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GRÃ-CRUZ DA ORDEM DO INFANTE PARA SALGUEIRO MAIA

O REFERENCIAL

UMA VIDA DE
SERVIÇO PÚBLICO
RAMALHO EANES

EDITORIAL

Democracia

e integridade
O

s valores da Liberdade, Paz, Serviço Público e o sentimento de Dignidade motivaram-nos para a realização do 25 de Abril de
1974 e para a construção da Democracia portuguesa, não é de mais recordá-lo e assinalá-lo.
Este número de “O Referencial” evidencia a homenagem prestada ao general Ramalho Eanes,
promovida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, atribuindo-lhe o Grande
Colar da Ordem do Infante Dom Henrique, na
celebração do 40.º aniversário da primeira eleição livre e democrática por voto directo e universal do Presidente da República Portuguesa.
Diferentes intervenções nas cerimónias e nesta revista destacam o seu exemplo de serviço
cívico e patriótico ao País e à democracia e o
percurso de vida do homem, do cidadão e do
militar íntegro que serviu Portugal e os seus
concidadãos sem cuidar de haver qualquer vantagem, benefício ou recompensa.
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Distinguir os que são exemplo de integridade,
de serviço à Pátria, de dedicação à causa pública e também referência de virtudes militares
não é apenas um acto de justiça é também um
acto de grande simbolismo e valor pedagógico.
As Forças Armadas Portuguesas associaram-se
a tal homenagem distinguindo o militar cuja
dedicação à Pátria, conduta e sentido de responsabilidade no exercício do comando efectivo e supremo das Forças Armadas constitui
exemplo e referência únicos.
Em cerimónia militar presidida pelo Presidente da República, o Chefe de Estado Maior
General das Forças Armadas em sinal de reconhecimento entregou ao general Ramalho Eanes a espada das Forças Armadas símbolo do
comando supremo, dos valores e virtudes que
lhe estão associados.
Ramalho Eanes possuidor efectivo de tais valores e virtudes transmitiu-os simbolicamente ao
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actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entregando-lhe a espada que acabara de receber das mãos dos chefes militares.
Entendeu o Presidente da República que Portugal deveria reparar uma grave injustiça feita
a Salgueiro Maia, condecorando-o a titulo póstumo com a Grã-Cruz da Ordem do Infante
Dom Henrique, em cerimónia realizada no
Palácio de Belém na presença da família, dos
chefes militares e da A25A.
Tal acto de justiça, ainda que tardio, destaca
também os valores de Abril, o exemplo do militar íntegro que deu tudo, que correu todos os
riscos e que nada quis para si.
Salgueiro Maia foi o lídimo militar de enorme
coragem, sangue frio, determinação e ponderação nos momentos mais críticos da acção militar do 25 de Abril, conseguiu superar todas as
dificuldades e obstáculos sem derramamento
de sangue.

Deve-se em grande parte a Salgueiro Maia, à
sua acção de comando e à actuação dos seus
homens, que o 25 de Abril tenha sido o “dia
inteiro e limpo” que os Portugueses esperavam
e receberam com enorme júbilo.
Neste número são abordados: por intermédio
de Helena Salazar – o 25 de Abril e a emancipação da mulher, pela pena de Almeida Moura
voltamos aos valores e aos princípios, Adelino Gomes a propósito do 40.º aniversário da
Constituição debruça-se sobre o cumprimento
dos compromissos assumidos, Aniceto Afonso
apresenta o seu livro a “Conquista das Almas”.
Fazer a pedagogia dos valores de Abril é uma
tarefa permanente da A25A. Fazê-lo hoje continua a ser um imperativo moral cada vez mais
forte e exigente face à deriva de muitos dirigentes que ignoram o que é serviço público e o que
é integridade moral, apenas reconhecem a lógica e linguagem do mercado.
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Estatuto Editorial

EDITORIAL

A linguagem económica – financeira invadiu todos os campos, a tal ponto que os próprios seres
humanos são tratados como recursos da economia de mercado, para já não falar de todos os outros seres vivos e do próprio planeta Terra.
Para o “deus” mercado, seus sacerdotes e servidores tudo são recursos que se utilizam, consomem ou deitam fora, consoante os interesses
de maior riqueza ou poder.
O património imaterial dos valores e dos princípios, da cultura, da estética, da arte, da criatividade, da língua são remetidos á sua dimensão económico-financeira.
Os valores da identidade portuguesa, do patriotismo e do nosso universalismo não são cultivados nem transmitidos aos jovens.
Não foi esta a sociedade que sonhámos em
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Abril. Não desistimos do sonho de um Portugal mais justo e solidário com oportunidades
para todos, por isso a importância de darmos
relevo a exemplos e percursos de vida como os
de Ramalho Eanes e Salgueiro Maia e de nos
questionarmos sobre a sociedade actual e a sua
submissão ao “deus” e aos sacerdotes do Mercado.
Iniciado um novo ciclo de “O Referencial” decidimos actualizar o estatuto editorial publicado no n.º 54, relativo ao primeiro trimestre de
1999. Na página seguinte apresentamos o Estatuto Editorial que a partir de agora assumimos.

1. “O Referencial” é um órgão de comunicação da Associação 25 de Abril, que
inscreve como principal objectivo a consagração e divulgação do espírito do movimento libertador do 25 de Abril de 1974.

6. “O Referencial” exprime opinião própria
através do Editorial.

7. “O Referencial” participa no debate
de ideias nos domínios da vida política,
económica, social e cultural, de Por2. “O Referencial” é uma plataforma onde tugal e do Mundo, e acolhe a opinião
se estabelece a ligação entre os membros de colaboradores no reconhecimento
da Associação 25 de Abril, em particular, e prévio de que as opiniões expressas
os leitores, em geral, na visão de valores vinculam os seus autores.
comuns e intrínsecos à pessoa humana:
liberdade, igualdade, solidariedade.
8. “O Referencial” reserva o direito de recusar a colaboração que contrarie os prin3. “O Referencial” defende a democra- cípios consignados no Estatuto Editorial.
cia, assume a liberdade crítica, autonomia relativamente a partidos políticos, 9. “O Referencial”, na sua linha editorial,
credos religiosos e movimentos sociais, consagra particular atenção à informarecusando privilegiar quaisquer uns em ção relativa ao processo histórico do 25
detrimento de outros.
de Abril, que o precedeu e se lhe seguiu,
bem como à actividade da Associação 25
4. “O Referencial” rejeita a intolerância de Abril.
política e religiosa e a segregação racial.
10. “O Referencial” assume uma relação
5. “O Referencial” respeita e defende a de lealdade perante os seus leitores,
Constituição da República Portuguesa, pautada por critérios de rigor, verdade e
nomeadamente, o preceito da “liberdade transparência, nos termos da Lei de Imde expressão e informação” consignado prensa, de que são garantes, o director e
no artigo 37.º.
este Estatuto Editorial.
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Basílica da Estrela, de Isabel Samirra
vista do Príncipe Real, Acrílico s/tela 30x40
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tema de capa
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Homenagem
do Presidente
da República
ao general
António
Ramalho
Eanes
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ENTENDEU O PRESIDENTE da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, comemorar o 40.º
aniversário das primeiras eleições presidenciais
democráticas em Portugal, que tiveram lugar a
27 de Junho de 1976, através de um conjunto de
iniciativas de homenagem ao general Ramalho
Eanes, o primeiro Presidente eleito no quadro
da actual Constituição.
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Espada para Marcelo
Na Escola das Armas, em Mafra, perante a formatura de um contingente militar representativo dos
três ramos das Forças Armadas e dos seus chefes militares, o Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, recordou a acção “absolutamente determinante” de Ramalho Eanes na transição entre a ditadura e a democracia, elogiando a
seriedade, honestidade e coragem de “um dos
nossos maiores”.
Lembrando as virtudes de caráter que sempre
distinguiram Ramalho Eanes, o primeiro Presidente da República eleito em democracia – a
27 de Junho de 1976 –, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a “invulgar notoriedade e invulgar
prestígio” que o general alcançou junto da instituição militar e da sociedade civil.
“Homem sério, honesto, austero, corajoso, incorruptível foi naturalmente chamado a assu-
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mir em nome de uma geração funções de elevada responsabilidade durante o período mais
crítico após o 25 de Abril”, lembrou Marcelo
Rebelo de Sousa.
“Naquele que foi um dos momentos mais relevantes da história recente de Portugal, a transição entre a ditadura e a democracia, entre os
muitos que com lealdade serviram a pátria deve
destacar-se o senhor general António dos Santos
Ramalho Eanes, cuja acção foi absolutamente
determinante para que hoje sejamos um Estado
de direito democrático”, disse o Chefe de Estado, numa intervenção na homenagem ao general Ramalho Eanes, que se realizou em Mafra.
Na ocasião, o Presidente da República prometeu ser “inflexível” na defesa das Forças Armadas, “sem hesitações ou estados de alma”,
sublinhando que quando o poder político as esquece está a esvaziar uma dimensão essencial
da sua legitimidade de exercício.
Falando perante os três ramos das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou
que uma pátria que não saiba respeitar as suas Forças Armadas é uma pátria que perdeu o
sentido da sua identidade própria.
Uma cerimónia que Ramalho Eanes considerou ser uma homenagem à instituição das Forças Armadas através dos militares que liderou
e uma recordação de um passado recente de
luta pela liberdade e por maior democracia.
Numa intervenção (ver discurso na página
40) em que falou dos anos em que desempenhou o cargo de Presidente da República
e de Chefe do Estado-Maior-General das Forças
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O programa das comemorações compreendeu
dois momentos distintos: no dia 25 de Junho,
na Escola das Armas, em Mafra, o Presidente
da República homenageou as Forças Armadas
na pessoa do seu primeiro comandante supremo, enquanto primeiro Presidente da República eleito após o 25 de Abril, o general Ramalho
Eanes; no dia 27 de Junho, decorreu na Fundação Calouste Gulkbenkian, em Lisboa, uma
conferência de homenagem ao general Ramalho Eanes, seguida da inauguração de uma exposição sobre as primeiras eleições presidenciais democráticas, organizada pela equipa dirigida por Diogo Gaspar, director do Museu da
Presidência da República.
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Armadas – situação única e que nunca mais se
repetiu – Ramalho Eanes deixou também elogios às Forças Armadas, enaltecendo o mérito
como actuaram nas missões humanitárias a
que foram chamadas, bem como a “sua disponibilidade para actuar sem limitações ou condicionamentos de empenho operacional, mesmo
nos mais terríveis teatros de operações”, como
no Afeganistão.
“O desempenho das missões atribuídas às Forças Armadas, apesar de tudo, tem sido exemplar e é motivo de orgulho para a democracia
portuguesa, para os seus cidadãos, para os seus
militares”, vincou.
Antes, o actual Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas (CEMGFA), Pina Monteiro, tinha também falado da “carreira verdadeiramente singular” de Ramalho Eanes, (ver
discurso na página 32) que foi “norteada pelo
culto das virtudes militares e de uma corajosa
frontalidade” que o prestigiou, bem como às
Forças Armadas.
No decorrer da cerimónia de homenagem, o
CEMGFA, general Pina Monteiro e os chefes
dos três ramos das Forças Armadas, CEMA,
almirante Luis Manuel Fourneaux Macieira
Fragoso, CEME, general Frederico José Rovisco Duarte, e o CEMFA general Manuel Teixeira Rolo, ofereceram ao general Ramalho Eanes
uma espada, símbolo do comando.
“Com a oferta desta espada pretende-se recordar a bravura e o poder com que, ao longo da
sua brilhante carreira, sempre conseguiu distinguir o bem do mal, combatendo a perversidade e a insipiência, na defesa dos valores
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da democracia e na construção da justiça e da
paz”, disse Pina Monteiro.
Ramalho Eanes decidiu, contudo, oferecer depois a espada ao actual Presidente da República, como expressão simbólica da condição militar, pedindo a Marcelo Rebelo de Sousa que a
guarde e transmita aos seus sucessores como
“símbolo da confiança dos militares”.
Conferência na Fundação Gulbenkian
A conferência de homenagem ao general Ramalho Eanes, na Fundação Gulbenkian, congregou uma plêiade de personalidades civis
e militares, nomeadamente os antigos Presidentes Jorge Sampaio e Cavaco Silva, e os
presidentes da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e da Guiné-Bissau, José
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Mário Vaz. Presentes também, o presidente
da Assembleia da República, Ferro Rodrigues,
os presidentes dos tribunais superiores, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral,
o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, a
líder do CDS, Assunção Cristas, e o presidente
da Associação 25 de Abril, e ex-conselheiro da
Revolução, Vasco Lourenço.
A cerimónia teve início com a intervenção de
acolhimento do presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Artur Santos Silva, cabendo depois ao prof. Manuel Braga da Cruz proferir a alocução de enquadramento histórico à
volta do tema “40 anos eleições presidenciais,
um presidente para todos os portugueses”.
Ramalho Eanes falou depois da sua experiência (ver discurso na página 50), tendo nome-

