 
matérias cuja discussão cabe na esfera do 
restabelecimento da soberania nacional perante 
os ditames dos mercados financeiros: as relações 
entre um centro capi talista e a sua periferia; 
as vulnerabilidades sistémicas susceptíveis 
de ser exploradas na concretização de uma 
opção soberana; e o colaboracionismo. 



Centro e periferia 
O quadro em que se está a processar a exp!oração 
do país pode ser visto como o de um centro de· 
senvolvido a explorar uma sua periferia, nos 
Lermos desenvolvidos na Referência (1). Este 
quadro é distinto do que ocorre na exploração 
de um país subdesenvolvido, sem que lhe seja 
oposto. A formação das dívidas soberanas na 
periferia, a migração de capitais em direcção 
ao centro e a deslocalização de empresas con
stihtem os mecanismos principais da relação 
de exploração centro-periferia. A liberdade de 
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circulação de capitais que está associada à achlal 
globalização fornece o sustentáculo indispensável 
ao funcionamento desses mecanismos. 
A periferia não se confunde com subdesenvolvi
mento nos termos em que é geralmente refer
enciado ao Terceiro Mundo. Ser periférico é, 
no essencial, estar próximo do centro, não só 
em termos geográficos e económicos como tam
bém em termos sociais e culturais, dispor de 
uma reserva de mão-de-obra suficientemente 
evoluída para poder ser usada como pressão 
sobre a mão-de-obra do centro desenvolvido e 

••• 
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possuir infra-estruturas capazes de absorver al
guma da sobreprodução que está na origem do 
desencadear das crises. A interacção do centro 
com a periferia traduz-se em exploração de in
tensidade variável - dir-se-ia civilizada - consoante 
a fase do ciclo económico, que difere da exploraç.ào 
intensa que o sistema tende a praticar no mundo 
subdesenvolvido. 
A existência de periferias para-capitalistas na 
órbita de um centro capitalista desenvolvido 
parece ser uma necessidade constante do de
senvolvimento do capitalismo em qualquer parte 
do mundo, que decorre de o modo de crescimento 
do sistema não assumir a forma de uma função 
monótona crescente. Nos períodos decrescentes 
- as chamadas crises - o centro do sistema tem 
absoluta necessidade de ter periferias a que 
recorrer para relançar o ciclo económico. Even
tualmente, o México é a periferia mais conhecida 
e estudada como tal. 
No sistema europeu que rege as relações do 
centro com as periferias sobressai a sustentação 
que é fornecida pela existência da moeda única 
em conexão com o edificio não democrático da 
chamada União Europeia: o instrumento finan
ceiro e o respectivo banco centrai não estão na 
dependência de um governo comum, que não 
existe, mas na prática estão ao exclusivo seiviço 
do centro; não possui harmonização fiscal; não 
vigora o sufrágio universal na escolha da Comis
são e dos outros órgãos de direcção; do parla
mento europeu não emana nenhum executivo; 
o processo de decisão está, na prática, ciramscrito 
ao centro. Perante este edificio não democrático 
a moeda única funciona segundo o exclusivo 
interesse da finança internacional associada ao 
centro. As periferias estão desprovidas de mecan
ismos de defesa, que é assegurada pelo centro 
visando apenas a sua manutenção como periferia. 
A posição periférica de Portugal no seio do sis
tema capitalista não é uma novidade. O forte 
fluxo migratório de portugueses para os países 
do centro da Europa Ocidental que ocorreu em 
plenas décadas de sessenta e de setenta do século 
transacto é um dara sintoma de comJX>rtamento 
periférico, naturalmente coincidente com um 

período de forte expansão do centro. Esse fluxo 
foi tanto mais significativo quanto existia na 
aihtra a alternativa óbvia da ocupação das colónias, 
não parecendo que possa proceder o contra-ar
gumento da situação de guerra, visto que durante 
ela não ocorreu o retorno de quem vivia nas 
colónias. Todavia, a condição periférica do país 
é hoje mais nítida devido a serem mais fortes 
as ligações de dependência que o prendem ao 
centro. Essa condição está a exprimir-se com 
violência, por exemplo pela aceitação de salários 
abaixo de qualquer limiar decente por parte dos 
portugueses que estão a emigrar para países do 
centro e do norte da Europa, como tem vindo 
a ser referido na imprensa . O fluxo migratório 
começa a assemelhar-se ao da década de sessenta. 
A criação das dívidas externas nas periferias 
para-capitalistas é inerente às rel ações entre o 
centro e a periferia. Uma vez criada, a dívida 
externa é depois utilizada para controlar eventuais 
veleidades de reaver a soberania. A criação de 
uma dívida externa incontornável é na actualidade 
o principal mecanismo que permite ao centro 
de pcxler económico manter a sua periferia como 
tal e nesse sentido constitui uma forma de 
agressão. Mal comparado, assemelha-se aos em
préstimos bancários de longo prazo concedidos 
às famílias, que as amarraram frequentemente 
ao banco para toda a vida. A deslocalização de 
empresas constitui a outra arma relevante a que 
o centro do sistema recorre na relação que lhe 
é própria de conflito surdo com a periferia, con
tribuindo para o aumento da dívida. A migração 
de capitais da periferia para o centro consolida 
o seu domínio. 

Fracturas do sistema 
O sistema capitalista não funciona nem em 
regime permanente nem em regime uniforme, 
aceite-se a analogia hidrodinâmica: funciona 
por ciclos e tende a criar desigualdade por todo 
o lado, incluindo em países desenvolvidos, cujos 
números são impressionantes. O período dos 
ciclos curtos foi de cerca de dez anos durante 
o século XIX e parte do século XX e está reduzido 
para menos de seis anos nas últimas décadas; 



e, praticamente em tinta anos (1979-2007), o 
rendimento dos 1 por cento mais ricos dos EUA 
passou a equivaler ao rendimento dos 40 por 
cento mais pobres, vendo-se duplicada a per
centagem inicial destes, e( citado na Referência 
(2). A principal contradição inerente ao sistema 
capitallsta - a da tendência para a redução da 
mais-valia que é extraída do único factor que 
acrescenta valor, o trabalho - voltou à tona depois 
de parecer ter desaparecido nos «loucos anos 
noventa», assumindo, porventura, novas formas. 
No imediato, o reavivar das vulnerabilidades do 
sistema revela-se, em primeira mão, através das 
dificuldades que a maior parte dos bancos ap
resenta. O sistema financeiro faliu de facto, 
deixou de ser auto-sustentável. Veja-se a situação 
da banca portuguesa: o seu negócio de eleição, 
o empréstimo hipotecário no ramo do imobiliário, 
praticamente desapareceu. De que vive a nossa 
banca? A sua subsistência, isto é, o pagamento 
das suas dívidas, está a ser assegurada através 
de apoios do Estado, a coberto da ideologia da 
não alternativa na presença da dívida externa 
criada pela via ... do próprio sistema bancário. 
Afinal, parece que deixa de haver demasiado 
Estado quando se trata de acorrer ao sistema fi
nanceiro, mesmo que esteja demonstrado que 
o que existe tem sido essencialmente especulativo, 
pouco ou nada virado para a economia da pro
dução. Há neste campo farta matéria para o 
combate ideológico por parte do partido da 
soberania, no sentido do rápido esclarecimento 
dos processos em curso. Nào está ao alcance de 
uma política soberana acabar com as auto
estradas da geo-circulação do dinheiro e com 
os paraísos fiscais de destino. Mas está ao seu 
alcance colocar placas de «stop» em cada banco 
ou em certas empresas não financeiras. 
Da situação de descalabro a que o sistema fi
nanceiro globalizado chegou pode aventar-se a 
conjectura de que o sistema neoliberal tal como 
foi pensado pelos seus mentores iniciais não 
previu o advento da intemet, terá sido surpreen
dido por essa extraordinária inovação que se 
disseminou até ao nível individual com velocidade 
estonteante. Quarenta anos após o chamado 
Consenso de Washington eis que a globalização 
da especulação pela via da internei coloca prob
lemas de nível sistémico, que estão longe de 
serem resolvidos. Parece inegável que a espec· 
ulação e o desperdício inerentes à máxima acu
mulação proporcionada jX'las novéis tecnologias 
da informação acabaram por constituir uma di
ficuldade significativa para o sistema. t sabido 
que a especulação constitui um processo que é 
inerente à acumulação monetária. Agiotas e 
agiotagem existiram em todas as épocas, desde 
que ocorresse alguma acumulação relativa. A 
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diferença para os tempos modernos consiste 
na mudança de qualidade que a combinação 
entre a acumulação capitalista e o aparecimento 
da internei veio introduzir. Enquanto no passado 
as vítimas da agiotagem eram indivíduos ou 
famílias ou pequenas sociedades, as vítimas ac
tuais são países inteiros. 
Por ora, o próprio edificio teórico de suporte ao 
sistema - que fornece o bálsamo às consciências 
dos seus seguidores - está na defensiva. A crença 
de que o capital deixado sem peias acorreria 
onde fizesse falta e se auto regulava através da 
concorrência deu no que deu: a construção no 
País (e não só) de um enorme excedente imo
biliário - quase todo nào exportável - é um ex
emplo vulgar, mas marcante, de desperdício in
duzido por essa crença. Da mesma forma, um 
dos principais postulados de Milton Friedman 
- impedir os bancos de comprar dívida do Estado, 
cf Referência (3) - foi imediatamente abandonado 
pelos governos neoliberais que, absolutamente 
ao invés, trataram de providenciar a compra de 
dívida soberana pelos bancos Jogo que a crise 
se instalou. Um terceiro e igualmente dramático 
exemplo do não ajuste da teoria à realidade é 
constituído pelo continuo falhanço das metas 
do chamado programa de ajustamento, cujo 
lema bem podia ser «O carro à frente dos bois», 
se estas coisas tivessem apenas uma leitura téc
nica. De repente, o edifício teórico que deu 
direito a prémios nobéis parece ter-se transfor
mado numa vulgata. Mas não é irrelevante que 
tenha estado décadas ao serviço dos poderosos 
do mundo nos seus negócios à escala planetária. 
Está à vista que não passa de uma falácia o lema 
reivindicado desde os seus primórdios pelo sis
tema liberal de resolver os problemas económicos 
no âmbito da economia - a não interferência 
do Estado na economia e o seu consequente en
fraquecimento constituem a sua bandeira de 
eleição. Que preço está a ter para as pessoas a 
manutenção desta falácia, nomeadamente para 
as das periferias, onde o decrescimento se está 
a reflectir prioritariamente, já que as margens 
de empobrecimento nos países em desenvolvi
mento são inexistentes? t possível manter as 
actuais taxas de empobrecimento nas periferias 
sem ser em ditadura? Em que medida a atom
ização social que acompanha a acumulação dos 
tempos actuais - que não ocorreu em fases an
teriores de acumulação capitalista, pelo contrário 
- pode contribuir para o advento de uma ditadura? 
Perguntas que nos levam a pensar que há muito 
trabalho de casa a fazer na defesa do regime 
democrático! 
É na exploração das suas vulnerabilidades - Le., 
das contradições do próprio sistema - que é 
possível encontrar as oportunidades susceptíveis 

••• 
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de libertar o país do jugo do centro dominante. de crer que o sistema se veja definitivamente 
Não se escamoteie, ixirém, que o neoliberalismo abalado desse lado. De facto, a co n jugação da 
tem obtido sucessos para os centros capitalistas, acumulação com a atomização produzida pela 
na medida em que conseguiu disfarçar as con- economia e pelos media têm pennitido o férreo 
tradições inerentes ao sistema e, por essa via, controlo político dos processos, mesmo que ao 
conter as suas vítimas internas e servir muitos arrepio da pureza ideológica. A ideologia da não 
dos interesses de quem neles vive, não obstante alternativa passou a assumir o papel principal 
a desaceleração do crescimento económico. Há no massacre ideológico e reconheça-se que tem 
que saber lidar com isso, tanto mais que não é tido alguns resultados naqueles sectores que 



atingiram melhores níveis de desenvolvimento, 
ainda que à custa dos mais fracos. 