adamente considerado que cabe nos poderes
de um Presidente da República a verificação da
exequibilidade financeira de promessas feitas
em campanha eleitoral, sustentando ser indispensável regressar às raízes éticas da política.
“O Presidente da República (…) poderá seguramente até solicitar aos governos, aos partidos
ou à Assembleia da República que forneçam
informação, mesmo à sociedade civil, da exequibilidade financeira de certas promessas
eleitorais que, embora apelativas ao voto são
manifestamente difíceis, ou prejudiciais ao futuro da nação ou mesmo impossíveis de concretizar, como já temos visto”, afirmou.
No final da cerimónia, questionado pelos jornalistas, Ramalho Eanes reiterou que o Presidente da República pode solicitar averiguar a viabi-

... cabe nos poderes
de um Presidente
da República
a verificação
da exequibilidade
financeira
de promessas
feitas em campanha
eleitoral...
lidade financeira de determinadas promessas
eleitorais sem que isso signifique “imiscuir-se
na campanha”.
“Se numa campanha eleitoral um político prometer que vai aumentar os vencimentos e fazer
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Grande Colar da Ordem do Infante
D. Henrique para Ramalho Eanes
Ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa coube a intervenção final da conferência
(ver discurso na página 60), após o que agraciou
com o Grande-Colar da Ordem do Infante D.
Henrique o general Ramalho Eanes, primeiro
Chefe de Estado democraticamente eleito, por
sufrágio directo e universal. O Grande-Colar é o
mais alto grau da Ordem e é concedido a antigos
Chefes de Estado e a pessoas cujos feitos, de natureza extraordinária e especial relevância para
Portugal, os tornem merecedores dessa distinção.
Após a cerimónia evocativa, o Presidente da
República visitou, com Ramalho Eanes ao lado,
a exposição “40 Anos Eleições Presidenciais –
Um Presidente para todos os Portugueses”,
que reúne cartazes da campanha eleitoral e jornais da época, entre os quais o semanário “Expresso” do qual Marcelo Rebelo de Sousa era,
há 40 anos, subdiretor.
O candidato presidencial que ficou em segundo lugar na corrida presidencial de 1976, Otelo
Saraiva de Carvalho, também marcou presença. Durante a visita à exposição, deu-se um
reencontro entre Otelo Saraiva de Carvalho e
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um conjunto grande de obras públicas para as
quais não há qualquer capacidade financeira, o
Presidente da República pode, sem se imiscuir
na campanha, perguntar à Unidade Técnica
de Acompanhamento Orçamental, UTAO, se
aquilo é possível”, sugeriu. “Não é crítica, é
uma exigência de verdade na relação entre os
políticos e a população”, acrescentou.
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Ramalho Eanes: “Então António, estou aqui há
tanto tempo e ninguém me liga”, disse Otelo,
ao mesmo tempo que se abraçava de forma
emocionada a Ramalho Eanes, que retribuiu
com a mesma emoção.
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Presidente de Cabo Verde
enaltece exemplo de Eanes
O Presidente a República de Cabo-Verde, Jorge Carlos Fonseca, considerou Ramalho Eanes
“um exemplo, uma marca, uma referência” de
liderança política em Portugal e destacou a personalidade “forte, austera e séria” do primeiro
Chefe de Estado português eleito democraticamente há 40 anos.
Jorge Carlos Fonseca falava à agência Lusa no
final da cerimónia de condecoração de Ramalho Eanes com o Grande Colar da Ordem do
Infante D. Henrique.
“Para a época e para hoje, é um exemplo, uma
marca, uma referência: austeridade, seriedade
e personalidade forte são características que
hoje também podem servir de referência para
o futuro num contexto que é muito diferentedo passado”, disse o Presidente de Cabo Verde,
considerando “singela e bonita” a homenagem
a Ramalho Eanes.
“É uma espécie de mergulho na história portuguesa que, de alguma forma, também tem a
ver com a história de Cabo Verde (...) Revisitar
a história da democracia portuguesa, de certo
modo, também representa um olhar retrospetivo sobre o nosso percurso em 40 anos de independência [Cabo Verde completa 41 anos a 05
de Julho] “, sublinhou.

“Para a época e para
hoje, [ eanes ] é um
exemplo, uma marca,
uma referência:
austeridade, seriedade
e personalidade
forte são
características
que hoje também
podem servir
de referência para
o futuro num
contexto que é muito
diferente do passado”
Jorge Carlos Fonseca,
Presidente da República de Cabo Verde

Para Jorge Carlos Fonseca, a eleição de Rama-lho Eanes em 1976 surgiu num contexto político “complexo” em Portugal, altura em que,
disse, se vivia um momento de “confronto de
dois critérios de legitimação do exercício de poder político, a legitimidade revolucionária, da
luta, e a das urnas”.
“E esse tipo de confronto teve um desfecho positivo. A vitória da democracia sobre a revolução é
um confronto que também se fez sentir em Cabo
Verde. Também entre nós, depois de 15 anos de
regime de partido único (1975/1991), que se estriba num critério de legitimação de luta histórica
e revolucionária, assumimos, creio que em definitivo, que o único critério de exercício de poder
político é o das urnas”, sustentou.
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“Ofereci ao Presidente Ramalho Eanes uma
estatueta da mulher guineense, mulher trabalhadora e sobretudo uma mulher da região
de Cacheu, onde esteve quando era militar”
na Guiné-Bissau, durante o conflito colonial
(1961/75), sublinhou.
Análise (há 40 anos)
do jornalista Marcelo
Ramalho Eanes deu uma lição de dignidade
e Otelo venceu em imaginação na campanha
eleitoral das presidenciais de 1976, segundo a
análise escrita há 40 anos pelo então jornalista
e hoje Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como agora recorda um despacho
da Lusa.
“Do acidente de Pinheiro de Azevedo à vitória
de Ramalho Eanes” era o título da análise escrita
na madrugada de 23 para 24 de Junho, como o
próprio revela no artigo, e assinada pelo jornalista M. Rebelo de Sousa, que a publicou na edição
do semanário Expresso de 25 de Junho de 1976,
dois dias antes das presidenciais.
“A grande lição da candidatura de Ramalho
Eanes foi uma lição de dignidade”, escrevia M.
Rebelo de Sousa, notando que terá sido o facto
de a candidatura ter assentado num “equilíbrio
instável entre diversas forças políticas, muitas
vezes aquém da imaginação esperada – que revela a força moral e política do candidato”.
Para Marcelo, na altura com 27 anos, Ramalho Eanes partia para a campanha com “fortes
senões pessoais”, como uma “imagem pouco
atractiva, certa dificuldade aparente de expressão, frieza temperamental”, acabando por con-
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Presidente da Guiné-Bissau
tem Eanes como modelo
O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz,
disse que vê em António Ramalho Eanes uma
“pessoa especial”, com quem se aconselha
sempre que vem a Portugal.
José Mário Vaz falava à RTP África no final da
cerimónia de condecoração de Ramalho Eanes.
“O Presidente Ramalho Eanes é uma pessoa
especial para mim. Desde que ganhei as eleições, a minha preocupação realmente é estar
muito próximo do Presidente Ramalho Eanes
para poder aproveitar a experiência dele para
o meu dia-a-dia enquanto Presidente da República”, sublinhou o Chefe de Estado guineense.
José Mário Vaz, que se escusou a falar sobre a
política guineense – “estamos a preparar uma
conferência para falar sobre a Guiné de hoje”
na capital portuguesa –, lembrou ter acompanhado “um pouco a vida” de Ramalho Eanes
durante o período em que estudou em Portugal, primeiro no liceu, que fez em Santarém
e, depois, no Instituto Superior de Economia
(ISE), em Lisboa.
“É uma pessoa de quem gosto muito. Verdade
seja dita: é impossível vir a Portugal sem passar no escritório dele e trocar algumas impressões com ele. É uma pessoa experiente, muito
amiga da Guiné-Bissau e, por isso, vim cá para
demonstrar o afecto e o carinho que a Guiné-Bissau tem por ele”, afirmou.
À margem da cerimónia, o Presidente da
Guiné-Bissau ofereceu a Ramalho Eanes uma
estatueta de madeira, simbolizando a mulher
guineense.

"...é impossível
vir a Portugal
sem passar
no escritório
dele [ eanes ]
e trocar
algumas
impressões
com ele.
É uma pessoa
experiente,
muito amiga
da Guiné-Bissau
e, por isso,
vim cá para
demonstrar
o afecto e o
carinho que
a Guiné-Bissau
tem por ele”
José Mário Vaz
Presidente da República
da guiné-bissau
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deputado constituinte, explicava que o processo eleitoral teria que começar de início.
Cenário que prejudicaria Ramalho Eanes, “sujeito a novo e intenso desgaste de uma segunda
campanha em que seria um alvo apetecível dos
quadrantes adversários, com uma virulência
superior à agora manifestada”.
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duzir o seu comportamento pessoal “de molde
a tentar ultrapassar a fronteira mais ou menos
limitativa existente entre si e a opinião pública
portuguesa”.
O então jornalista, que integrava a direção do
“Expresso”, destacou o “plano de dignidade”
em que decorreu a campanha de Eanes, sublinhando, entre outros aspectos, a reacção do
candidato à doença de Pinheiro de Azevedo,
que sofreu um acidente cardiovascular a meio
da campanha que o impediu de ir votar.
Após saber do enfarte de Pinheiro de Azevedo,
Eanes recusou a participação num programa
da televisão em que, afirmou Marcelo, pretendia responder às críticas que lhe vinham sendo
feitas pelo seu opositor durante a campanha.
Mais à frente no artigo, Marcelo Rebelo de
Sousa reflectia sobre o que entendia que um
Presidente da República deve ter “por essencial”: Eanes “evitou os compromissos usuais
em campanhas deste tipo, visando aquilo que
um provável Presidente da República tem por
essencial, a começar por uma certa dimensão
nacional de estadista que o desmarcasse das
considerações da política rasteira prevalecente
no tabelado português”.
O acidente cardiovascular sofrido pelo almirante
Pinheiro de Azevedo suscitou a Marcelo Rebelo
de Sousa interrogações e especulações sobre o significado político de qualquer desfecho no estado
de saúde do então primeiro-ministro, que era em
simultâneo, candidato presidencial, sem qualquer
apoio partidário expresso.
Caso se verificasse a morte do almirante no decurso da campanha, o jornalista, que tinha sido

O então jornalista,
que integrava a direção
do “Expresso”, destacou
o “plano de dignidade”
em que decorreu
a campanha de Eanes,
sublinhando, entre outros
aspectos, a reacção
do candidato à doença
de Pinheiro de Azevedo,
que sofreu um acidente
cardiovascular a meio
da campanha que o impediu
de ir votar.
Como analista político, Marcelo já previa que
Otelo Saraiva de Carvalho teria uma boa votação, alvitrando uns 11 por cento mas não adivinhou que o candidato que conseguiu apresentar-se como a mais clara alternativa ideológica
chegaria aos 16 por cento, ficando em segundo
lugar.