Colaboracionismo 
É forçoso reconhecer que há uma quinta coluna 
entre nós. Os factos mostram que o retrocesso 
económico e social em direcção ao empobreci
mento que está a ser pressionado do exterior 
recorre ao colaboracionismo das nossas elites 
com a finança internacional. Esta usa inten
cionalmente o colaboracionismo para avançar 
sem grandes custos com os seus instrumentos 
de dominação económica e social, atrás sumari
amente referidos. A insistência na tecla da ausên
cia de alternativas ao caminho que está a ser 
seguido é uma manifestação dessa postura co
laboracionista. Não existe fundamento credível 
fora dela. A prová-lo está a continuada divulgação 
de soluções económicas alternativas por parte 
quer de forças políticas e sindicais, quer de movi
mentos organizados de cidadãos. A própria le
gitimidade de parte da dívida externa foi já posta 
em causa com fundamentos inatacáveis. 
O fenómeno do colaboracionismo é inerente a 
todas as sociedades sujeitas a agressão a partir 
do exterior. Da anterior agressão em larga escala 
que o País sofreu - as invasões francesas -
ficaram-nos excessivos exemplos de colabora
cionismo, que se iniciou antes mesmo de se 
concretizar a primeira invasão. Como é revelado 
na Referência (4), na esfera dos embaixadores 
da França napoleónica, primeiro com o embai
xador general Lannes, depois com o embaixador 
general Junot- o mesmo que veio depois a co
mandar a primeira invasão e a quem havia sido 
concedida a Ordem de Cristo - pulularam os 
«melhores» representantes da classe dirigente 
de então, não só de nobres e de altos funcionários, 
mas também de altos dignitários do clero. Ora 
essa situação não ocorreu nas calendas, ocorreu 
há dois séculos, que se traduzem em oito gerações 
apenas - supondo que o primeiro neto Jaz avós 
as pessoas de 50 anos e dizendo-se que de avô a 
neto vão duas gerações, cada século correspondendo 
tntdo a quatro gerações. 
(O colaboracionismo é uma estranha forma de 
exercer o poder, já que é historicamente perdedor: 
ou a oposição interna ganha ou o opressor externo 
substitui os colaboracionistas. Foi precisamente 
o que aconteceu há dois sécu.los, em 1808, quando 
o Junot, já ocupante, substituiu por secretários 
de Estado franceses os secretá rios de Estado 
portugueses que e le próprio tinha nomeado 
meses antes quando tomou Lisboa, e o que acon
teceu em seguida com a rebelião popular ge· 
neralizada que contribuiu para a retirada desses 
invasores.) 
O contrário de colaboracionismo não ê isola-
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cionismo, nem ser soberano é sinónimo de in
dependência total. Na busca permanente e eterna 
do equilíbrio entre o País e o mundo ser-se sober
ano consiste essencialmente em manter a ca
pacidade de decidir sobre as suas próprias in
terdependências. Deste modo, a crença no 
restauro da soberania não coarcta de mcxlo algum 
as iniciativas de abertura ao exterior. Bem pelo 
contrário, Portugal já foi um bom exemplo nessa 
matéria, por se ter feito ao mar e ao mundo para 
poder ser soberano. Para encetar esse caminho 
é preciso procurar ou construir os ambientes 
em que essa capacidade possa ser exercida no 
mundo tal como ele está e fazer emergir as li
deranças apropriadas a esse desígnio. Assumir 
uma clara opção soberana perante a finança in
ternacional, implica romper com o colabora
cionismo vigente, como condição inicial da re
construção do país nos quadros constih1cional, 
europeu e mundial. Em seguida, implica construir 
as necessárias alianças fora do contexto dos mer
cados especulativos e desenvolver as potencial
idades que não dependam deles ou dependam 
em menor grau. 
A opção soberana para a reconstrução do país 
opõe-se à crença de que a envolvente mundial 
actual e futura não deixa lugar para o país per
manecer soberano no sentido atrás definido, 
dadas as suas insuficiências colectivas em recursos 
humanos e materiais e a já forte dependência 
financeira externa. Esta posição tem como 
corolário lógico para aqueles que a perfilham o 
acreditar que, em todo o caso, algumas camadas 
de portugueses serão perfeitamente capazes de 
se integrar noutras comunidades, emigrando 
ou trabalhando segundo as suas regras, e se in
centivem essas opções. 
Numa primeira aproximação diremos então que 
os portugueses de hoje podem ser divididos em 
dois grandes grupos: os que acreditam que o 
país pode ser mais independente da finança 
mundial e que essa é uma condição de progresso 
- cidadão, económico e social - e os que não 
acreditam na possibilidade da concretização 
dessa condição e preferem levar uma vida de 
videirinhos ao serviço dos poderes ocultos da 
finança internacional, prescindido de parte 
dos seus direitos de cidadania e impondo essa 
abdicação a todos os outros. 
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Da condição militar 
- três razões políticos 

António Almeida Moura 

VIVEMOS TEMPOS INCERTOS, inseguros, perigosos. O tempo voraz da evolução 
tecnológica não se compadece com o tempo lento da percepção e interiorização social da 
mudança. Habitávamos um espaço quadrado, limitado e escasso, e com um tempo ilimitado 
para sermos e fazermos. Espaço e tempo que mudaram radicalmente em poucas décadas: 
agora habitamos um espaço ilimitado, desterritorializ.ado, e mn tem;x:i imediato. Habitamos 
a sujeição à ditadura da urgência •·any time any where". 
A quantidade de informação, de todo o tipo, é tão vasta, tão dispersa, tão atractiva e tão 
mutável, que rapidamente atingimos a impossibilidade de a transformar em conhecimento, 
e de utilizar este para gerinnos os nossos sonhos, anseios, expectativas, enquanto indivíduos, 
enquanto comunidade. 
Porque chegamos a tcxio o !ado a todo o instante, vivemos planetariamente. Mas, ao mesmo 
tempo, vivemos permanentemente no passado, tal a estonteante velocidade a que o futuro 
se toma obsoleto. 
Ser ou não ser, ser ou ter, são questões hoje anacróniGIS. Não temos tempo para reflectirmos, 
para sentirmos, para nos emocionarmos, para escolhermos. A ditadura da urgência im
põe-nos que nos comovamos, deixando as nossas escolhas e as nossas reflexões limitadas 
à superficialidade e inevitabilidade com que tudo nos é apresentado. 
Perdemos a c.apacidade de agir. Apenas reagimos. Deixámos o sonho emigrar. Abdicámos 
do futuro, alienando-o nas mãos de "seres" estranhos, abstrados e, contudo, violentamente 
poderosos, que não se cansam de afirmar que, constante e definitivamente, pensam por 
nós, agem por nós. E porque asslln é, esses "seres" não fXXlem preocupar-se com minudências 
como valores e princípios. Os seus interesses (dizem·nos que também são os nossos .. . ) 
são muito mais importantes: eles "garantem-nos" o trabalho para podermos produzir o 
que devemos consumir antes de morrermos com a "consciência" de que cumprimos bem 
as três regras fundamentais da "vida" que temos o "privilégio de viver'' - trabalhar, consumir, 
morrer. 
Tempos incertos, inseguros, perigosos, este com que nos confrontamos. Sendo cada um 
de nós uma pluralidade de eus, é-nos extremamente diflcil conceder prioridades a cada 
uma dessas identidades conforme os contextos e as circunstâncias que vivemos - porque 
não agimos de acordo com a nossa vontade e assumindo a responsabilidade das nossas 
escolhas, mas sim porque reagimos a estímulos fortíssimos mas apenas superficiais, per
dendo-nos em rumos desconhecidos, desconfortáveis, indesejados, mas que nos são 
impostos porque, dizem aqueles "que pensam por nós", são "inevitáveis, não há alterna· 
tiva". 
Reduzidos à obediência ao que nos é apresentado como urgente e inevitável, tomamo-nos 
actores acríticos, autómatos, acéfalos. Sem condiçCies efectivas para sermos responsáveis 
pelas nossas acções (ou omissões), aqueles "que pensam por nós" não se esquecem de 
nos fazer sentinno-nos culpados por todos os insucessos resultantes de acções (ou omissões) 
nossas ou alheias. 
Tempos incertos, inseguros, perigosos, que, estando globalizados, assumem inquietante 
amplitude no nosso país, mergulhado numa crise financeira duríssima - apresentada 
com "emergência nacional", mas cujos processos e acções conducentes à sua ultrapassagem 
são desenvolvidos selectiva e discrícionariamente pelo poder político, deixando, por isso, 
de ser nacional! - e geradora de crescentes desigualdades (iniquidades mesmo!) e tensões 
sociais potencialmente explosivas. 
Ortega y Gasset disse que o Homem é ele próprio e as suas circunstâncias. São estas as 
nossas circunstâncias hoje. Aquelas em que somos (ou tentamos ser!), e.ada um de nós~ 
nas escolhas que fazemos, nas acções (ou omissões) pelas quais somos responsáveis, 
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numa pluralidade de Eus provocadora de intenso diálogo interior e com o outro, também 
ele múltiplo nas suas identidades de pertença. 
São estas as circunstâncias da nossa condição militar. 
Uma condição militll' que assenta em duas escolhas políticas exigentíssimas: a disponibilidade 
para o sacrilkio da própria vida; o apartidarismo político. 
Ambas são afirmadas individualmente, de modo solene, perante a única entidade a quem 
os militares se submetem: o Povo que juram defender. 
Ambas só são possíveis, e efectivas, se suportadas por valores e prinápios inequivocamente 
definidos, inequivocamente respeitados, inequivocamente cumpridos. 
Porque não há nenhuma opção política mais exigente que aceitar o sacrificio da própria 
vida. 
Porque o apartidarismo político, especialmente em tempos tão conturbados e perturbantes, 
convoca uma opção dificílima pela prioridade dada à identidade profissional (o militar), 
secundarizando outras identidades (sociais, culturais, religiosas ... ) que também constituem. 
e são essenciais, para o Eu total e plural, e que estão, também elas, permanentemente 
sujeitas às tensões violentas provocadas pela incerteza, pela insegurança, pelo perigo. pelas 
dúvidas, das circunstâncias actuais. 
Circunstâncias estas agravadas por uma acção governativa cujo conteúdo e cuja forma são 
contrários aos valores e princípios expressos na Constituição, a mesma Constitu.ição em 
que os militares reconhecem os valores e princípios que dão efectivo suporte àquelas exi
gentíssimas escolhas políticas. 
Ao analisarem o que os militares vêm dizendo, escrevendo e fazendo desde há alguns anos, 
mas com especial ênfase no último ano, muitos (governo, comentadores, comunicação 
socia1) têm feito um grande esforço para se situarem na superflcie das coisas (nos kcorpo
rativismosn, por exemplo), "lembrandc>se de se esquecerem~ do fundo da questão: há um 
governo legítimo (resulta de eleições livres e democráticas) que, exercendo o poder político 
de forma selectiva, cliscricionária, e à revelia do mandato que recebeu - e que jurou honrar 
com lealdade! - se toma, por essa prática governativa, um governo ilegítimo. 
Aquilo que os militares afirmam, através das, e com as, suas associações socioprofissionais, 
é tão só o exercício de um dever inalienável de lealdade para com o poder político a quem 
estão subordinados: ASSIM NÃO! 
t uma afirmação partidária? NÃO! 
t uma afirmação política? É! 
Uma última razão, tão exigentíssima politicamente como a primeira: num confronto 
armado, um militar pode morrer. Mas também pode matar. E matar outro Ser Humano. 
E se matarem nome de valores ede princípios é- TEM QUE SER! - uma opção po!Jtica 
sempre questionável, matar "em nome de interesses" é ... assassínio, constituindo um 
crime de guerra ou um crime contra a humanidade, ambos explicitamente previstos no 
Estatuto de Roma {que Portugal ratificou)! 
Quando a acção governativa, pela sua selectividade e discricionariedade, revela que não 
reconhece sequer um interesse nacional que se possa alcandorar ao túvel dos valores e dos 
princípios (pois respeitaria a toda a comunidade nacional), os militares reafmnam: ASSIM 
NÃO' 
É uma afirmação partidária? NÃO! 
É uma afirmação política? f:! 
Porquê estas afirmações dos militares? Por que a acção governativa tal como vem sendo 
desenvolvida, quer pelo seu conteúdo, quer pela sua forma, põe em causa o juramento que 
os mili1ares fizeram. e mantêm. 
De facto, ambos, militares e membros do governo, juram individualmente - embora com 
fónnulas diferentes - perante a mesma entidade a que, por esse mesmo juramento, se 
submetem: o Povo! E fazem-no, ambos, através e no respeito pelo documento onde estão 
inseridos os valores e princípios que a comunidade nacional reconhece como seus e com 
os quais constrói a sua identidade colectiva - a Constituição. 
Estas opções políticas dos militares, exigentíssimas quanto ao respeito àqueles valores e 
princípios, e quanto à prática de uma cidadania responsável e solidária, impõem como 
contrapartida imprescindível, o exercido ético do poder político. A começar pelo cumprimento 
efectivo do juramento de lealdade feito sob compromisso de honra. 
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de HUGO CHÁVEZ FRIAS 

Miguel Judas 

1. A Revolução Bolivariana Socialista 
na Venezuela e Portugal 
Muito poucas pessoas em Portugal têm acompanhado 
o desenvolvimento da Revolução Bolivariana na 
Venezuela desde o seu início, enquanto processo de 
exercício do poder, em 1999, com a vitória eleitoral 
de Hugo Chávez para a Presidência da República. 
A Revolução passou. globalmente, pelas seguintes 
fases principais: 
1.ª - De ofensiva- 1999-2001-Consistindo: na re
alizaÇio de um referendo para abertura de wn processo 
constituinte; na eleição de uma Assembleia Consti
tuinte; na elaboração e aprovação, por referendo, da 
nova Constituição: na eleição da nova Assembleia 
Nacional, na reeleição presidenàal de Hugo Chávez 
e, finalmente, na aprovação de leis estruturantes do 
novo regime democrático, designadamente as Leis 
de Terras, de Hidrocarbonetos e de Pesca. 
2 ... - Defensiva - 2002-2004 - Consistindo na derrota 
das diversas tentativas da velha oligarquia para reverter 
tOOo o processo de mudanças, através de: sucessivas 
acções de desestabilização mediática, económica e 
institucional, designadamente paralisações empresariais 
e laborais; o golpe de Estado de Abril de 2002; agitação 
e confrontações de rua, a paralisação geral do sector 

petroleiro e outros sectores t'Conómicos, entre Dezem
bro de 2002 e Fevereiro de 2003: e, finalmente, o 
referendo revocatório do mandato do Presidente da 
República em Agosto de 2004, ganho por Chá vez 
com cerca de 60 por cento dos votos. Intensificação 
da campanha mediática internacional visando a dia· 
bolização de Hugo Chávez. 
3 ... - Consolidação - 2005-2006 - Consistindo na 
estabilização da vida. nacional; na oiaçk> de Petrocaribe 
(aliança solidária entre a Venezuela e grande numero 
de países do Caribe em matéria petrolífera), da ALBA 
{aliança de sentido integrador bolivariano dos povos, 
com incidência social, t'Conómica, cultural e política 
entre a Venezuela, Cuba e Bolívia) e, no campo da 
informação televisiva internacional, da Telesur; no 
relançamento do papel da OPEP; na vitória eleitoral 
bolivariana para a Assembleia Nacional e na vitória 
eleitoral de Chá.vez nas eleições presidenciais de 2006. 
4 .' -OlênsNa - 2007-2013- Con9stindo na dedaraçlo 
da orientação socialista da revolução no quadro da 
Democracia, perdendo no entmto o regime o referendo 
para alterar a Constituição nesse sentido (Dezembro 
de 2007); num avanço extraordinário dos programas 
sociais do Governo (saúde, educação, alimentação, 
habitação, regime de aposentações e desenvolvimento 
cultural); no acelerado desenvolvimento da rede de 
estruturas comunais e na transmissão de poderes e 



recursos para esta; no lançamento das bases de uma 
nova economia produtiva não capitalista, com vista 
a substituir progressivamente a actual economia 
rentista baseada no petróleo. No plano externo: no 
forte desenvolvimento da integração regional da 
América L1tina e Caribe, compreendendo: o alarga
mento da ALBA a mais cinco países (Nicarágua, 
Dominica , San Vicente e Granadinas, Equador e 
Antígua y Barbuda), abrangendo hoje perto de 72 
milhões de habitantes; criação da UNASUR, inte
grando todos os países da América do Sul; entrada 
da Venezuela no Mercosur; criação da CELAC, in
tegrando todos os países da América latina e Caribe; 
no desenvolvimento de amplos programas de co
operação solidária com muitos países latino-amer
icanos e elo Caribe e no incentivo e ap:iio ao processo 
de paz na Colômbia; na projecção internacional da 
Revolução no âmbito da luta global pela dignidade 
e soberania dos povos, da preservação do Ambiente 
e do estabelecimento de um mundo multipolar. De 
assinalar ainda, no plano interno, a nova vitória 
eleitoral bolivariana nas eleições parlamentares de 
2010 e, em 2012, na reeleição presidencial de Hugo 
Chavez e na grande vitória eleitoral Governadores 
em vinte dos vinte e três Estados Regionais que in
tegram o país. 
Nas cerimónias fúnebres de Hugo 01ávez estiveram 
presentes trinta e seis Chefes de Estado e de Governo 
e inúmeras representações internacionais e movi
mentos sociais de todo o mundo; mais de cinquenta 
Estados declararam luto; a Assembleia-geral da 
ONU e a OEA realizaram sessões especiais de hom
enagem a Hugo Chá vez. 
Aquilo que, há uns anos atrás, foi considerado um 
epifenómeno, sem qualquer influência no ucurso 
normal~ da história do capitalismo neoliberal, trans
formou-se num processo de forte e directo impacto 
em toda a América Latina e Caribe e grande influência 
à escala planetária. 
A Revolução Bolivariana Socialista promovida e di
rigida pelo Comandante Hugo Chávez veio provar, 
no concreto, que uOutro Mundo é Possível" quando 
o Homem se toma a origem e a finalidade de toda 
a vida social e quando os anseios por uma vida feliz 
se sobrepõem ao lucro e à "competitividade"; veio 
provar que as palavras Igualdade, Justiça Social e 
Socialismo não correspondem a utopias de e<cêntriro> 
ou ubem-intencionados"; que as palavras Liberdade 
e Democracia podem encerrar conteúdos muito 
mais ricoo e vibrantes do que a liberdade dos si.5tanas 
financeiros e as democracias •faz-de-conta~ , mera
mente mediáticas, comiptas e constrangedoras dos 
direitos de cidadania, como a nossa actual. 
Curiosamente, em Portugal pouco se fala de Chavez 
e da Revolução Bolivariana. Eu. pessoalmente, que 
acompanho de há muito essa Revolução e, normal
mente frequento os meios ~progressistas" ou de 
uesquerda", não deixo de sentir a incomodidade de 
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muitos dos meus interlocutores quando abordo o 
tema. Poderei arriscar uma explicação que, não se 
aplicando a cada um de forma idêntica, me parece 
abrangente. 
julgo haver duas ordens de razões: 
Por um lado, a grande desinformação sobre o assim to 
promovida junto da sociedade portuguesa pelos 
principais órgãos de comunicação social, tanto por 
incompetência ou medo como por, intencionalmente, 
aceitlrem fu= !"r1" de wn "5teJna ávKlo de pctroleo 
e de sofrimento humano, que procura fazer cair a 
Venezuela Bolivariana, o qual utiliza todas as formas 
de comunicação de massas para manipular a infor
mação e as emoções das pessoas, levando-as, in
fantilmente, a acreditar que uvem aí o Lobo!". 
Conforme disse Manuel Castells numa entrevista 
televisiva, 
O poder está tt0 cirebro, não é o poder da polícia ou do 
exército, porque esses só se utilizam em último recurso, 
quando as coisas.ficam muito más para os inter~ 
poderosos. O mais importante é que se tu queres ter 
poder sobre mim, se conseguires que eu pense de fonnas 
que favorecem o que tu queres, ou de formas que eu 
fique resignado com a minha condiçdo ainda que nào 
me favore,ça, aí está o poder. Portanto, o poder está na 
mente, e a mente organiza-se segundo redes de comu
nicaçdo: redes neuronais tt0 nosso cérebro em contacto 
romredesdecomun~nanossaai~ Portant.o, 
qiu:m controla a comunicação controla o cirebro e, 
consequentemente, controla o poder. 
(http://www.youtube.com/watch>v-dVl33YjUGc4) 
Por outro lado, a desatenção ou conivência de muitos 
sectores políticos nacionais não só no que respeita 
à tentativa da oligarquia mundial de isolar interna
cionalmente a Revolução Bolivariana na Venezuela, 
mas também quanto às acções impositivas a que 
Portugal se encontra submetido, visando fazer aceitar 
pelos ponugueses as pditiras e medXlas queoondumn 
à dissolução da identidade nacional, a apropriação 
externa dos reom;os e sistemas nacionais (incluindo 
a terra e o mar portugueses) e a transformação da 
sua população em uoiados de servir" na sua própria 
pátria. em escravos na Europa (como recentemente 
foi noticiado no Luxemburgo) ou em ugurkhas eu
ropeus" em qualquer guerra imperialista. 
Seria de supor que, face à actual situação nacional 
e à sua provável evolução para um buraco ainda 
maior, fosse despertida alguma curiosidade intelectwtl 
a respeito da experiência venezuelana e, em geral, 
latine>-americana, tanto mais que esses povos já pas
saram pelo que estamos agora, na Europa, a passar, 
e encontraram as suas próprias "vias de saídaH. Não 
digo que fosse para as reproduzir, para os ffimitar", 
mas sim, pelo menos, para nos inspirarmos e para 
desenvolvermos um pensamento autónomo e pro
postas ajustadas à nossa própria realidade. 
Mas não. Para muitos intelectos nacionais, Chávez 
{como se fosse só ele!...) não passou de um ditador, 
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um caudilho voluntarista (ainda por cima tendo sido 
militar ... , ai credo!) que punha em causa a "liberdade 
de imprensa", etc. .. ou, em alternativa, que a Rei.-uiução 
Bolivariana Socialista na Venezuela não passaria de 
uma "boa intenção" socialista mas destinada ao 
fracasso porque não se sustentava numa "análise 
científica". 
Em minha opinião, "por ahora" muito minoritária, 
a experiência do "d'lavismo" na Venezuela e o conjunto 
dos processos da América Latina, deveriam seres· 
tudados de fonna séria, autónoma, livre dos condi· 
cionalismos que a oligarquia internacional nos impõe, 
Sem Medo, como defende a Associação 25 de Abril, 
de modo a, daí, podermos retirar algumas ideias 
para a nossa própria Libertação Nacional. 