O REFERENCIAL 25

Direitos Reservados

40.ºANIVERSÁRIO DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

A campanha de Otelo Saraiva de Carvalho “foi
recolher muito do que mais imaginativo houve
no passado político de algumas correntes de
esquerda radical portuguesas, fugindo à terminologia convencionada pelo PCP”.
Na candidatura apoiada pelo PCP, do civil Octávio Pato, Marcelo Rebelo de Sousa viu “a lição da disciplina e do fervor partidário” numa
campanha que revelou “uma estratégia partidária ainda renitente em aderir a esquemas democráticos do tipo ocidental”.
Marcelo Rebelo de Sousa também mostrou curiosidade sobre qual seria o nível de participação do
eleitorado nas presidenciais, consciente do significado de um forte apoio popular ou das consequências de uma fraca adesão às urnas na eleição
daquela que, disse, “poderá ser a última hipótese
para uma democracia em Portugal”.
É que, dizia, “uma elevada percentagem de
abstenções será, ao mesmo tempo, um aviso
para o Presidente da República eleito e um sinal de que entre a realidade política portuguesa
e a realidade eleitoral houve desfasamentos a
analisar”, advertiu.
Nas presidenciais de 1976 participaram 75,4
por cento dos eleitores. Quarenta anos depois,
o jornalista foi eleito Presidente da República
em eleições que registaram a maior abstenção
de sempre em presidenciais numa primeira
eleição, 49,93 por cento.
No dia seguinte ao acto eleitoral, que deu a vitória a Ramalho Eanes com 61,5 por cento dos
votos, a reportagem do “Diário Popular” dava
conta de “Um povo licenciado em votar” ao fim
de 14 meses com três eleições.
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“Pela terceira vez em 14 meses, o lisboeta – e
o povo português – desceu à rua para exercer o
direito a que nenhuma lei obriga: votar. Na primeira vez foi madrugador, apressado e nervoso por força de uma inexperiência acumulada
durante meio século. À segunda acordou tarde,
foi votar sem grandes pressas e evitou as grandes aglomerações. À terceira, em tempo estável, pôs em prática um esquema que lhe proporcionou o exercício do voto e o gozo de uma
tarde de praia ou de pinhal”, escreve o jornal.
O “Diário de Notícias” de 28 de Junho também
noticiava que o acto eleitoral decorreu “dentro
do mais elevado espírito cívico, não se tendo
registado confrontos entre facções” e as autoridades limitaram-se a exercer um papel de vigilância.
Três militares e um civil
disputaram o acto eleitoral em 1976
As primeiras eleições presidenciais em democracia foram disputadas por três militares
e um civil, resultando na eleição do candidato que reuniu consenso entre os militares do
Conselho da Revolução e os principais partidos
políticos, Ramalho Eanes.
Dois anos depois da revolução de 25 de Abril
de 1974 e meses depois do 25 de Novembro,
era “mais do que natural” que o primeiro Presidente da República fosse um militar, assinala
a historiadora Maria Inácia Rezola, em declarações à agência Lusa.
As eleições presidenciais tinham sido debatidas
no âmbito da revisão da Plataforma de Acordo Constitucional, desde a forma de eleição
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ENTENDEU O PRESIDENTE da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, comemorar
o 40.º aniversário das primeiras eleições
presidenciais democráticas em Portugal,
que tiveram lugar a 27 de Junho de 1976,
através de um conjunto de iniciativas
de homenagem ao general Ramalho Eanes,
o primeiro Presidente eleito
no quadro da actual Constituição
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– ficaria por sufrágio universal e directo mas foi
inicialmente falada a eleição indireta – a até à
decisão de o cargo ter de ser ou não ocupado por
um militar.
É que o 1.º Pacto Movimento das Forças Armadas/Partidos determinava que o Presidente da
República fosse, por inerência de funções, presidente do Conselho da Revolução, composto
por militares.
“Nós não temos nenhum documento, nenhuma
evidência de que esse tenha sido o compromisso.
Mas se nós virmos o que foram as negociações do
pós-25 de novembro, o que foi o 2.º Pacto MFA-partidos, a transferência de poderes do Conselho
da Revolução para o Presidente da República, essa
é a chave da questão”, defendeu Rezola, investigadora do Instituto de História Contemporânea da
Universidade Nova de Lisboa.
No 2.º Pacto, assinado a 26 de Fevereiro, “houve uma redução substancial dos poderes políticos do Conselho da Revolução e muitos deles
são transferidos para o Presidente da República. Tudo isto tem subjacente a ideia de que
os vencedores do 25 de Novembro, os ‘Nove’,
negociaram com os vencedores políticos que o
primeiro Presidente teria que ser um militar e
um militar da sua confiança”, sustentou.
Do lado do PS, Mário Soares, citado por Maria Inácia Rezola na biografia política de Melo
Antunes, defendia que o cargo fosse preenchido por um militar, “dado que o país não estava
ainda preparado – nem maduro – para ter um
civil no topo da hierarquia do Estado”.
Foi aliás Mário Soares que rompeu com uma
“tradição” de décadas ao ser eleito Presidente
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da República em 1986, o primeiro civil a ocupar a chefia do Estado desde 1926.
Nas presidenciais de 1976, a escolha no Conselho da Revolução recaiu sobre Ramalho Eanes,
então Chefe do Estado-Maior do Exército, que
logo recebeu o apoio do PSD, e em seguida do
PS, CDS, MSD, PSDI, MRPP, da AOC e ainda
organizações como a SEDES ou a CAP.
O ex-primeiro-ministro, almirante Pinheiro de
Azevedo, que obteve 14,3 por cento dos votos, e
Otelo Saraiva de Carvalho, que estava em liberdade provisória depois de ter estado preso pelo seu envolvimento no 25 de Novembro, com
16,46 por cento, foram os outros candidatos
militares nas primeiras eleições presidenciais
por sufrágio directo em democracia.
O PCP decidiu apresentar um civil, Octávio Pato,
cuja votação, de 7,5 por cento, o remeteu para o
último lugar na corrida presidencial, que Ramalho Eanes ganhou com 61,59 por cento dos votos.
Para a investigadora, as primeiras eleições presidenciais “significam o triunfo do modelo democrático”.
A Constituição da República tinha sido aprovada (a 2 de Abril) mas era preciso instaurar os
órgãos de soberania e havia ainda, frisou, que
avançar para a “integração dos militares revolucionários, dos conselheiros da Revolução no
processo político”.
“Ramalho Eanes assume a Presidência respondendo a uma Constituição civil”, em que o
“grosso da decisão política decorre do voto directo”, da Assembleia da República e do Presidente, figura “que permite equilibrar a balança
do sistema político”.
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E uma das prioridades foi a recondução das
Forças Armadas às suas missões tradicionais.
A extinção do Conselho da Revolução, com a revisão constitucional de 1982, oficializou a saída
dos militares do palco político.
“Os militares foram fundamentais não só no
derrube da ditadura como em todo o processo
de democratização, que levou à Constituição de
1976 e à instauração do sistema parlamentar,
democrático e ocidental”, sublinhou.
1. Com Agência Lusa

Coerente humildade
declina ser marechal
Vasco Lourenço
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu homenagear o general
António Ramalho Eanes, nosso sócio fundador.
Nesse sentido, aproveitou a passagem do 40.º aniversário da sua primeira eleição como Presidente da República e patrocinou a realização de vários actos evocativos da primeira eleição livre
e democrática de um Presidente da República, após o 25 de Abril.
Quis envolver a Associação 25 de Abril nesses actos, o que agradecemos e realçamos, não
vendo surtir efeito nas diligências que, a seu pedido, fizemos para convencer o nosso ilustre
associado a aceitar ser feito marechal.
Por uma questão de coerente humildade, que não acompanhamos mas respeitamos, António
Ramalho Eanes voltou a declinar essa hipótese.
Dos vários actos que constituíram essa homenagem sobressaem dois, o último dos quais uma
exposição evocativa organizada pelo Museu da Presidência, inaugurada precisamente no dia
27 de Junho, dia da realização das eleições, nas instalações da Fundação Calouste Gulbenkian.
Precisamente dois dias antes, a 25 de Junho, o Presidente da República quis homenagear o seu
longínquo antecessor, enquanto responsável máximo pelas Forças Armadas.
Em boa hora o decidiu, em boa hora o fez, transformando a homenagem, nomeadamente pelo
posicionamento do homenageado, numa homenagem às próprias Forças Armadas.
E, também em boa hora, as Forças Armadas aceitaram integrar-se nessa homenagem, homenageando também elas próprias o seu ex-Comandante Supremo e ex-Chefe de Estado-Maior
General e organizando a homenagem na principal unidade militar do Exército, a Escola das
Armas que está sediada nas instalações da antiga Escola Prática de Infantaria, em Mafra, unidade onde Ramalho Eanes fez parte da sua formação (tirocínio) e desempenhou importantes
cargos na sua estrutura.
Foi uma cerimónia simples, extraordinariamente digna, onde tivemos o prazer de participar e
ouvir três muito boas intervenções, do actual CEMGFA, do homenageado e do Presidente da
República.
Em nome da Associação 25 de Abril, quero aqui dizer ao general António Ramalho Eanes, que,
tendo-o como nosso sócio fundador, também nós, para além de acompanharmos as justas
homenagens que lhe foram feitas, nos sentimos muito honrados por o contar no nosso seio.
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A mais alta distinção foi
e é servir os outros
Senhor Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Excelência,
A presença de Vossa Excelência no seio das
Forças Armadas, constitui sempre uma elevada honra e, ao mesmo tempo, motivo de
estimulo, pelo exemplo de liderança pela proximidade, que temos verificado e que reforça
nossa coesão. Mas, hoje, permita-me também
que manifeste a Vossa Excelência o profundo
reconhecimento das Forças Armadas por se ter
dignado promover e presidir a esta iniciativa de
homenagem ao General Ramalho Eanes, em
ambiente militar e de acordo com as tradições
castrenses.
Senhor General Ramalho Eanes, Meu General,
Excelentíssima Esposa e Filhos
Honra-nos a todos a possibilidade que nos dá
por podermos homenagear o homem, o militar
e o cidadão devoto à Pátria, a quem muito devemos e por quem nutrimos um profundo respeito e admiração, com a simplicidade que caracteriza o Soldado e o Marinheiro de Portugal.
Senhor Ministro da Defesa Nacional, Excelência,
A presença de Vossa Excelência nesta cerimó-
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nia merece uma particular saudação e plasma
o espirito de profícua e permanente colaboração entre a tutela e as Forças Armadas.
Senhor Presidente da Camara Municipal de
Mafra
Uma palavra de reconhecimento e apreço pela
forma como Vossa Excelência, de forma constante e sempre disponível, se tem associado as
diversas iniciativas e cerimónias militares nesta ernblemática vila de Mafra, prontificando-se, desde logo, a prestar todo o apoio que lhe
é solicitado.
Senhor Almirante Chefe do Estado-Maior da
Armada e Senhores Generais Chefes do Estado-Maior da Força Aérea e do Exército,
A presença conjunta dos Chefes Militares é um
sinal inequívoco de coesão das Forças Armadas
nesta ímpar homenagem, com a qual todos nos
identificamos, partilhamos e solidarizamos.
Senhores Almirantes e Generais antigos Chefes do Estado-Maior General das Forças Armadas, Chefes de Estado-Maior dos Ramos e antigos Presidentes do Supremo Tribunal Militar,
Quiseram Vossas Excelências associar-se a esta homenagem, que interpretamos como um
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Serve a presente cerimónia militar para homenagear o General António dos Santos Ramalho Eanes, face à diversidade de funções
que exerceu, quer tenham sido de natureza
militar, ou de índole política, sendo que naturalmente e reconhecido como uma figura
incontornável de exemplar prestígio nacional
na consolidação das Forças Armadas em prol
do Estado Democrático.
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Turbilhão de recordações
Não é fácil para o atual CEMGFA traduzir, o
turbilhão de recordações e sentimentos que
afluem em catadupa, desde que há 43 anos cruzei a porta de armas, neste convento de Mafra
após terminar a Academia Militar.
É a minha primeira referência marcante do
General Eanes e ainda na Academia Militar
porque recorda o oficial austero, espartano, exigente e de aprumo irrepreensível, cuja personalidade forte marcava a diferença na formação
dos jovens cadetes.
Quis a destino que o atual CEMGFA, jovem Alferes de 25 de Abril e Tenente de 25 de Novembro, seja provavelmente o único militar ainda
no activo, e tendo vivido intensamente ambos
os eventos históricos, tenha hoje a honra e o
privilégio, mas também a responsabilidade de
me dirigir ao Chefe Militar de então, o General
Ramalho Eanes.
Incorporado na Escola do Exército em Outubro de 1953, durante mais de três décadas
serviu o País de forma extraordinariamente
devotada, esclarecida, dinâmica e eficiente,
culminando uma brilhante carreira militar,
de insuperável correção profissional e de inexcedível dedicação ao Exército, às Forças Armadas e a Portugal.
Finalizada a sua formação académica e militar,
cedo iniciou a seu percurso profissional no desempenho de funções de natureza operacional
fora do Continente. Por duas vezes, entre 1958
e 1962, ainda como oficial subalterno e capitão,
cumpriu comissões de serviço no então Estado
da Índia, e em Macau, onde, evidenciou notá-

veis qualidades de liderança e invulgar categoria e competência profissional.
Colocado, em 1964 e entre 1966 e 1968, na Região Militar de Moçambique, comandou voluntariamente agrupamentos em operações que se
afiguravam das mais complexas e de mais elevado risco. Intervenções onde, debaixo de fogo,
com a sua presença e dinamismo, soube orientar e estimular os soldados sob o seu comando
e ser um exemplo de heroísmo, estoicismo,
valentia e coragem.
Na Guiné, entre 1969 e 1971, chefiou a Subsecção de Informações Psicológicas do Quartel-General do Comando-Chefe, foi nomeado,
por escolha, em circunstâncias muito difíceis,
para as funções de oficial de Informações do
Comando do Agrupamento Operacional n.º 1
e designado para a Chefia da Secção de Radiodifusão e Imprensa, órgão da mais alta impor-

o General Ramalho Eanes,
face à diversidade
de funções que exerceu,
quer tenham sido
de natureza militar,
ou de índole política,
é reconhecido como uma
figura incontornável
de exemplar prestígio
nacional na consolidação
das Forças Armadas em prol
do Estado Democrático
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encontro da nossa história militar recente, por
todos sentida de diversas formas, que faz parte de uma memória colectiva que é necessário
não esquecer nos tempos que vivemos. E por
isso gratificante para os actuais quatro Chefes
Militares ter a vossa presença, justamente partilhando com as Forças Armadas uma homenagem a um antigo camarada e Chefe Militar
que, no passado, foi chamado a desempenhar
as funções de Chefe do Estado-Maior do Exército, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e Presidente da República e que
até hoje tem mantido intocável o seu perfil
militar.
Senhor Presidente da Direcção Central da Liga
dos Combatentes,
Senhor Presidente da Direcção da Associação
dos Deficientes das Forças Armadas,
Senhor Presidente da Direcção da Associação
25 de Abril,
Senhores Oficiais Generais, demais Oficiais,
Sargentos, Praças e Civis dos três Ramos das
Forças Armadas,
Ilustres Entidades Convidadas,
Minhas Senhoras e meus senhores,

tância no âmbito da acção psicológica. A forma
como, durante este período temporal, congregou os esforços de todas as entidades militares
e civis, empenhadas na promoção socioeconómica e cultural da região, mantendo contactos
com as estruturas da guerrilha, em clima de
clara e manifesta insegurança, são prova das
suas invulgares qualidades militares, morais
e de inteligência, inexcedível espirito de missão, entusiasmo e elevada iniciativa, próprias
de um oficial que, à data, já demonstrava a sua
marcada personalidade como homem de carácter e militar distinto.
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Da RTP à Presidência da República
Cumpre, entre Janeiro e Julho de 1974, a sua
última comissão de serviço em Angola, altura
em que regressa a Lisboa, sendo colocado na
Comissão ad hoc para os meios de comunicação social e, depois, como director de programas da Rádio e Televisão de Portugal, de que
viria a ser Presidente do Conselho de Administração, cargo que ocupa até Março de 1975.
No Continente prestou serviço, essencialmente,
na Escola Prática de Infantaria – instalações da
actual Escola das Armas, onde nos encontramos
–, e na Academia Militar, onde, resultado das suas
reconhecidas qualidades militares de chefe e condutor de homens e distinta carreira militar assente em créditos firmados nos teatros de operações
do Ultramar, se afirmou como oficial de excepção
e de referência para os oficiais do Exército Português e das Forças Armadas de Portugal.
Na sequência do seu envolvimento no 25 de
Novembro de 1975, em que a sua acção foi decisiva para a reposição dos valores e do espírito
do 25 de Abril de 1974, foi graduado em general de quatro estrelas em Dezembro de 1975
e nomeado para o cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército, Nesta altura, tendo o perfeito conhecimento da sua terra, das suas gentes,
potencialidades e, sobretudo, da sua história, o
General Ramalho Eanes, motivado por convicções profundas sobre a necessidade do serviço
que prestava, sentiu a obrigação de contribuir
para a defesa do todo nacional e de ser leal para
com as causas nobres e para com a Nação.
À data, ciente dos profundos desafios que se
perspetivavam para a Exército e para as Forças
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Ao passar à situação
de reserva, culminou
assim uma carreira
verdadeiramente singular,
norteada pelo culto
das virtudes militares
e de uma corajosa
frontalidade,
prestigiando-se a si próprio
e a Instituição Militar
que devotadamente serviu
Armadas, decorrentes do Processo Revolucionário, as suas orientações e acções, continuadas
posteriormente como Chefe do Estado-Maior
General das Forças Armadas, foram determinantes para o processo de “despartidarização”,
que então se iniciou, e marcou a matriz da Instituição Militar na sua inserção na estrutura do
Estado Democrático.
Eleito Presidente da República em 1976, primeiro Presidente eleito por sufrágio universal
e direto, exerce o cargo até 1986, emergindo como uma Figura central no processo de democratização nacional. Durante parte significativa
deste período, exerce o cargo de Presidente do
Conselho da Revolução e lidera as Forças Armadas, como Chefe do Estado-Maior-General.
Reencaminhamento das Forças Armadas
Num quadro institucional ainda debilitado, o
reencaminhamento das Forcas Armadas para
aquela que, do ponto de vista constitucional,

é a sua verdadeira missão e a razão de ser da
sua existência – ao serviço dos portugueses, rigorosamente apartidárias, e garante da defesa
militar da República –, foi fruto da sua acção
e revelou-se vital para o actual posicionamento
das Forças Armadas como instituição estruturante do Estado.
Afastadas progressivamente da influência de
partidos e de grupos políticos, disciplinadas,
restabelecida a autoridade das linhas de comando hierárquicas e formais, reestruturadas
e valorizadas profissionalmente do ponto de
vista da formação do pessoal e da competência dos seus comandos, unidades e serviços,
simultaneamente foram promovidas e normalizadas as relações com as Forças Armadas dos
países de língua oficial portuguesa e com as
organizações internacionais, em especial, com
a NATO, as quais, hoje, são fundamentais do
ponto de vista da afirmação externa do Estado.
Processo que, num quadro de estabilidade e
permanência dos seus valores institucionais,
foi uma demonstração clara da capacidade
de comando, bem como expressão e referenda central do carácter do General Ramalho
Eanes, o qual nunca descurou o escrupuloso
respeito pelo rigor inerente aos deveres e direitos do estatuto da condição militar, verdadeira
essência da instituição e valor incontornável
para a estabilidade e coesão das Forças Armadas no seio do Estado Democrático. Valores
supremos que, no superior interesse público,
necessitam de ser estimados e preservados pelo Estado e devem ser cultivados com honra e
sobriedade pelos militares e pelas instituições

que estatuariamente os seguem e os cultivam.
Estou convicto ter sido este o nobre propósito
do General Ramalho Eanes, ao fomentar um
conceito, que veio a ser consignado num diploma, absolutamente fundamental, como a Lei
que estabelece as Bases Gerais do Estatuto da
Condição Militar.
Exonerado em Fevereiro de 1980 da função
de Chefe do Estado-Maior General das Forças
Armadas, manteve-se no activo até 1986, ano
em que concluiu o segundo mandato como
Presidente da Republica e não voltou a exercer cargos militares. Ao passar à situação de
reserva, culminou assim uma carreira verdadeiramente singular, norteada pelo culto das
virtudes militares e de uma corajosa frontalidade, prestigiando-se a si próprio e a Instituição Militar que devotadamente serviu. Apostou
posteriormente na sua formação, tendo-se doutorado em Ciência Política pela Universidade
de Navarra e tem mantido uma intervenção cívica, garante da sua frontalidade, conduta ética
irrepreensível e nobreza de atitudes.
Espada – símbolo do comando
Senhor Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Excelência
As Forças Armadas reconhecem e valorizam
fortemente a forma empenhada como o seu
actual Comandante Supremo tem vindo, de
forma sustentada, a manter uma activa proximidade, com os militares dos três Ramos nas
diversas estruturas das Forças Armadas. Fortalecer a coesão e dinamizar a nossa memória coletiva e, também, uma linha de força que extraí-
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mos da acção de Vossa Excelência, bem patente
na vontade, na determinação e nas palavras que
proferiu por ocasião da recente visita que efetuou ao Cemitério dos Militares Portugueses da
I Grande Mundial em França. Também hoje,
estou convicto que esta cerimónia militar conjunta, serve os propósitos de coesão e unidade nacional que Vossa Excelência vem activamente promovendo. É neste quadro que estou
certo que esta cerimónia militar presidida por
Vossa Excelência também contribui para unir
e reforçar a coesão e unidade nacional, pela homenagem que prestamos ao General Ramalho
Eanes.
Neste sentido, considerando que reconhecidamente, a mais alta distinção do General Ramalho Eanes foi e é servir os outros, solicito a
permissão de Vossa Excelência para me dirigir
em último lugar ao General Ramalho Eanes e
para lhe entregar conjuntamente com os Chefes Militares dos Ramos o símbolo do Comando – uma espada.
Meu General,
Para que Vossa Excelência possa recordar esta
justíssima homenagem, solicito que nos conceda a honra de aceitar o símbolo do Comando, como reconhecimento e todo o apreço pelo
que, fez pelas Forças Armadas Portuguesas e
pela Nação que somos.
Com a oferta desta espada, pretende-se recordar a bravura e o poder com que, ao longo da
sua brilhante carreira, sempre conseguiu distinguir o bem do mal, combatendo a perversidade e a insipiência, na defesa dos valores da
democracia e na construção da justiça e da paz.