Z. Contributo para um enquadramento 
teórico da Revolução Bolivariana 
Socialista na Venezuela 
Após a derrota da experiência socialista de inspiração 
soviética e o colapso, ainda em curso, da ilusão sobre 
a coexistência paófica entre o capitalismo e as aspi· 
rações dos povos à Felicidade, a qual guiou ore· 
fonnismo social-democrata, as grandes massas tra· 
balhadoras e populares fiaram destituídas de pontos 
de referência teóricos para a acÇlo política de construção 
de uma sociedade Alternativa, Democrática, Hu· 
manista, de inspiração Socialista. 
A luta por essa sociedade Alternativa, constitui uma 
urgência tanto maior quanto, nos dias de hoje, desaba 
todo o sistema de mitos em que o mundo "ocidental" 
tem assen tado (o "progresso" indefinido baseado 
nas tecnologias e na competitividade, a Mrespons
abilidade social" dos principais operadore; económicos 
e financeiros - o grande capital internacional-, a 
gradual unificação de povos com base no respeito 
mútuo e na solidariedade, a "economia" como ciência 
e não como uma nova teologia, etc.) e, simultanea· 
mente, se multiplicam os desequih'brios e rupturas 
- crises económico-financeiras e confrontações 
culturais-, se adensam as tensões belicistas e se 
comprometem de modo acelerado as condições am
bientais para a vida na Terra. 
Essa luta trava-se diariamente e de modo diversificado 
entre as grandes massas populares de tcxios os países 
contra a dominação das classes opressoras e as suas 
sequelas. t uma luta universal, constmte e prolongada; 
não é uma ~corrida de 100 metros" mas sim uma 
imensa e perseverante "maratona" colectiva, com 
pontos altos e baixos, com momentos de aceleração 
e ânimo elevado, com outros de grandes dificuldades 
e quase desfalecimento, onde o importante não é 

ser o primeiro mas sim avançar, tão rápido quanto 
possível, em direcção à meta. 
O que Marx e Engels, fundadores do pensamento 
socialista moderno, nos deixaram como legado 
prospectivo fundamental foi que, sem prazo e sem 
modelo pré-estabelecido, o Capitalismo esgotará o 
seu papel histórico de integração mlllldial da sociedade 
humana e de extraordinário desenvolvimento das 
forças produtivas, de modo a dar lugar, através da 
luta de classes contínua e da luta revolucionária 
aguda, a uma sociedade sem classes sociais, de 
cidadãos livres, iguais e responsáveis, wna sociedade 
onde cada um dos seus membros "seja posto em 
condições de desenvolver e exercitar com absoluta 
liberdade todas as suas energias e aptidões", carac· 
terizada ~pela utilização em comum de todos os in· 
strumentos de produção e pela distribuição dos pro
dutos com base num acordo comum, ou seja, pe1a 
chamada comunidade dos bens". 
Não bastará, porém, voltar a Marx, Engels e a tantos 
outros pensadores seus seguidores do século XX 
que, a partir dessa mesma raiz desenvolveram dife
rentes perspectivas, mais ~revolucionárias" ou mais 
~refonnistas~. sobre as vias de libertação dos povos 
e sobre as configurações da sociedade futura, para 
compreender as forças que movem a história humana. 
Tcxios eles foram "homens do seu tempo", sujeitos, 
eles próprios, aos contextos culturais existentes, e 
só puderam dispor da bateria de conhecimentos 
científicos que então tinham dispo1úveis. Por isso, 
eles não constituem o "fim da história" no que respeita 
ao conhecimento e à experiência humana. Não es
creveram ~livros sagrados" nem as suas previsões 
foram ~profecias". 
Questões só afloradas por esses pensadores relativas 
à natureza do Homem, à consciência, às suas rulturas 
e aos desígnios de Felicidade, bem como às relações 
com a Natureza e ao desem'O!vimento das instituições 
sociais, vieram a ser objecto de sucessivos estudos 
e reflexões, designadamente no âmbito dos estudos 
históricos (e pn!-históricos), da~ e dos prore;sos 
cognitivos (o papel da prática, por exemplo), da 
ecologia e dos sistemas complexos não lineares, que 
permitem, hoje, uma visão mais abrangente e 
profünda do desenvolvimento histórico do homem 
e das sociedades humanas. 
Os estudos de Marx e Engels ~. oorrectamente, 
a importância dos processos produtivos e das relações 
de produção na estruturação das sociedades e nas 
suas dinâmicas. Porém, a perspectiva "economicista" 
e "técnico-científica"· característica do racionalismo 
positivista da época· a que foram reduzidos esses 



estudos pela generalidade dos seus seguidores não 
é absoluta, não "esgota a matéria'', dado que se 
focaliza fundamentalmente no "acoplamento es
trutural~ (como diria Humberto Maturana) entre 
o "ser vivo- ser social" e o ambiente natural na 
perspectiva das trocas materiais, e não no "acopla
mento estrutural" gerador de cultura, satisfação es
piritual e harmonia social. 
Para se começar a compreender melhor a totalidade 
da questão do humano e do social, haverá que 
estudar, para além desses pensadores e das expe
riências passadas visando a emancipação dos povos 
e o Socialismo, outras correntes do pensamento 
mundial, filosóficas e científicas, do ocidente e do 
oriente, do norte e do sul, antigas e modernas, que 
integram a tenaz luta da Vida contra a morte, a luta 
do desenvolvimento contra a decadência, a luta da 
felicidade contra o sofrimento, a luta da harmonia 
(Homeostase) contra o caos. 
Dificilmente haverá quem consiga, num esforço 
singular, extrair desse vasto universo de conheci
mentos e experiências, de entre as "Leis mais Gerais 
do Desenvolvimento do Universo", wna Lei Geral 
do Desenvolvimento da Sociedade H umana, que 
constitua um "darão ilwninador dos caminhos do 
futuro". Sem desvalorizar os esforços integradores 
em busca da "maior verdade {X>SSÍvel" em cada mo
mento e circunstância, capaz de dar sentido e eficácia 
à acção colectiva, a verdade (em cada momento e 
circunstância) é sempre democrática, isto é, cor
responde muito mais à sincronização de urna miríade 
de pequenas "velas" de conhecimento e experiénda 
portadas por muitos observadores, do que a um 
único foco luminoso. 
As leituras de Polany e de Lewis M umford no 
domínio da interpretação histórica, de H umberto 
Maturana, Francisco Varela e Lynn Margulis, nos 
domínios da biologia (natureza e evolução da vida 
e do Homem, da mente e dos processos cognitivos, 
bem como da natureza do fenómeno social), por 
exemplo, a par de muitos outros, "marxistas" ou 
não, em vários dorrúnios do conhecimento moderno, 
da física quântica à antropologia e à ecologia, são 
essenciais para esse esforço integrador e para a for
mulação de ideias mais daras sobre "onde estamos" 
e "para onde" seria desejável irmos. 
Em consequéncia, o fenómeno mais recente e ex
traordinário de uma luta libertadora de grande 
alcance levada a cabo sob uma bandeira resgatada 
do socialismo, a Revolução Bolivariana Socialista 
na Venezuela, por não se "encaixar" nos esquemas 
mentais tradicionais dos séculos XIX e XX que "exi
gem" a formulação de wn mcxlelo teórico completo 
e prévio, experiência essa aparentemente desenvolvida 
segundo a metodologia da "navegação à vista" e 
apoiada por fortíssimos factores de ordem espiritual 
(emoções, religiosidade, determinação da vontade, 
ética, etc.), sendo embora a mais incompreendida 
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por tcxlos os sectores da análise política (da "direita" 
à "esquerda" tradicionais), cunhada com tcxla ava
riedade de "ismos" depreciadores, é aquela onde, 
na minha opinião, se encontram mais coerentemente 
integrados tcxlos os elementos de wna visão holística 
do Homem, da Sociedade e do Mundo. 
A Revolução Bolivariana Socialista na Venezuela, 
sem negar todos os contributos, por vezes contra
ditórios entre si, do pensamen to racionalista e 
socialista característicos do final do século X IX e 
do século XX, foi buscar as suas raízes inspiradoras 
não a "esquemas mentais" pré-estabelecidos, mas 
sim à Vida concreta e real dos povos, isto é, aos 
legados teóricos, éticos e práticos dos seus próceres 
(resistentes e libertadores), indígenas, afro-descen
dentes e aioulos, com especial destaque -para Bolivar, 
Simon Rodriguez e Ezequiel Zamora, bem como 
às exactas condições materiais e culturais existentes, 
incluindo as referências éticas do cristianismo, 
fazendo emergir os seus valores ancestrais profimdos 
de amor e bem viver. "Ou inventamos ou erramos~, 
foi a sua divisa de sucesso, a única que parece ter 
sucesso, neste século XXI. 
Na Revolução Bolivariana Socialista na Venezuela 
parece terem-se ultrapassado algumas das furugmdas 
dicotomias que se colaram às experiências de in
spiração socialista anteriores, tais como entre o so
cialismo e a democracia mais irrestrita, entre a au
tonomia individual e a ética colectiva, a liberdade e 
a eficiência, o planeamento e a livre iniciativa, o 
Estado e o indivíduo, o Partido e as massas, o combate 
e a alegria, a tradição e a modernidade, a espiri
tualidade e a ciência, o trabalh o e o gozo, a acção 
humana e a natureza, o patriotismo e o interna
cionalismo, etc. 
O objectivo central da Revolução Bo!ivariana Socialista 
na Venezuela não se reduziu ao "desenvolvimento 
das forças produtivas e das relações de produção", 
apresentando-se com uma formulação muito mais 
sistémica e ousada, visando proporcionar a cada in
divíduo e a toda a sociedade, pela combinação de 
vários fàctores materiais, organizacionais e espirituais, 
"o máximo de Felicidade possível". 
Fundamentalmente, a Revolução Venezuelana tem 
constituído um processo protagónico, no qual os 
seres hwnanos ultrapassaram a condição de objectos 
da política, da economia e de urna rultura de opressão 
para se tomarem sujeitos directos da construção 
das suas vidas, individuais e colectiva, a partir das 
suas circunstâncias e da sua profimdidade humana. 
Contou wn dia Hugo 01á vez que, tendo pergun
tado a Fidel Castro "qual fora o seu maior erro no 
decurso da revolução cubana", este lhe teria respon
dido: "Acreditar que alguém sabia como se construí.a 
o Socialismo". 
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José Cardoso Fontão 

A FRATERNIDADE GREGÁRIA terá existido 
desde os primórdios da humanidade, verdadeira 
chave do seu sucesso e fundamento da cooperação 
que garantiu a nossa sobrevivência como espécie, 
o domínio da natureza e a vida social. Ainda hoje 
assim se apresenta nas sociedades tribais que par
tilham tudo no seu seio, mas não para fora dele, 
ou seja, teve o seu reverso como fonte de conflito 
na partilha dos territórios e degenerou em guerras 
que, lamentavelmente, mudaram o rosto do mundo 
durante os últimos milénios. 
Não admira por isso que uma partilha dos bens 
a que tinham acesso, se traduzisse espontaneamente 
num estado fraterno e igualitário que o processo 
civilizacional nem sempre respeitou mas sobreviveria 
em vários áxtigc< religiooos ou éticos da antiguidade, 
nomeadamente no Egipto, na Suméria e Ásia 
Menor, na China, etc. e foi assim que a Grécia 
despertou para aquele seu apogeu civilizacional 
que nós, ainda hoje, tanto admiramos. 
A legislação dita de Llcurgo, dado o cacider mítico 
desta figura de existência duvidosa , poderá ter 
sido suscitada e constituída paulatinamente a 
partir das tais sociedades precedentes; talvez por 
isso ela se implantasse em Esparta na base de 
uma igualdade profunda da vida sociaL 
Atenas foi palco de uma outra visão que teci tido 
origem idêntica nos dãs ou tribos pré-helénicos, 

depois, com Clístenes e outros, desenvolveu-se 
um sistema onde a igualdade na cidadania, se 
tomou o cerne da democrncia grega em que qual
quer cidadão ateniense poderia ser chamado ao 
exercício do poder. 
Assim aconteceu com um Sólon já muito presti
giado que, eleito arcante, viria a confrontar-se com 
a situação dos cidadãos agricultores atenienses 
endividados, forçados a entregar as suas terras 
aos grandes proprietários e a trabalharem quase 
como escravos. 
Apesar de pertencer à classe mais abastada, Sólon 
foi capaz de uma medida radical, extinguiu as 
dívidas e assim restabeleceu os equihôrios sociais 
em que assentaria o glorioso Século de Péricles 
e há quem traga este exemplo aos nossos dias, 
com razão, pois a sua perspicácia enunciou um 
salutar princípio ético e político para o exercício 
da cidadania que exige níveis mínimos de sus
tentabilidade e de dignidade, de direitos, que o 
Estado tem de assegurar aos cidadãos. 
Com Epicuro, Euripedes e várias correntes fi1osó
ficas, com Jesus e outros profetas, permaneceu 
esse sentido de que os homens nasceram para se 
irmanarem uns com os outros e nem a opressão 
medieval ou de outros regimes ditatoriais pelo 
mundo fora apagaram essa chama primordial da 
nossa essência que voltaria a irromper na Europa 
com o processo da Renascença, depois na sublime 
t:rilogia que viria a ser glorificada mm o llmninismo. 

A verdadeira origem dos problemas contemporâ
neos foi o colonialismo, em que tivemos o nosso 
papel, emOOra de início e mesmo após a introd~ 
da estratégia de Afonso de Albuquerque, concebida 
à medida dos nossos parcos recursos e habilidades 
mercantis, estivéssemos ainda longe da sua face 
mais indigna com a escravatura e a exploração 
racista. 
A nossa perda de independência, despertou outros 
apetites, mas os Ingleses foram mais lestos e 
hábeis, perfilhando aquela mesma estratégia e, 
às cargas preciosas, souberam acrescentar as 
fontes de matérias-primas e os mercados das suas 
novas indústrias, bem como territórios mais sa.lu
bres e prometedores onde novas nações prosper
aram. 
Assim, fie.amos na penumbra de um colonialismo 
rase.a, mesmo no opróbrio do negócio de escravos, 
enquanto eles se colocavam à frente do processo 
de industrialização e ganhavam uma soberba 
racista que durou até aos nossos dias, como se 
viu na recente cerimónia dos Jogos Olímpicos 
cuja universalidade descambou num olhar para 
o umbigo com o caricato chapéu da rainha pelo 
meio. 
Saint-Simon, Babeu.f, Webster, entre outros, ainda 
reavivaram o sentido igualitário que depois foi 
perdendo relevância na arqtútectura social, porque 
parece evidente que não interessava à nova bur· 
guesia dominante, mesmo assim ainda levou à 
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abolição dos privilégios de castas. por exemplo, 
no sentido da Escola Públic! instituída pela Repúbli· 
ca para acesso ao conhecimento e à cidadania, no 
quadro de um regime que pôs fim aos privilégios 
aristocráticos, tal como a laicidade aspirava à in
existência de privilégios em relação a uma qualquer 
confissão religiosa. 
A queda do poder real e o enfraquecimento da 
aristocracia perante a ascensão da burguesia anun
ciavam um novo sistema económico que se ad· 
equava à formação de capitais para a industrial· 
ização 
Grande sobressalto no imperialismo britânico foi 
a independência americana, pareceu o seu dobre 
de finados e também a esperança dos países col
oniza.dos, mas não foi, as novas vicissitudes históri
cas sopravam a favor do império USA, todavia, 
falando a mesma língua, sobrepondo-se amis
tosamente na mesma estratégia de dominação 
~eia-se conivência CityfWall Street, etc.), o século 
XIX inglês facilmente se acomOOou ao século XX 
americano e vice-versa num figurino anglófono 
e judaic<><ristão, pontuado de racismo, que dom
inaria os meios de comunicação sociaJ, mais tarde 
aprofundado na dita sociedade global e consumista. 
Apenas a escravatura viu o fim dos seus dias. 
Apesar do Iluminismo ser a principal fonte de 
libertação nas Américas, apesar de Clemente 
Zamora salientar que a pujança da expansão ter
ritorial americana tinha resultado do espírito igua-

• • • 
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litário que presidiu à distribuição das terras, 
triunfou ali uma visão do mundo e da vida com 
a Liberdade dos brancos, pouca ou nenhuma 
Fraternidade com os outros e favorecimento 
dos ricos, cada vez mais ricos. Nenhum anti
Cristo o faria melhor. 
A Revolução de Outubro, que só poderá ser mal 
percebida por quem não leu Tolstoi, daí ter sido 
adamada no mundo por tanta gente esclarecida, 
acabou num beco sem saída pelo modo como 
foi conduzida e agora quase parecerá um epifen& 
meno, O mesmo aconteceu com o nazismo, 
esse malévolo de nasceJ19l, ou seja, o tal ~ l mpérion 

passou a ser visto como o grande libertador, o 
que terá sido até certo ponto, mas poucos viram 
o que trazia no bojo. 
A Liberdade. num sentido moderno, terá sido 
a última a ganhar conteúdo e estatuto na arti
culação profunda e subtil das três fontes de um 
verdadeiro equilíbrio na vida social. Certo é que, 
não esqueçamos, com milhões de mortos pelo 
caminho, se afirmou na independência dos 
povos e na dignidade dos homens, vendo-se 
proclamada como Direito Universal, todos falam 
dela, de votos, de eleições, em abstracto aparece 
como a fonte dos futuros mais radiosos e mesmo 
como símbolo civilizacional. 
É isso que acontece? Claro que não, sem beliscar 
o elevado conceito em que deve ser tida, ua luz 
preciosa da Liberdade", como lhe chamou Obama, 
deveremos reconhecer e meditar na evidência 
de que ela só é óptima para uma ínfima minoria 
da humanidade; de que serve a um chinês que 
troca um rim por um iPhone ou iPad? A um 
camponês dos quatro cantos do mundo que en
trega um filho por não o poder sustentar? A 
uma quaJquer mulher que se prostirui como úl
timo recurso que lhe resta na vida? A biliões de 
pessoas vergadas à má sorte dos mercados de 
trabalho ou ao abandono dos cuidados de saúde? 
Aristóteles tinha feito a dlstinção da Economia, 
negócio da casa e da lavoura com a Crematística, 
uma ciência da formação da riqueza. Observou 
que a primeira era contida nos seus próprios 
limites, enquanto a segunda se caracterizava 
pela desmesura. 