A original composição do punho e do copo da
espada, desenhados e esculpidos manualmente no seio das Forças Armadas, reflectem o
apreço e a profunda admiração que os militares
nutrem por Vossa Excelência e que pretendem
eternizar num símbolo de comando associado
à História de Portugal desde os seus primados.
Na bainha, perfilados pela esfera armilar, símbolo da República, foram cravados os Brasões

de Armas do Estado-Maior-General, da Marinha, do Exército e da Força Aérea, esculpidos
em prata, emblemando a pureza e humildade
do Homem, e banhados a ouro, como marca
inconfundível da nobreza e firmeza do Militar.
O conjunto foi colocado sobre um fundo em
veludo vermelho, simbolizando a valentia e a
audácia que permanentemente pautaram a
conduta Vossa Excelência,

Com a oferta desta
espada, pretende-se
recordar a bravura
e o poder com que,
ao longo da sua
brilhante carreira,
sempre conseguiu
distinguir
o bem do mal,
combatendo
a perversidade
e a insipiência,
na defesa
dos valores
da democracia
e na construção
da justiça e da paz

1 General CEMGFA, intervenção por ocasião da homenagem ao General Ramalho Eanes, quando da passagem dos
quarenta anos da sua tomada de posse como primeiro Presidente da República, eleito após o 25 de Abril de 1974, (Mafra, 25 de Junho de 2016)
Título e subtítulos da Redacção
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Líder de uma
geração militar
passa
testemunho
do exemplo
AGRADEÇO-LHE, Senhor Presidente da República, e agradeço às Forças Armadas, de que
Vossa Excelência é Comandante Supremo, através dos seus Chefes de Estado-Maior – Chefe
do Estado-Maior-General das Forças Armadas,
General Pina Monteiro; Chefe do Estado-Maior
da Armada, Almirante Macieira Fragoso; Chefe
do Estado-Maior da Força Aérea, General Teixeira Rolo; e Chefe do Estado-Maior do Exército, General Rovisco Duarte – a generosidade
da homenagem com que, com esta cerimónia,
quiseram prestigiar a Instituição Forças Armadas, representadas pela minha geração de militares, aquela que tive a honra de, formalmente,
liderar. De liderar em tempos que foram, para
alguns, de indignação, de desespero mesmo,
em que foi necessário opor, à tentação da fácil
recusa da utopia da liberdade, a revolução pelas
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liberdades, para, sem olhar a perigos e interesses pessoais, se tentar fazer do País um lugar
melhor, de estimulante e crescente liberdade e
democracia.
Refiro-me, obviamente, sobretudo, à geração
dos militares que fizeram de Abril um compromisso de honra perante o País: o compromisso
de restituir à Pátria a liberdade que devida era
a todos os seus filhos, para, com ela, decidirem,
por si, o presente, e procederem ao desenho de
um futuro melhor, em que a democracia fosse
a forma e o fim da sociedade moderna. E que
esta visasse caminhar, sem interrupções desnecessárias, para a consecução de uma liberdade verdadeiramente “positiva” e uma democracia de efectiva e geral “libertação” de todos
os cidadãos portugueses do medo, dos medos,
mesmo os atávicos.
Cerimónia, esta, que me permito considerar:
De homenagem à Instituição Forças Armadas,
através da geração militar que tive a honra de
institucional e formalmente liderar;
De recordação democrática de um passado recente, de luta pela liberdade, com a intenção
de conseguir maior democracia, no presente e
no futuro. Que se consiga mais interiorizar e
dinamizar a responsabilidade social de todos
e, em especial, dos mais jovens, dos que tiveram a dita de já nascer no tempo das liberdades
democráticas, e cuja acção é indispensável ao
funcionamento da sociedade civil;
De homenagem, também, a todos os civis e
militares, e muitos foram os que, pela sua acção, até sacrificial por vezes, contribuíram para
vulnerabilizar o regime autoritário e o levar ao

Agradeço "a generosidade
da homenagem com que,
com esta cerimónia,
quiseram prestigiar
a Instituição Forças Armadas,
representadas pela minha
geração de militares,
aquela que tive a honra
de, formalmente, liderar.
De liderar em tempos
que foram, para alguns,
de indignação, de desespero
mesmo, em que foi necessário
opor, à tentação da fácil
recusa da utopia da liberdade,
a revolução pelas liberdades,
para, sem olhar a perigos
e interesses pessoais,
se tentar fazer do País
um lugar melhor,
de estimulante
e crescente liberdade
e democracia"
estado agónico final, que ajudado terá à eclosão e sucesso de Abril. Homenagem extensiva,
também, a todos quantos, sobretudo na desconcertante convulsão da transição para a democracia, quer isoladamente, quer em partidos
políticos, quer noutras instituições do Estado
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(Parlamento) e da sociedade civil, decisiva contribuição tiveram na defesa da transição para a
democracia constitucional pluralista.
Resolvido que foi Novembro, fastamente, porque se eliminou o espectro da guerra civil,
preocupação dos militares foi reassumir, com
clareza, a promessa original de Abril. Com esse propósito se elaborou, logo em Dezembro,
a Lei 17/75.
O trabalho, bem difícil, que a minha geração
assumiu, de reinstitucionalização das Forças
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Armadas, consistiu essencialmente em inculcar-lhes cultura democrática, em devolver-lhes
o mérito, a honestidade, a lealdade e a disponibilidade, o espírito de sacrifício; enfim, em
exigir-lhes respeito pela tradicional e indispensável condição militar, então com democrática
reconfiguração.
E a condição militar apresenta uma particularidade fundamental que distingue os militares de todos os outros grupos sociais. Resulta,
ela, de lhes ser confiada a missão de assegurar

sempre, em todas as circunstâncias, pela força
das armas, a defesa da Pátria e dos interesses
superiores da Nação, implicando, de maneira manifesta, a eventualidade do sacrifício da
própria vida ou da deficiência permanente.
Na verdade, inteira disponibilidade terá de ter,
sempre, o militar para participar em operações
no teatro de guerra ou fora dele, para abandonar a família e o domicílio, para cumprir a missão, qualquer que seja, e assumir voluntária e
conscientemente os riscos inerentes à missão,
à sua duração, dureza, à sua nova e diferente
circunstância geográfica, às condições em tudo
especiais.
É por ser detentor das armas da Nação e para
defesa do chão soberano, da liberdade e do superior interesse da Nação que se lhe exige neutralidade partidária e se lhe restringe o exercício dos direitos civis e políticos.
Neste trabalho insano, sempre entendemos a
condição militar como um virtuoso díptico de
exigências (de sujeições, mesmo) e compensações, insuficientes, estas, com certeza (e insuficientes porque nada, que não seja espiritual,
paga uma vida).
Mas entendemos sempre, também, que uma
sacrificial condição militar pressupõe o indispensável sentido e manifesto respeito da Nação
pelas Forças Armadas, pelos seus soldados.
Creio, com sentido orgulho, que, em tudo isto,
sucesso tivemos, no essencial. A comprová-lo
estão as Forças Armadas, no seu indiscutivelmente democrático comportamento, na sua
actuação de reconhecido e agraciado mérito
em todas as acções humanitárias que condu-

ziu no exterior, na sua disponibilidade para
actuar sem limitações ou condicionamentos
no empenho operacional, mesmo nos mais
terríveis teatros de operações, como foi o caso
do Afeganistão.
Creio, pois, que o desempenho das missões
atribuídas às Forças Armadas, apesar de tudo,
tem sido exemplar e é motivo de orgulho para a
democracia portuguesa, para os seus cidadãos
e seus militares.
Este trabalho, que considero bem-sucedido,
foi, Senhor Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, realizado
pelos militares da minha geração, nas circunstâncias descritas, sob minha liderança formal,
e tão bem prosseguida pelas gerações militares
seguintes, em situações sociais, económicas e
até políticas bem diferentes e não menos gravosas. Trabalho, este, que formalmente liderei,
enquanto seu antecessor como Comandante
Supremo das Forças Armadas e, assim, guardião fiel da fidelidade, da sensibilidade e da autenticidade da condição militar durante algum
tempo, enquanto seu Chefe de Estado-Maior-General. Trabalho, este, cujo resultado assumo, não podendo, no entanto, deixar de referir
que, para tal, contribuição importante tiveram
muitos oficiais, sargentos e praças das Forças
Armadas, com os quais aprendi, corrigi procedimentos e reajustei rumos traçados.
É por tudo isto, e por muito mais que não consigo expressar, que – em nome da geração de
militares que chegaram ao fim das suas carreiras e vidas, ou que delas se aproximam –
aceito, com humildade, mas orgulho também,
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a distinção que, por meu intermédio representativo, lhes confere e confere, sobretudo, à Instituição Forças Armadas.
A Vossa Excelência, Senhor Presidente da República e Comandante Supremo das Forças
Armadas como estabelece a Constituição, agradecemos a ponderação e a coragem com que,
neste tempo de tanta desconfiança e de tanta
mudança de mentalidades e valores, vem dizer
à Nação que a nossa Pátria não será obra só
de militares, que deverá continuar a ser obra
de todos, deles também, guardando-lhes, com
preocupada e virtuosa atenção e cuidado, a sua
distinta e indispensável condição militar, que
faz da Instituição Militar Forças Armadas, que
confiam na Nação e nas quais a Nação pode
confiar.
É Vossa Excelência, Senhor Presidente da
República, enquanto Comandante Supremo
das Forças Armadas, o guardião da condição
militar. E porque assim o é, em nome dessa
geração que me coube, repito, formalmente, liderar, peço, pois, licença para lhe oferecer esta
espada, como expressão simbólica da condição
militar, sem cuja observância justa, atenta e
virtuosamente díptica, não há verdadeiras Forças Armadas nacionais.
Peço-lhe que Vossa Excelência, Senhor Presidente da República e Comandante Supremo
das Forças Armadas, a receba e receba a mensagem que ela representa e, mesmo, contém:
um amor à Pátria sem limites, à democracia
sem hesitações, com uma disponibilidade que
aceita, com naturalidade, tudo fazer, mesmo
viver ou morrer para que a Pátria viva a vida
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"Peço-lhe que Vossa
Excelência, Senhor
Presidente da
República
e Comandante Supremo
das Forças Armadas"
(...) guarde a espada (...)
"e, se assim
o entender,
a transmita
aos seus sucessores
como símbolo
de confiança
dos militares,
que também eles
saberão ser, enquanto
Presidentes da
República
e Comandantes
Supremos
das Forças Armadas,
os guardiões
da correcta
condição militar
das Forças Armadas,
da democracia
e da Pátria"
do presente e devir, com liberdade, segurança,
justiça, paz e igualdade.
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Peço-lhe que Vossa Excelência, Senhor Presidente da República e Comandante Supremo
das Forças Armadas, a guarde e, se assim o entender, a transmita aos seus sucessores como
símbolo de confiança dos militares, que também eles saberão ser, enquanto Presidentes da
República e Comandantes Supremos das For-