Assim diria Karl Marx nesse tempo. Inversamente, 
se transportarmos este pensamento para os 
actuais bons e até razoáveis governantes ou em
presários, as boas políticas e as OOas empresas, 
tcxlos os bons e até menos bons trabalhadores, 
em nada contribuíram para a crise que estamos 
a viver. Eles poderiam mesmo continuar a fim· 
cionar produtivamente e sem percalços, se não 
lhes caísse em cima um maremoto da desmesura, 
isto é, uma onda sísmica da ganância, de um 
paroxismo insaciável dos lucros, a qual retirou 
sustentação a um sistema, de si, com muitos 
pés mas pouca cabeça. 
Um ponto prévio deve ser salientado: o Glpitalismo 
criou a ilusão de que ele e o mercado são coisas 
indissociáveis, uma espécie de melão com as 
suas pevides. Ora, o sistema de mercado existe 
desde o neolítico e acompanhou várias organi
zações político-económicas, sendo que o socia
lismo, como a social-democracia autêntica, por 
exemplo, pcxlem e devem conciliar-se com ele, 
ser repensados em função de rnn outro mercado, 
não este, assim distorcido por um capitalismo 
sem lei moral. 
Ainda falando do colonialismo e do controlo 
das matérias-primas será bom lembrar que o 
Cartel do Petróleo negociado por Gulbenkian 
promoveu um enriquecimento que dura até 
hoje, mas assentou então na fixação de preços 
que tinham em conta os custos de uma viagem 
de ida e volta ao Golfo do México, para salva
guardar uma anárquica produção no Texas e 
agora o Iraque só foi arrasado depois de Sadam 
recusar os petrodólares, nrnna criminosa guerra 
com notórios cúmplices também entre nós e 
que para lá deveriam ser mandados com pena 
perpétua. 
O capitalismo, entretanto, universalizara-se e 
face ao capital industrial ganhou um comanda
mento eminentemente financeiro que impul
sionou outro processo imparável. 
Um pequeno filme demonstrativo que circulou 
na Net esquematizava o processo económico 
desde os fornecedores de matérias-primas em 
países periféricos com assalariados cada vez 
mais pobres e recursos a esgotarem-se, para 



abastecimento de uma produção sem regras na 
sustentação do ambiente ou na qualidade do 
emprego e uma distribuição enlouquecida pela 
Sela Dourada d-0 Consumo. 
A pseudo-racionalidade e o discurso económi
co que se apresentavam fidedignos com pro· 
dutos financeiros de base algorítmica, 
máquinas calculadoras potentíssimas, mas 
cegas. que não distinguiam um papel com 
nenhum valor real, de um tijolo ou diamante 
que fosse; pelo contrário, tem sustentado 
uma verdadeira irracionalidade desumana, 
lesiva do planeta e no que diz respeito aos 
modelos matemáticos , Hirschman, após a 
segunda guerra mundial, já os tinha conde
nado. 
Jean Baudrillard também diagnosticou com 
argúcia os meandros da sociedade de con
sumo e a sua parábola do "estudante de Pra
ga" que tinha vendido a alma ao diabo, an
dando próspero pelo Mundo sem poder ver
se ao espelho, tem plena actualidade. 
Schumpeter e Robbins falavam do •veneno do 
sistema económico", embora tivessem fé nas 
purgas das depressões"; comentários mais recentes 
usam expressões como "capitalismo-cowboy" ou 
~banca de casino". Agora fala-se dos produtos 
tóxicos. 
Há ainda uma "retórica" que se instilou e funciona 
de vários modos a favor dos EUA, em que o FED 
se presumia na consolidação do poder do sector 
fmanceiro, com o Banco Mundial, o FMI, mesmo 
agências como a CIA, a trabalharem para impor 
o consenso de Washington ao mercado global. 
Este mercado também é muito especial por estar 
dolarizado, obrigando o mlllldo a comprar fundos 
do tesouro norte-americano. A hegemonia as
sentou numa riqueza baseada em dólares 
fiduciários que podem comprar bens e serviços 
a preços cotados em dólares. 
No plano interno dos EUA, subsídios pouco 
canónicos à agrirulrura, a manipulação das taxas 
de juro como as da habitação no chamado sub
prime, etc, mantinham o sistema aparentemente 
próspero, mas o ponto critico foi atingido com 
os chamados derivados financeiros e as permutas 
de crédito comparáveis a um sistema de apostas 
que ninguém controlava e precipitou a crise. 
EscandaJosamente, inúmeros agentes deste setor 
saíram desta desgraça com fortunas da ordem 
de mil milhões de dólares e fala-se num caso 
que atingiu os 3,7 mil milhões. Pois ficaram e 
fica rão impunes, depois de transtornarem o 
mundo e saaificarem milhões ou biliões de pes· 
soas. 
Segundo Michael Hudson, Franklin Roosevelt 
já usava a expressão banksters para qualificar 
uma classe cfeptocrática que tomou conta da 
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economia e substituiu o capitalismo industrial. 
É ainda este Kmonstro" que provoca e acelera as 
correntes migratórias, quer internas para as 
grandes cidades, quer planetárias com o cortejo 
de consequências desreguladoras que acarreta. 
Gilles Llpovietsky fala da "era do vazio" e da "fe· 
licidadt paradoxal" e Kenneth Galbraith, ironizava 
com "a cultum do rontenta1t1et1to'', e as suas maio
rias (dos que votam) satisfeitas num compromisso 
para o "laissez faire". Segundo ele "a anomalia 
básica foi a presunção de que o lucro é maxi
mizado para os proprietários, os acionistas, os 
capitalistas", o que degenerou na ~maximizaçao 
inexorável do lucro" e no controlo do "m::mage1t1et1t 
" a favor dos conselhos de administração. 
Uma informação recente do "Público" identifica 
parte do romplot que nos anda a tramar. Há dez 
milhões de pessoas com depósitos fraudulentos 
em oitenta paraísos fiscais no valor de cerca de 
65 biliões de Euros através de grandes bancos 
mundiais, nomeadamente dos que ajudaram a 
desencadear a crise de 2008, ou seja, se não hou
vesse esta ~pirataria bancária" como lhes chama 
o economista James Henry, haveria crise finan
ceira? 
Esta amálgama oportunista não manda nada, 
só tira proveito da situação e ainda tem por cima 
a tal "cleptocracia", assim como a cabeça da 
"hidra". Ai sim, estão os "clubes" de que muito 
se fa1a, os cartéis, uma muJtidào de operacionais 
e os grandes potentados, corporações americanas 
ou indivíduos de fortuna incomensurável que 
não dão a cara, um poder nebuloso mas real. 
Nada disto tem a ver com os interesses do planeta, 
nem com a felicidade dos homens em geral. A 
quem serve então? 
Não viria mal ao mundo se os capitais ac.umulados 
ÍC6Setn devidamente reinvestidos, as remunerações 
sensatas e os lucros remanescentes moderados 
o que, como todos sabemos, não acontece e pela 
lógica do sistema nunca acontecerá no actual 
formato, com lucros sem açaimo e sem controlo 
fmanceiro. 
O que vemos nas nossas barbas e com verdadeira 
desfaçatez são remunerações escandalosas, o 
acréscimo de prémios chorudos, saídas de cena 
com indemnizações que chegam aos milhões 
de Euros, o agregado familiar de gestores, 
bancários, donos de Empresas e até de amigos 
ou proeminentes, contemplados com negócios 
da china, generosas distribuições de dividendos, 
fortunas dos bafejados da sorte em poucos anos 
de exercício assinando de auz ou a darem a sua 
ilustre presença, congressos e passeatas sabe
se lá porquê, carrões e jactos às ordens de todos 
e mais alguns, almoçaradas porque sim! 
BASTA. .. ! BASTA ... ! BASTA ... ! Esquecem-se 
estes senhores de que as empresas são organismos 

••• 
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sociais que gozam da autonomia que os Estados 
e as organizações internacionais lhes concedem. 
Os seus deveres cumprem-se perante eles, os 
trabalhadores e a sociedade onde estão inseridas 
e a quem devem prestar contas. Não existe o 
direito divino, privado ou apátrida do capital, dos 
proprietários, das empresas, nem sequer o direito 
aos lucros que lhes apetecem. Precisam de ser 
metidos na ordem muito mais do que os fun
cionários ou os gastos públicos e restringidos 
na posse de um capital que não é só deles. menos 
ainda, quando mal usado ou desbaratado, sem 
ter em conta a sua natureza social. O dinheiro 
nào nasce nos bolsos, nas casas ou nos quintais 
dos capitalistas, nasce nos locais de trabalho. 
Acrescente-se que o sentido da propriedade 
privada nem é geral, ainda hoje não existe em 
extensas áreas do mundo, nem inerente à natureza 
do homem como às vezes se pretende, surgiu, 
todos o sabemos, com algumas das sociedades 
agrárias e pastorícias, depois com a instituição 
da moeda e os sistemas mercantis. Com o capi-

talismo industrial primeiro, agora com o capi
talismo financeiro, ela atingiu urna categoria de 
valor intocável e absoluto, o único a bem dizer, 
tanto mais que dispõe de paraísos fiscais e de 
secretismos bancírios onde se refugiar e prosperar. 
Ora, nenhuma actividade humana, seja ela qual 
for, pode dispor de uma autonomia como esta, 
atropelando valores e bens insubstituíveis dessa 
lei moral, da Natureza e dos Direitos Humanos 
que devem ser património inviolável da hu
manidade. Isto, não é um direito, é um ABUSO. 
Como sempre, a nova elite endinheirada, o 
sistema bancário e financeiro, os colossos em
presariais, tendem a aglutinar-se na defesa dos 
grandes interesses que estão em jogo mediante 
estratégias e uma filosofia político-económica, 
contrariando todas as outras, para assim perpetuar 
a posse do que vão adquirindo. 
Como sempre também, aparecem jovens turcos 
e velhos comprometidos, teorias e gurus que se 
prestam ao serviço do "poder em curso" neste 
caso uma fraude liberal para adornar um neo-



feudalismo, que agrada às cúpulas financeiras 
do capitalismo e assim se aglutinaram os seus 
usufrutuários, os serventuários, os verdadeiros 
'·BiguesH do ~SistemaH, bem como os ingénuos 
que querem transferir o Estado Social para os pri
vados, convencidos de que não lhes sai a fava no 
bolo. Esta gente nem percebe que se (XXle constituir 
como o único grupo de primatas á face da terra 
que não cuida de fazer partilhar equitativamente, 
ou até num mínimo aceitável, os bens a que se 
tem acesso. jogam mesmo na desigualdade para 
alcançarem os seus fins. Que outra civilização 
procuram eles? 
Não precisamos de ricos, de proprietários, de ban
queiros, dos seus amigos e familiares, precisamos 
de homens competentes e habilitados à direcção 
dessas empresas e prósperos, porque não, do seu 
trabalho. 
Cumulativamente, está na moda desancar na 
política e nos políticos, qualquer borra-botas nada 
exemplar se perrnlte descarregar neles, como se 
fossem todos uns trafulhas. Não poucos comen
tadores, jornalistas, etc., alinham nessa farsa. 
Quem reduza política a pó, afaitdivcrs, ou a vício 
mafioso quer o quê? Sem ela, nem civilização 
existiria! Alguém dizia que unão é só o poder que 
corrompe, o dinheiro também". Acrescentaria 
que, em última análise, é quase sempre o dinheiro 
e onde ele existe com mais fartura é no tal "Sis
tema", onde há pessoas que possuem mais do 
que alguns Estados, Portugal, por exemplo. 
A melhor evidência do que todos teriamos ganho 
se a desmesura capitalista não nos tivesse caído 
em cima, é o facto de terem existido enclaves so
ciais-democratas onde se verificou um desen
volvimento equilibrado inteiramente compatível 
com o Estado Social e também é significativo que 
eles continuem a resistir. 
Se tivermos em conta a generalidade dos comen
tários e o tratamento jornalístico que está em 
rurso, ix:Oeremos convencer-nos de que o '"Sistema" 
está a recompor-se e tudo voltaci aos velhos carris, 
à aceitação de receitas FMI, troika ou Merkel 
como se emanassem da fonte da sabedoria. Isto 
traduzirá a falta de capacidade oítica, wna cegueira 
intencional para não o perturbar? Ou um opor
tunismo de quem quer ficar ao pé da teta? 
Eles não sabem que para tudo isso funcionar há 
biliões de seres humanos com baixos salários, 
mesmo esfomeados, a pauperização e devastação 
de vastas zonas periféricas do globo, a maior de
sigualdade que se construiu até hoje à face da 
Terra? Atentados ecológicos de toda a natureza, 
aquecimento global do planeta, calotes polares a 
desfazerem-se, recursos a esgotarem-se? 
Não sabem ainda que estas são as verdadeiras 
causas desencadeadoras, por um lado, da revolta 
dos povos desfavorecidos e da sua captação para 
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os fanatismos religiosos e políticos, por outro, 
das guerras pwútivas e dos pretextos para controlos 
estratégicos territoriais ou das matérias-primas? 
Aos cúmplices da guerra do Iraque e de outras 
que por aí andam, juntam-se agora os cúmplices 
do "Sistema", como é o caso de alguns governos, 
o nosso atual, cuja obcecação é ir ao seu encontro 
com uma solicitude pacóvia. 
Se Obama, apesar das suas prováveis boas in
tenções, se mantiver bloqueado pelo mesmo bicho 
que nos morde os calcanhares, até corremos o 
risco de ficar na esperança da China, única que 
poderá fazer-lhe frente, uma ironia talvez, mas a 
vida está cheia delas. 
Em resumo, não estamos perante um problema 
político, económico ou social, ele é tudo isso e 
muito mais: UM PROBLEMA CIVILIZACIONAL, 
na destruição da essência de uma solidariedade 
que vem dos tempos primiti\'os e construída nos 
milénios seguintes até ao sécu1o XX sempre num 
contexto social sem precisar de estar associada a 
merca ncias. 
Quem se sensibilizou para o sonho europeu com 
De Gaulle sabe que ele tinha razão em se precaver 
contra o poder americano e por isso também via 
com maus olhos o cavalo de Tróia britânico. Porém, 
não a tinha acreditando que a Alemanha estava 
regenerada. Bom, temos esse problema. Sem Sua 
Majestade passamos bem, sem a germanófila 
Merkel, não tanto, mas o Euro vale mais do que 
ela, embora não mereça que nos afundássemos 
nele, pois outra Europa será sempre possível 
Sinto-me próximo de Zigmunt Bawnan, um ori
ginalíssimo pensador humanista contemporâneo 
que nos alerta para "wn tem]X) onde a desigualdade 
cresce a uma velocidade sem precedentes", por 
sinal, aquilo a que chamei "patinho feio". Talvez 
por ser mais casmurro, atrevo-me a contornar o 
seu conceito de "modernidade líquida" que tem 
toda a razão de ser, mas também poderemos 
resistir à liquefacção. 
Isto porque, em primeiro lugar: 
O verdadeiro inimigo jd se vem anunciando e tem 
rorpo, o capitn1 financeiro, um sinistro e poderosíssimo 
Big Brother em potência. Desmascaremo-lo, de
nunciemo-lo incansavelmente e tiremos-lhe o tapete 
quanto antes. 
Em segundo lugar: hd alternativas: 
Os países emergentes apresentam-se jd como tal. 
A social.detruxracia e o socialismo democrático sempre 
assim se ajinnaram. 
Mesmo o capitalismo pode funcionar com açaimo 
ou em baixa intensidade. 
Costumodi7.er. "Seo25deAbrii morrer, ).(li dirritinho 
para o céu" 
Esta direita obtusa que temos em Portugal quer ar
rancar-lhe o coração protegendo os mais Javorecid-Os 
e pondo a humanidade ao serviço da economia? 
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Obituário 

António Pedro Simões Vagos (1936-2013) 

QUANDO FALAMOS com ca· 
maradas ou amigos do Simões 
Vagos, de tendências ou posi· 
cionamentos sociopolíticos di
versificados, a caracterização 
mais frequente que registamos 
é, "o Vagos era uma referência" 
E é interessante JXlrque não era 
um homem que tivesse vocação 
para o palco dos protagonismos, 
que fosse dominado por ânsia 
de destaque. Era mesmo discreto 
nas suas atitudes apesar de estar 
presente em todos os momentos 
importantes. Vagos era wna refe
rência pelo seu carácter, pelo seu 
sentido ávico, pela camaradagem 
e amizade que norteavam o seu 
relacionamento humano, pela 
honestidade que colocava em tu
do o que fazia, pela competência 
profissional com que se entregou 
à sua condição de militar. E era
o também porque com o seu 
edectismo desportivo distinguia
se e tornava-se muito popular 
no ambiente que o rodeava. 
Do curso da Escola do Exército 
de 1955-1958 era major recém
promovido quando do 25 de 
Abril, em cuja conspiração par
ticipa, bem acompanhado por 
um significativo número de 

Selecção militar de fu tebol da Guiné em 1959. 
onde Simões Vagos era o guarda-redes 

camaradas da sua geração. 
Quatro comissões nas colónias, 
Guiné 1959-1961, Timor 1964-
1966, Moçambique 1967-1968, 
novamente Guiné 1971-1973, 
ajudaram a despertar a sua 
consciência cívica que também 
não era alheia às perversidades 
da ditadura na metrópole. É 
na última comissão na Guiné 
que se integra no Movimento 
dos Capitães então nascente e 
que vai dar lugar ao MFA. Já 
depois do 25 de Abril ainda fez 
mais uma comissão, em Macau 
1980-1982_ 
Passado à reserva em 1988, 
fica com mais tempo para a 
família, sua mulher e três filhos 
e os netos que iam chegando 
até atingirem o bonito número 
de cinco e lhe enchiam a vida 
de ternura e alegria. E passa a 
dedicar-se ao que tanto gostava: 
às tertúlias com os seus cama
radas em que tinha sempre 
uma opinião avisada, bem in
formada mas prudente e ade
quada, aos seus livros e aos 

seus papéis que acumulava 
avidamente, alguns verdadeiras 
relíquias. Também nisso era 
uma referência, quando de 
uma conversa ou de um debate 
ficava algo em aberto, males
clarecido, na oportunidade 
seguinte o Vagos aparecia com 
um papel, uma fotocópia, uma 
citação, um apontamento, que 
ajudava a fazer luz. Era de uma 
honestidade intelectua l que 
gerava confiança . Na Asso
ciação 25 de Abril, de que era 
sócio fundador, era um parti
cipante activo nas suas inicia
tivas, assembleias, debates, 
conferências, convívios. 
O seu filho mais novo, José 
Pedro, que nos remeteu as no
tas biográficas que ajudaram 
a compor esta nota, di z que 
foi o único filho a nascer em 
liberdade. Esta m arca que o 
pai lhe deixou, diz tudo. 
Foi vencido, como todos se
remos, no combate final contra 
a doença que o vitimou. Mas 
morreu com a dignidade e a 
serenidade de um homem em 
paz consigo próprio. O filho 
José Pedro diz que encontrou, 
em apontamentos de reflexões 
avulso do pai, a seguinte nota: 
~Quem não teme a sua cons
ciência, não receia a solidãon. 
Nós continuamos acompan
hados pela sua memória. O 
Vagos continua acompanhado 
pela nossa saudade. 

PPC 



Brissos de Carvalho (1935-2013) 

O CORONEL FRANCISCO 
RAMOS BRISSOS DE CAR
VA LHO, sócio fundador da 
A25A, faleceu no passado dia 
19 de Abril de 2013. Jovem 
tenente acabado de regressar de 
tuna comissão militar na Guiné, 
estava colocado no Regimento 
de Infantaria 3, em Beja, quando 
do chamado "Golpe de Beja~, 
na madrugada de 31 de Dezem
bro para 1 de janeiro de 1962, 
último acto da série de significa
tivas acções que marcaram o 
ano de 1961, o "annus horribillis" 
da ditadura salazarista, que de
veria iniciar-se com a tomada e 
controlo daquela unidade pelos 
revolucionários. A ele aderiu de 
pronto, significativamente em 
condições dramáticas porque, 
enquanto se desenrolava a noite 
em que via frustrar-se a esper
ança de uma madrugada liber
tadora por uma série de con
tingências que correram mal, 
como o grave ferimento e im
pedimento do capitão Varela 
Gomes que liderava a acção mil
itar, sua mulher Mariana estava 
na maternidade de Beja a dar à 
luz o seu primeiro filho. Não 
pôde assistir aos dois nascimen
tos, um porque não se con
cretizou, o outro porque dele es
teve forçadamente ausente, nem 
pôde no futuro juntar a come
moração de ambos na mesma 
data. Expulso do Exército e en
tregue aos "cuidadosn da PIDE, 
acabou por cumprir cerca de 
quatro anos de prisão em Caxias 
não obstante ter sido julgado e 
condenado a uma pena de dois 
anos e meio. 
Com a liberdade reconquistada 
em 25 de Abril de 1974, no golpe 
militar de que foi um dos herói-

cos precursores e ao qual de 
pronto aderiu, Brissos de Car
valho viu reconhecido o seu papel 
e foi reintegrado no posto de 
major a que tin ha direito pela 
sua an tiguidade militar, em 
Setembro de 1974. Em 2 de Ou
tubro desse ano é nomeado go
vernador civil de Beja, distrito 
de que era natural, ca rgo que 
exerceu até 12 de Março de 1W6, 
em pleno período das grandes 
transformações sociais da Re
fonna Agrária e durante o qual 
se distinguiu por uma acção 
muito empenhada e ponderada. 
Prestou excelente e leal colabo
ração ao comandante da Região 
Militar do Sul e membro do Con
selho da Revolução, que era então 
o subscritor destas linhas e que 
testemunha justamente a com
petência e bom senso com que 
desempenhou tão complexas 
funções num período e numa 
região particulannente sensíveis. 
A seu pedido e porque o seu pas
sado político começava a criar
!he algum mal-estar no meio 
militar, numa dinâmica de "re
gresso ao passadon, passou à 
reserva em 1976. 
Em 2006 a Câmara Municipal 
de Beja, em reconhecimento do 
exemplo de cidadania que cons
tituiu a vida deste alentejano e 
bejense sempre assumido, 
atribuiu-lhe a Medalha de Mérito 
Municipal. 
Nós, na sua Associação 25 de 
Abril, na qual assiduamente par
ticipava nas actividades mais 
significativas, evocamos a figura 
deste genuíno capitão de Abril 
e prestamos· lhe esta singela mas 
sentida homenagem póstuma. 