ças Armadas, os guardiões da correcta condição militar das Forças Armadas, da democracia
e da Pátria.
Mafra, 25 de Junho de 2016
*Título da Redacção
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Avançar

António Ramalho Eanes

ENTENDEU O SENHOR Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, comemorar o 40.º aniversário das primeiras eleições presidenciais democráticas em Portugal, que tiveram
lugar a 27 de Junho de 1976, através de um conjunto de iniciativas sob o lema “Um Presidente
para todos os Portugueses”, de que esta conferência faz parte, e a que se seguirá, como bem sabem,
a inauguração de uma exposição, organizada pela
equipa dirigida pelo Dr. Diogo Gaspar, director do
Museu da Presidência, que felicito, pela sua competência, dedicação e empenho.
Permita-se-me, também, que sublinhe o facto de
nos encontrarmos na Fundação Calouste Gulbenkian para manifestar, com júbilo, a minha
homenagem às celebrações do seu 60.º aniversário. É uma instituição da maior relevância, a que
o País muito deve, e justo é recordar, em primeira
linha, o Sr. Calouste Gulbenkian e, depois, o Dr.
Azeredo Perdigão, que tão valioso contributo deram para a construção de um Portugal melhor.
Neste dia, em que se completam exactamente
40 anos sobre as primeiras eleições presidenciais, importa, em minha opinião, recordar,
recordar brevemente, o contexto em que tive-
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Neste dia importa
recordar
o contexto
em que tiveram
lugar
as eleições,
no quadro
do sistema
de governo
semipresidencial
instituído pela
Constituição
de 1976, e as
alterações
à função
presidencial
introduzidas
pelas
subsequentes
revisões da
Constituição
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ram lugar essas eleições, no quadro do sistema
de governo semipresidencial instituído pela
Constituição de 1976, e as alterações à função
presidencial introduzidas pelas subsequentes revisões da Constituição, em especial a de
1982, bem como fazer um muito breve balanço
destes 40 anos de Democracia.
A Constituição, aprovada em 1976, é, segundo
Jorge Miranda, “a mais complexa” 1 de todas as
constituições portuguesas.
Dadas as circunstâncias especiais em que foi
elaborada (com a memória da I República e do
regime derrubado em 1974, e na perspectiva do
perigo de implantação de uma nova e bem diferente ditadura, num ambiente de grande agitação
social, em que, inclusivamente, se verificou o se-
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questro da própria Assembleia da República), a
nossa Constituição traduz especial preocupação
com “os direitos fundamentais dos cidadãos e dos
trabalhadores e com a divisão de poderes”2.
Miguel Galvão Teles considera-a, mesmo, o resultado de um “compromisso histórico”3. Acrescenta, mesmo, que, considerando a situação política em que foi elaborada e as forças partidárias
que, nessa elaboração, participaram, “o compromisso não poderia ter sido excessivamente diferente do que foi”4.
Há, certamente, justificação política e histórica, com alguma consistência, para a forma
como tudo se passou. Convulsionária estava,
ainda, a Sociedade Civil, intolerante e verdadeiramente incivil, porque diversas, intolerantes e

contraditórias eram as concepções vigentes de
serviço ao bem comum.
Não há constituições perfeitas. A nossa Constituição é a melhor que foi possível elaborar nas
condições que, então, se verificavam. Quero, por
isso, manifestar o meu profundo apreço pelos deputados constituintes, que dela fizeram parte, alguns dos quais estão hoje aqui presentes. Quero,
igualmente, prestar a minha homenagem ao seu
Presidente, Prof. Henrique de Barros.
A Constituição da República de 1976 entrou em
vigor a 25 de Abril de 1976, iniciando o seu percurso directivo da constitucionalidade política.
Num contexto de muitas incertezas e sentidas
vulnerabilidades, a eleição de um Presidente
da República – que se admitia que viesse a ser,
muito provavelmente, militar – por sufrágio directo, não foi pacífica. Poderia conferir-lhe um
exagerado poder político-militar: “Numa palavra [segundo Miguel Galvão Teles]: temíamos
que, naquele momento, a eleição directa do Presidente da República pudesse abrir espaço para
um “caudilho”. Felizmente, os nossos temores
não se confirmaram”5.
Foi, na verdade, o semipresidencialismo português um dos primeiros sistemas pós-autoritários
bem-sucedidos, no período recente.
O semipresidencialismo português, à semelhança dos seus congéneres europeus, assentava em
dois princípios fundamentais, que propunham
repartir o poder entre o Presidente da República
e o primeiro-ministro.
O primeiro princípio estabelece, em termos gerais, que o Governo dirige a política da Nação.
O segundo princípio define que os poderes atri-

Não há constituições
perfeitas. A nossa
Constituição é a melhor
que foi possível elaborar
nas condições que, então,
se verificavam. Quero,
por isso, manifestar o meu
profundo apreço pelos
deputados constituintes,
que dela fizeram parte, alguns
dos quais estão hoje aqui
presentes. Quero, igualmente,
prestar a minha homenagem
ao seu Presidente, Prof.
Henrique de Barros
buídos ao Presidente da República são reais e
não nominais, contrariamente ao que acontece
no regime parlamentar.
No entanto, na questão dos poderes reais, apresenta o semipresidencialismo português, relativamente a alguns dos seus congéneres europeus,
significativas diferenças.
As prerrogativas constitucionais de 1976 conferem, ao Presidente da República, poderes
de regulação, de pressão e de substituição. No
caso português é notório o “desfasamento existente entre a enorme legitimidade que recebe
do sufrágio universal por que é eleito, e os limitados poderes, nomeadamente os poderes
“normais” de que dispõe.6”
Na verdade, contrariamente ao que acontece com
outros regimes semipresidenciais, são reduzidos
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o actual Presidente
da República, por mérito
pessoal, conseguiu devolver
a eleição do Presidente
da República aos cidadãos,
à sociedade civil, com o apoio
maioritário. Conseguido
tem, pois, por mérito pessoal,
confiança e afecto, guardar
essa situação, num tempo
de redobrada, mas talvez
não nova nem original,
desconfiança dos cidadãos
nos seus dirigentes
e nas instituições políticas

os poderes de regulação e pressão constitucionalmente atribuídos ao Presidente da República.
Grandes são, sem dúvida, os poderes de substituição. Dificilmente pode o Presidente da República corrigir – através do uso oportuno dos
poderes “normais” – erros do percurso governativo passíveis de gerar ou potenciar crises,
políticas ou outras. Pode, sim, recorrendo aos
grandes poderes, tentar resolver, formal e politicamente, as crises.
Na verdade, os poderes “normais” do Presidente
da República não fazem dele um governante, como acontece em certos semipresidencialismos.
A estrutura do regime contempla, sobretudo, a
atribuição ao Presidente da República de prerro-
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gativas excepcionais, destinadas a fazer face a conjunturas de crise.
“A partir de 1982, (…) o Presidente podia (…)
[dissolver] livremente a Assembleia, com parecer não vinculativo do Conselho de Estado e,
em contrapartida, passou a apenas poder demitir o Governo quando tal fosse exigido pelo regular funcionamento das instituições. Um largo consenso formar-se-ia à volta da matéria. E
o sistema tem funcionado bem com sucessivos
Presidentes e com Governos de apoios parlamentares vários (tem funcionado bem melhor
do que qualquer dos sistemas de governo experimentados nos séculos XIX e XX)6 ”.
Ter-se-á, assim, no entanto, anulado a possibilidade de, perante crises internas num governo
de maioria, ou incompetência na acção e eficácia do governo na correcta prossecução do bem
comum, o Presidente da República protagonizar constitucionalmente acções tendentes a
encontrar novo primeiro-ministro entre os elementos do partido da maioria, e, naturalmente
aceite pela mesma maioria.
Continua, no entanto, o Presidente da República a ter a competência de recusar a nomeação
de um primeiro-ministro, mesmo que indigitado por uma maioria, quando entende que ao
mesmo faltam condições políticas objectivas
para garantir uma governação estável, coerente, e eficaz na definição ou aplicação de políticas indispensáveis ao regular funcionamento
da governação.
Com a revisão constitucional e alteração das
competências políticas do Presidente da República, vedado lhe ficava ser, com a Assembleia
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da República, guardião e juiz da legitimidade
do exercício do governo.
E esquecer se não deve que o Presidente da República jurou “defender, cumprir e fazer cumprir
a Constituição da República Portuguesa”. Que
grandes, enormes, são, pois, as responsabilidades
que impendem no Presidente da República perante o Povo português.
Felizmente, o actual Presidente da República, por
mérito pessoal, conseguiu devolver a eleição do
Presidente da República aos cidadãos, à sociedade
civil, com o apoio maioritário. Conseguido tem,
pois, por mérito pessoal, confiança e afecto, guardar essa situação, num tempo de redobrada, mas
talvez não nova nem original, desconfiança dos
cidadãos nos seus dirigentes e nas instituições
políticas. É indispensável, pois, para a saúde da
política, “regressar às raízes éticas da política para
encontrar o sentido da acção colectiva”7.