p_p_c_ 
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• Ofertas à A25A 
Livros: «Festival Internacional Banda Freguesia de Charneca de Caparica; so Judicial dos espoliados de Angola», 
Desenhada da Amadora - XX anos» , Liberdade Abril/Maio 1974 de Eduardo oferta de Manuel Reis; 
oferta da Câmara Municipal da Amado- Gageiro, oferta da C.M. de Alcochete; Serigrafias 
ra; «Diplomacia Peninsular e Operação «Cientistas Sociais e Responsabllidade Comemoração do 25 de Abril em 
Secreta na Guerra Colonial» de Maria Social no Mundo Actual» de Maria Sacavém, oferta de Mi relia Maríni; 
João Tiscar Santiago, oferta das Edições José Casa-Nova, Ana Benavente, Fer- comemorativa do 20.º Aniversário de 
Colibri; «Já uma estrela se levantou» nando Diogo, Carlos Estêvão e João Charneca de Caparica, oferta da Junta 
de Helena Pato, oferta da autora; «Alma Teixeira Lopes, oferta dos autores; de Freguesia de Charneca de Capari
d'escuta» - reportagem de Fernando (<Outras histórias de gente d'Além ca 
Fitas; «Histórias da História de Marão» de João de Deus Rodrigues, Medalha de 2012 de Toronto, oferta 
Charneca de Caparica», de Victor Reis; oferta do autor; «Narcolepsia» de Fer- da Associação Cultural 25 de Abril -
<<Senhor Presidente, Presidente por nando Morgarinho Santos Coelho e Núcleo Salgueiro Maia 
uma vez, Presidente para sempre» de Mária Pradella Hallinan, oferta do as-
Gabrial Raimundo, oferta da Junta de saciado Carlos Morgadinho; «Ü Proces-

• Convites 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, Papéis» de Jorge Rodrigues, 19-01-2013; do Sargento da Annada, 38." aniversário, 
homengam ao coronel Marque Júnior, Fundação Mário Soares, Prémio Fun- 22-02-2013; Clube Militar Naval e as 
25-04-2013; Comissão Organizadora dação Mário Soares - EDP 2012, 11-01- Edições Colibri, lançamento do livro 
do Centenário de Álvaro Cunhal, sessão 2013; Fundação Mário Soares, seminário <<Terra-Mar-e-guerra - cogitações de 
cultural evocativa, 20-03-2013; Associação Amílcar Cabral - 21-001-2013; Inter- um Marinheiro Alentejano», 23-04-
da Imprensa Estrangeira erm Portugal, venção Demoxcrática - Debate «Água 2013; Teatro da Cornucópia, espectáculo 
Prémio Personalidade do Ano, 09-04- - Bem de todos ou negócio», 16-03- «Ü estado do bosque», 7-02-2013; As-
2013; Conquistas da Revolução, hom- 2013; Presidente da Direcção Central sociação Lopes Graça, lançamento do 
enagem ao comandante Ramiro Correia, da Liga dos Combatentes, «Dia do Com- CD «Canções 25 de Abril - 13 canções 
13-04-2013; Embaixador da República batente», 06-04-2013; Administração e heróicas», 26-04-2013; Casa do Pessoal 
Dominicana, Dia Nacional, 27-02-2013; Reitoria da Universidade Lusófona de do Arsenal do Afeite, «Comemorar 
Centro Cultural Malaposta, Delgado, Humanidades eTenologia, Dia da Uni- Abril, recordar Zeca Afonso», Maio de 
Obviamente Assassinado, 26-04-2013; versidade, 23-03-2013; Teatro Nacional 2013; Câmara Municipal de Loures, in
Secretariado Nacional da FENPROF, D. Maria li e a Comuna Teatro de auguração da expoisção biográfica «Ed-
11."Congresso Nacional dos Professores, Pesquisa, estreita de,,). Vossa Vontade», uardo Gageiro. O Rapaz de Sacavém, 
2-3-05-2013; Comando-Geral da Guarda 21-03-2013 e de <<As aventuras de João fotógrafo do Mundo» 16-02-2013; Teatro 
Nacional Repúblicana, inauguração da sem medo», 10-02-2013; URA P, hom- Nacional D. Maria li, apresentação de 
exposição da GNR, 24-04-2013; So- enagam a Maria Isabel Aboim Inglês, «Timão de Atenas», 20-06-2013; Fun
dedade Portuguesa de Autores e a Radio 08-03-2013; Partido Socialista - XIX dação Mário Soares e a Temas e Debates 
Televisão Portuguesa, Gala SPA/RTP, Congresso, 28-04-2013; Fundação Mário lançamento de «Memórias de Tortura 
25-02-2013; Fundação Mário Soares, Soares e Presidente da Câmara Munic- e Resistência», 06-06-2013; Fundação 
apresentação de livro de Carlos Carranca, ipal de Lisboa, Projecto do Museu do Inatel e Teatro da Trindade, estreia do 
23-01-2013; Associação Nacional de Sar- Aljube - Resistência e Liberdade; Seara espectáculo «Esta vida é uma cantiga)>, 
gentos, Comeoração do 31 de Janeiro Nova, Conferência «I [ 1 Congresso da 13-06-2013; Transparência e Integridade 
de 1891 - Dia Nacional do Sargento, Oposição Democrática de 1973», Partido e o ISCTE, conferência de abertura do 
02-02-2013; Clube do Sargento da Ar- Comunisra Português, Sessão Inaugural encontro anual do Gmpo Europa e Cen
mada, tomada de posse dos Órgãos So- da exposição «Alvaro Cunhal - Vida, tro Ásia da Transparency lntemational, 
dais, 06-02-2013; Presidente da Câmara pensamento e luta: exemplo que se pro- 05-06-2013. 
Municipal de Almada e o director do jecta na ctualidade e no futuro)>, 27-04-
Teatro Municipal Joaquim Benite, in· 2013; A Barraca, estreia do espectáculo 
auguração da expoisção (<Uma cena de <(Menino da sua Avó)), 10-04-2013; Clube 
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Vamos aprender Bridge! (93) 
LUÍS GALVÃO 

As convenções visam, particulannente, ultrapassar dificuldades 
ocasionalmente cxistcmcs no leilão em situações para as quais 
o Sistema Natural não tem boas ou nenhumas soluções. 
Consideremos um leilão ilustrativo das dificuldades com que 
os jogadores, não poucas vezes se deparam: 

W N E S 
I• 2• 4ST 5+ 

De que "annas'' dispõe o infeliz jogador em W para ultrapassar 
a "maldade" criada pela barragem de S? 
Impedido de informar o parceiro sobre o número de ases que 
possui, restar-lhe-ia tentar resolver o "trilema": Passar, dobrar 
ou marcar o chclem? 
É óbvio que estão criadas as condições para a criação duma 
CONVENÇÃO que resolva, com alguma precisão e eficácia, 
a dificuldade que foi criada. 
Vamos aprescmar 3 soluções pensadas para minorar os estragos 
causados pelo competitivo adversário, 

1. CONVENÇÕES 
1.12 - DEPO 
Sempre que o nosso parceiro nos perguntar quantos Ases pos
suimos, utilizando um BLACKWOOD cm 4ST, e o jogador 
à nossa direita fizer uma marcação ao nível de 5, que nos 
impede de utilizar as clássicas respostas sobre o número de 
Ases, as vozes de Passo ou de Dobro passam a ter, para quem 
utiliza esta CONVENÇÃO, o seguinte significado: 
DOBRO - Detenho um número par de Ases (zero, dois ou 
quatro): 
PASSO - Detenho um número impar de Ases (um ou três). 
A sigla DEPO foi construida com as letras iniciais das palavras 
inglesas: 

Double 
Even 
Pass 
Odd 

É óbvio que com a utilização de mais esta ferramenta o parceiro 
disporá de muito mais infonnação, que lhe pennitirá resolver, 
com maior percentagem de acerto, o tal ''trilema" já anteri
orrnente formulado. 

1.13 - DOPE 
Uma difcR:nte solução, para o mesmo problema. é a aprescntad1 
pela CONVENÇÃO identificada como DOPE. 
Nesta as vozes de Dobro ou de Passo significam o seguinte: 
DOBRO - Detenho um número ímpar de Ases (um ou três): 
PASSO - Possuo um número par de Ases (zero, dois ou qua
tro). 

No caso do OOPE é óbvio que a sigla foi , também, construida 
com as primeiras letras de: 

rn 
Do"ble 
Odd 
Pass 
Even 

É evidente que a estrutura funcional da DEPO e da DOPE é 
exactamente a mesma. apenas variando o significado atribuído 
ao Dobro e ao Passo, devendo a escolha entre as duas ser 
substancialmente motivada por natural empatia. 

l.14 - DOP I 
A adopçào desta solução permite uma abordagem diferente 
para ultrapassar os escolhos criados por barragens muito com
petitivas (qu içá terroristas!), após o anúncio de 4ST do nosso 
parceiro. 
No caso do OOPJ as vozes a util izar pelo jogador que deveria 
responder ao BLACKWOOD têm o significado seguinte, 
após a intervenção ocorrida à sua direita: 
Dobre - Inexistência de Ases 
Passo - Existência de 1 Ás 
Anúncio do naipe imediatamente mais rico ao da intervençilo 
- Posse de 2 Ases 
Anúncio de segundo naipe mais rico - Posse de 3 Ases 
Anúncio de terceiro naipe mais rico - Posse de 4 Ases. 
É fácil concluir que a escolha do DOPI como ·'ferramenta 
utilitária" permite mais rica e precisa transmissão, ao nosso 
parceiro, do número de Ases que detemos. 
Mas nem rudo são rosas. Também existem espinhos na utilização 
desta Convenção. 
É bom ter em conta que quando se utiliw o DEPO ou o OOPE 
a decisão final cabe sempre ao parceiro que desencadeou o 
BLACK WOOD, pois a ele chega o leilão com a voz de Dobre 
ou de Passo do respondente. Nessa situação, aquele jogador 
poderá sempre optar por converter o Dobre em punitivo, por 
Dobrar punitivamente o Passe do parceiro ou por marcar o 
comrato que julgar mais adequado, tendo em conta a força e 
a distribuição existentes na linha, as vulnerabilidades relativas 
e o número de Ases existentes na mão. Todos estes factores 
de análise são verdadeiros EEI (Elementos Essenciais de In
formação) que contribuem para urna acenada decisão. 

Já com recurso ao DOPJ , sempre que o respondente fizer um 
anúncio diferente do Dobre ou do Passe (isto é quando detiver 
2 ou mais Ases) ao jogador que marcou 4ST apenas restará 
marcar o melhor contrato para a sua linha. mesmo quando o 
Dobre da marcação adversária seria a melhor opção. 

Conhecidas e analisadas 3 diferentes soluções para o mesmo 
problema restará agora a cada par escolher aquela que em
piricamente julgue que melhor se adeqúe ao vosso sistema. 
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