Em democracia – que é, por definição, o regime
onde cabem o desacordo, o protesto, a discordância perante questões adquiridas, enfim, todos
inerentes ao funcionamento do seu sistema de liberdades – o Presidente da República deve ser “a
expressão de toda a colectividade”8.
E uma sociedade civil consciente, personalizada, socialmente responsável, cosmopolita,
tolerante, ultra-exigentemente pluralista e informada, em muito poderá ajudar os responsáveis políticos (o Presidente da República, em
especial) a reconstruir a Nação. E é assim porque, como se sabe, a democracia “representa a
forma e o fim da sociedade moderna e não só
uma forma de governo”. O coração da democracia está na ideia de sociedade civil, ideia real
profunda, tão ampla e difícil como o próprio
conceito de democracia, mas imprescindível
para ele, pois é sua fonte e motor.
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Relação com ética, esta, do Presidente da República, sociedade civil e suas organizações, que
me parece ser de crucial importância política,
pois também significa que o Presidente da República é Presidente de todos os portugueses, a

56 O REFERENCIAL

todos reconhece cidadania e exige participação
na vida colectiva.
Nesta perspectiva, o Presidente da República,
Presidente de todos os cidadãos, a todos conferindo igual atenção e cuidado, poderá, segura-

mente, até solicitar aos governos, aos partidos
ou à Assembleia da República que forneçam
informação, mesmo à própria sociedade civil,
da exequibilidade financeira de certas promessas eleitorais que, embora apelativas ao voto,
são manifestamente difíceis, prejudiciais ao
futuro do País, ou impossíveis de concretizar.
Gostaria, agora, apenas, de fazer um breve balanço dos sucessos e insucessos da Democracia instaurada no quadro da actual Constituição e, portanto, destes últimos 40 anos, e de que, apesar de
tudo, nos devemos orgulhar.
Fácil nunca seria governar o País, que era endemicamente deficitário comercialmente. Difícil,
muito difícil, era a situação económica e social
interna. Na verdade, encerrámos o Império, traumaticamente, com todas as consequências económicas inerentes. Significativo e preocupante era
o nosso atraso, nomeadamente na modernização
económica e no desenvolvimento social, fraca era
a nossa produtividade e competitividade, e orientada estava a nossa economia para a produção de
bens e produtos não transaccionáveis. Aumentara, em muito, a nossa vulnerabilidade económica perante a emergência comercial de países do
terceiro mundo, verificara-se uma deslocalização
da indústria para países emergentes de baixos salários e escassas obrigações sociais, e assistia-se a
um atraso no desenvolvimento social, num momento de globalização, que assemelhara o mundo
a um mercado único global. Enfim, em situação
de atraso e carência económico-financeira, teríamos de nos refazer, em poucos anos.
A tal situação, responder, com êxito suficiente,
não seria fácil. Implicaria consensos suficien-

No momento da
“revolução” de Abril,
o país não parou,
filosoficamente e em
conjunto, para olhar “
a sua própria identidade”,
para meditar “sobre
o seu próprio destino,
de modo a definir o rumo
e os contornos
projectivos
da construção
do futuro”
tes sobre reformas deliberadas, sobre a visão,
o método e a estratégia que têm a ver com o
futuro do País.
No momento da “revolução” de Abril, o país não
parou, filosoficamente e em conjunto, para olhar
“a sua própria identidade”9, para meditar “sobre
o seu próprio destino, de modo a definir o rumo
e os contornos projectivos da construção do futuro”10. Também na fase da transição e consolidação
da democracia, difícil seria o País concentrar-se
na reflexão, conjunta, de si mesmo, da sua situação, nacional e internacional envolvente, sobre a
construção do seu devir.
Enfim, não cuidámos de, como disse o saudoso padre Manuel Antunes, “repensar Portugal”,
“partindo de uma visão realista “do País que temos, do país que [no mundo] somos”11, do País
que, no mundo, pretendíamos e podíamos realisticamente ser.
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Uma sociedade
civilizada é aquela,
como diz Rafael Alvira,
em que o Estado é apenas
e só uma das suas
instituições, sem dúvida
a mais importante,
mas não a única.
E o Estado, nesta dita
sociedade civilizada,
como instituição,
serve a sociedade,
não se lhe contrapondo
nem se identificando
com ela
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A democracia, é preciso construí-la todos os dias,
com o exercício das “liberdades, da positiva, também” e com a vontade, o trabalho, e a fiscalização
livre dos cidadãos. E construí-la, concedendo ao
trabalho, a todo o trabalho honesto e competente, papel de motor, atribuindo à verdade a função
fundamental, considerando a justiça como regra e
a liberdade como clima, atribuindo à fraternidade,
apesar das inevitáveis diferenças e conflitos na sociedade, a função de garante da paz e da unidade
entre todos.
Uma sociedade civilizada é aquela, como diz
Rafael Alvira, em que o Estado é apenas e só
uma das suas instituições, sem dúvida a mais
importante, mas não a única. E o Estado, nesta
dita sociedade civilizada, como instituição, ser-

ve a sociedade, não se lhe contrapondo nem se
identificando com ela.
O caminho não é avançar contra os demais.
O difícil, mas civilizado, é avançar com os demais. Avançar sempre, sempre respeitando a
dignidade de todos, sem ninguém deixar para
trás ou de fora.
Como diz António Ramos Rosa, “Se a pátria é
uma herança ela é também o espaço que está à
nossa frente”12, à frente de todos.
Fundação Calouste Gulbenkian,
27 de Junho de 2016
1. MIRANDA, Jorge – Constituição e Cidadania. 2003-2015.
Coimbra: Edições Almedina, 2016. p 13
2. MIRANDA, Jorge – Constituição e Cidadania. p.13
3. TELES, Miguel Galvão. Cit. In. MIRANDA, Jorge – A
Constituição de 1976: Formação, estrutura, princípios fundamentais. Lisboa: Livraria Petrony, 1978. p.274
4. TELES, Miguel Galvão, Cit. In. MIRANDA, Jorge – A
Constituição de 1976.p.274
5. TELES, Miguel Galvão – A segunda plataforma de acordo constitucional entre o Movimento das Forças Armadas e os
partidos políticos. In MIRANDA, Jorge (org.) – Perspectivas
constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. Coimbra: Coimbra Editora, 1998. p.694
6. CRUZ, Manuel Braga da – Instituições políticas e processos
sociais. Venda Nova: Bertrand Editora, 1995 (col Ensaios e
Documentos). p.222
7. MIRANDA, Jorge – Constituição e Cidadania. pp.71-72
8. GAUCHET, Marcel – La démocratie d’une crise à l’autre.
Nantes: Éditions Cécile Defaut,2007. p.10
9. FRANCO, José Eduardo. In. ANTUNES, Manuel – Repensar
Portugal. Lisboa: Multinova, s.d. (Cidade Nova, 2). p.15
10. FRANCO, José Eduardo. In. ANTUNES, Manuel – Repensar Portugal. p.15
11. FRANCO, José Eduardo. In. ANTUNES, Manuel – Repensar Portugal. p.17
12. António Ramos Rosa
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Lições de um

A encerrar, na Fundação Calouste Gulbenkian,
a cerimónia evocativa dos 40 anos das eleições
presidenciais em democracia, o Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, proferiu
o seguinte discurso.
CONCLUI-SE HOJE o ciclo evocativo da primeira eleição presidencial em democracia. E
o Presidente da República entendeu ser essencial assinalar e que, por feliz alvitre do Senhor
General António Ramalho Eanes, se revestiu
de carácter profundamente pedagógico e prospectivo, envolvendo reflexões e debates com jovens em Castelo Branco e Évora. Assim como
a exposição que será inaugurada a seguir a esta
sessão e que contou com a sempre disponível
anfitroria cívica e democrática da Fundação
Calouste Gulbenkian. Abarcou ainda, por iniciativa do Comandante Supremo das Forças
Armadas, homenagem destas ao seu antigo
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Chefe do Estado-Maior General, numa cerimónia tocante que serviu como sucedâneo ao justo marechalato que a conhecida humildade do
homenageado novamente declinou.
Encerramos, pois, uma jornada de evocação e
de reconhecimento nacional, enriquecida pela
honrosa e solidária presença de personalidades
de Estados irmãos no mundo que fala Português. Todas se tendo cruzado com V. Exa., Senhor General, ao longo de décadas e querendo
associar-se a este momento singular. Saúdo
por isso com fraterno respeito os Senhores
Presidentes da República de Cabo Verde e da
Guiné-Bissau. Bem-hajam pela vossa presença!
Mas jornada de evocação e reconhecimento nacional que conta com a presença física de outros
Presidentes da República da nossa democracia
e a presença espiritual de um terceiro. Bem-hajam também, Senhores Dr. Jorge Sampaio e
Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva. A vossa
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legado
ímpar

presença, além da autoridade de dez anos de
Presidência, antecedida de percursora e rica vivência autárquica, num caso, e de longo e determinante chefia do Governo, no outro, simboliza
de sobremaneira a continuidade do Estado de
Direito e faz avultar que a todos une o voto popular no representante supremo, quer da Nação
quer das Forças Armadas que lhe é inerente.
Num momento em que por esse mundo fora,
para não dizer nalguns recantos da nossa Europa, se adensam sinais de divisão problemática,

de descrença de democrática, de aumento de
violência, de atentados aos direitos das pessoas, é salutar que em Portugal seja exemplarmente expresso o respeito pelos valores fundamentais da Pátria que somos, da Constituição
que temos, do Estado democrático e social que
formamos, em afirmação institucional que
ultrapassa englobando-os aqueles que, com a
transitoriedade de todo o poder democrático,
emprestaram a sua vontade à vida das instituições e à Pátria portuguesa.
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Senhor General António Ramalho Eanes, há
precisamente quarenta anos, a esta hora, milhares de portugueses exerciam por todo o País
o seu direito de voto para elegerem o primeiro
Presidente da República em democracia. Uma
decisão que distava apenas dois meses e seis
dias da promulgação da Constituição da República Portuguesa. E, menos ainda, da eleição da
primeira Assembleia da República.
Que desafio para uma democracia que nascia!
E é essa a primeira razão de evocação e reconhecimento ao acto matricial de 25 de Abril de
76, lembrando todos aqueles que antes do 25 de
Abril de 74, nesse preciso dia e naqueles que se
lhe seguiram, tornaram possível a democracia
e a sua concretização constitucional em tempo
tão breve.
V. Exa., Senhor General António Ramalho Eanes,
foi um deles. Qualificado antes, durante e após o
25 de Abril, incluindo o 25 de Novembro de 1975.
Sabendo que a mais acidentada das democracias é sempre melhor que a mais estável das
ditaduras. Sabendo ainda que a democracia
pode ser fruto da iniciativa castrense, mas só
é constitucional e duradouramente legítima se
assentar na vontade popular.
No entretanto, aquelas semanas de campanha
eleitoral não haviam sido simples. A Revolução
continuava naturalmente presente na Constituição e no arranque da sua vigência.
V. Exa. teve nesse contexto a missão histórica
de abrir caminhos, de aplanar confrontos, de
estabelecer pontes, e o veredicto popular foi
eloquente. Encetava-se um novo capítulo da
História Pátria.
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Mais uma lição a reter: a do papel crucial do Presidente da República em clima de radicalização
de posições e de atitudes, corporizando o máximo
denominador comum em torno dos valores nacionais, ditados pela História e acolhidos pela Constituição, e resistindo a substituir-se ou imiscuir-se
noutros órgãos de soberania e instâncias do Poder.
Só que, o período de transição em que se entrava impunha de igual modo uma atenção prioritária às Forças Armadas. E V. Exa., ao acumular a chefia do Estado-Maior General das Forças Armadas com a Presidência da República –
caso único na história democrática portuguesa
– desempenhou papel nuclear num processo
muito complexo, quer dentro da instituição militar quer entre ela e a débil sociedade civil e o
sistema de partidos em consolidação.
Terceira lição que cumpre sublinhar: ignorar
ou minimizar por acção ou omissão as Forças
Armadas é não apreender uma componente essencial da identidade pátria, além de adicionalmente não perceber os desafios de segurança
global e nacional do tempo em que vivemos.
Segurança que é indissociável dos desígnios
que a Constituição que nos rege traça à nossa
política externa e de defesa.
Eis outro plano em que V. Exa. soube definir
e executar um magistério que perduraria até
hoje: os caboucos do reencontro entre falantes
do Português, no persistente rumo da integração europeia, na fidelidade à Aliança Atlântica,
na visão ecuménica aberta a outros universos,
aparentemente próximos ou longínquos.
Quarta lição, ora rememorada: a da constância
das coordenadas cimeiras da nossa presença

no concerto das nações, respeitando a História e exercitando a democracia constitucional.
Linhas estas de política externa não sujeitas a
impulsos ou estados de alma conjunturais.
Muito mais lições poderia lembrar neste ensejo. Da permanente atenção que revelou às nossas comunidades espalhadas pelo Mundo; à salutar compatibilização entre a unidade do Estado e a inovadora autonomia político-legislativa
dos Açores e da Madeira; da independência do
poder judicial à autonomia administrativa do
Poder Local; e sempre, à salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos, próprios de
um Estado democrático e social.
Senhor General António Ramalho Eanes, ter sido
o primeiro Presidente da República eleito em democracia e haver deixado bem vivas as lições que
acabo por defeito elencar, é motivação reforçada
para este ciclo evocativo que permitiu revisitar o
que é e o que deve ser a nossa democracia. O pode
e deve nela ser o Presidente da República. O que
não podem deixar de ser as Forças Armadas e a
coerência na política externa. Tudo num quadro
de Estado constitucional, democrático e social.
Este legado, sucessivamente enriquecido, pelo
notável contributo dos sucessores de V. Exa.,
é o que fica para a História. Que relativiza os
altos e baixos das conjunturas, as inevitabilidades de acordos e desacordos, a rotação de
apoios e de desafeições, os instantes de maior
ou menor protagonismo no sistema de governo ou no sistema de partidos.
Mais importante é apontar que, terminada
a missão presidencial, a idade invejável para
qualquer estatuto senatorial e feita a ingrata

experiência de lidar no terreno com a realidade
que havia tentado afeiçoar de fora, ter V. Exa.
decidido encetar um novo percurso, feito de
estudo, de pesquisa, de teorização e sempre de
preocupação pedagógica.
E por aqui chegamos ao Homem. Carácter impoluto. Personalidade austera. Integridade pessoal. Humildade constante. Sentido de dever
para com os outros e Portugal sem hesitações.
Foi há quarenta anos, Senhor General. Depois
desse tempo irrepetível, V. Exa. ficou a ser, como todos os antigos Presidentes da República
por direito próprio, Grande Colar da Ordem
Militar da Torre Espada, do Valor, Lealdade e
Mérito. Recebeu recentemente o Grande Colar
da Ordem da Liberdade, justamente atribuído
a todos os anteriores Chefes de Estado. Das
mãos do Presidente da República irá receber
agora o Grande Colar da Ordem do Infante D.
Henrique. Homenagem ao engrandecimento
de Portugal dentro e fora de fronteiras, em coerência com a nossa vocação universal.
Eu sei, nós sabemos, que nenhuma destas condecorações com aquela que o filho de Alcains,
zeloso soldado, recto chefe militar, pertinaz
servidor da causa pública, e devotado desbravador das promessas democráticas, mais preza
a serena mas profunda gratidão das portuguesas e dos portugueses. Mas essa já recebeu V.
Exa. há muito tempo. Prova de que somos uma
nação que sabe distinguir com a sua memória
reconhecia os melhores de todos nós

Título da Redacção.
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Ordem do

A ORDEM DO INFANTE D. Henrique destina-se
a distinguir quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro, assim
como serviços na expansão da cultura portuguesa
ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores.
O Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique é o mais alto grau da Ordem e é concedido
pelo Presidente da República a Chefes de Estado estrangeiros. O Grande-Colar pode ainda ser
concedido pelo Presidente da República a antigos
Chefes de Estado e a pessoas cujos feitos, de natureza extraordinária e especial relevância para
Portugal, os tornem merecedores dessa distinção.
Ordem do Infante D. Henrique foi criada em
1960, para comemorar o 5.º Centenário da morte do Infante D. Henrique, o Navegador, filho do
Rei D. João I e da Rainha D. Filipa de Lencastre,
um dos membros da Ínclita Geração e o grande
impulsionador do grande desígnio nacional que
foram os Descobrimentos.
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O Infante D. Henrique, Duque de Viseu, nasceu no Porto a 4 de Março de 1394 e morreu
em Sagres, a 13 de Novembro de 1460. O Infante foi governador e administrador da Ordem de
Cristo, com cujos recursos financiou os Descobrimentos. Dedicou-se ao estudo das Matemáticas e, em especial, às ciências cosmográficas.
Aplicou o uso do astrolábio na navegação e inventou as cartas planas.
Por força desta história pessoal tão fortemente ligada à História de Portugal, quando em 1960 a
Ordem foi fundada “em homenagem ao infante
D. Henrique e sob a sua invocação”, o Decreto
43.001, de 2 de Junho, destinou-a galardoar serviços ligados a “actividades ou estudos histórico-marítimos ou ao conhecimento e divulgação da
expansão de Portugal no Mundo”.
Na legislação de 1962, a finalidade da Ordem
foi modificada, passando a visar “distinguir
os que houverem prestado serviços relevantes
a Portugal no País e no estrangeiro” e “servi-
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Infante
D. Henrique
ços na expansão da cultura portuguesa ou para
conhecimento de Portugal, sua história e seus
valores”, finalidades que se mantiveram nas alterações legislativas subsequentes.
Desde o momento da sua instituição, a Ordem
conta com o grau de Grande-Colar, destinado a
agraciar Chefes de Estado. O primeiro Grande-Colar da Ordem foi atribuído ao Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira do Brasil 1960. O
Grande-Colar foi atribuído também, mediante
decreto-lei de autorização, ao Príncipe Filipe, Duque de Edimburgo.
Depois da revolução de Abril de 1974, foi atribuído a diversos dirigentes comunistas do Bloco de

Leste, sendo actualmente concedido, por tradição,
na primeira visita bilateral envolvendo um determinado Chefe de Estado.
Entre os Chefes de Estado agraciados estão o Rei
Juan Carlos I de Espanha (1978), o Presidente
François Mitterand de França (1983), o Presidente
Lech Walesa da Polónia (1994), o Presidente Nelson Mandela da África do Sul (1995), o Imperador
Akihito do Japão (1998) e o Presidente Xanana
Gusmão de Timor-Leste (2006).
A Ordem do Infante D. Henrique é constituída
por seis graus: Grande Colar (chefes de Estado);
Grã-Cruz; Grande Oficial; Comendador; Oficial;
e Cavaleiro/Dama.
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EANES

A Estrada da Vida

Direiros Reervados

Luís Sequeira
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1. Ideais de Abril
O 25 DE ABRIL DE 1974 e os descobrimentos
marítimos dos séculos XV e XVI são os acontecimentos históricos de que os portugueses
mais se orgulham (estudo “Percepção sobre a
União dos Portugueses”, publicado em 2014).
O Movimento das Forças Armadas Portuguesas (MFA), autor moral e material do 25 de
Abril, maioritariamente constituído por jovens
oficiais oriundos das Academias Militares,
soube interpretar as “aspirações e interesses da
esmagadora maioria do Povo Português” e assumiu um compromisso escrito perante o País explicitando a finalidade dessa intervenção
armada e as medidas necessárias até “serem
eleitos pela Nação a Assembleia Legislativa e
o novo Presidente da República” (Programa do
MFA).
As prioridades então estabelecidas ficaram conhecidas como os 3 D´s: descolonização, democratização e desenvolvimento.
As circunstâncias e os factos ocorridos nos dois
anos de transição, coincidentes com uma descolonização de territórios ainda em conflitos
armados (Guiné, Angola e Moçambique), foram intensamente vividos pelas Forças Armadas e pelos partidos políticos que, entretanto,
emergiam numa sociedade em início de prática democrática e defesa dos direitos cívicos.
É assim que, em 27 de Junho de 1976, têm
lugar as primeiras eleições presidenciais e os
portugueses dão maioria absoluta ao General
António Ramalho Eanes, confiando-lhe um
mandato cujos desafios eram da maior responsabilidade, uma vez que Portugal, liberto do

Pode dizer-se
que Eanes tem assim
lugar nos ”Poetas
Lusitanos”
de Pascoaes
e “os períodos mais
belos foram aqueles
em que não houve
discordância
entre o sonho
e a acção”.
A gratidão
dos portugueses
ao General Eanes
traduz a melhor
resposta à questão
de Malraux:
“O que fizestes
por Portugal?”

“império colonial”, precisava de uma definição
política, de um modelo económico e social moderno e, principalmente, da estabilidade que
lhe permitisse consolidar o novo regime democrático e encontrar um projecto de desenvolvimento para o País.
2. Liderar pelo exemplo
António Ramalho Eanes, 41 anos de idade, sem
passado político, militar austero na palavra e na
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3. Valores da cultura
A cultura, “forma mais doce do conhecimento” é, no dizer de André Malraux, “o que fica
depois de se esquecer tudo o que foi aprendido”. E o que fica é sempre o essencial, são
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os princípios, os valores humanos, o conhecimento, a sabedoria. É este essencial, “invisível
aos olhos”, que é o fio condutor do caminho
percorrido e caracteriza a qualidade da pessoa.
A “estrada da vida” do General Eanes é um
exemplo de coerência entre os “princípios e valores alicerçados nas raízes profundas da terra
portuguesa e das suas gentes”e a aprendizagem permanente resultante da visão clara da
realidade. São esses os factores que enformam
a justeza das opções tomadas e a sua utilidade
para a sociedade.
Pode dizer-se que Eanes tem assim lugar nos
”Poetas Lusitanos” de Pascoaes e “os períodos
mais belos foram aqueles em que não houve
discordância entre o sonho e a acção”.
A gratidão dos portugueses ao General Eanes
traduz a melhor resposta à questão de Malraux:
“O que fizestes por Portugal?”
Igualmente, a amizade dos que lhe são mais
próximos significa o reconhecimento do que
realizou e do sentido humano que coloca em
todas as suas acções.
Em data de aniversário de Miguel Torga, seu
Amigo, será oportuno recordar a “Viagem”:

> Entre amigos, em recente reunião em Lisboa; em baixo, na Cooperativa Árvore, Porto, por ocasião da última
exposição do arqt.º Noronha da Costa

É o vento que me leva.
O vento lusitano.
É este sopro humano
Universal
Que enfuna a inquietação de Portugal.

Direiros Reervados

forma de estar, era agora o primeiro magistrado da Nação.
Eleito na base de um julgamento “à priori “da
sua nobreza de espírito, honradez e solidariedade, atributos inerentes a um “bom português” no dizer de Teixeira de Pascoaes (“A Arte
de ser Português”), estava prisioneiro dos princípios e valores que incorporava e da esperança
de um povo que, livre de um passado opressor,
aspirava a um futuro melhor.
Iniciava-se assim uma década decisiva para a
reconstrução de um país em todas as suas vertentes, a política, a económica e a social.
Do seu exercício empenhado, altruísta, independente e coerente com os compromissos assumidos, resultou a pacificação do País, a consolidação democrática e a escolha, em eleições
livres, das opções políticas futuras, com especial relevância para a integração de Portugal na
União Europeia.
Defensor da liberdade, da justiça social e da
dignidade humana, o General foi o comandante que “marchou na frente do pelotão ouvindo
sempre os passos dos seus soldados”, o político que liderou pelo exemplo e, fundamentalmente, o cidadão exemplar que não se resigna
perante as desigualdades sociais, não aceita a
submissão da sua pátria, nem quer um futuro
sem esperança para as novas gerações.

Direiros Reervados
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Grã-Cruz da Ordem
do Infante para

Salgueiro
Maia

70 O REFERENCIAL

cipal de Santarém, Ricardo Gonçalves Ribeiro
Gonçalves, e o presidente da Associação 25 de
Abril, Vasco Lourenço.
A viúva do capitão de Abril, Natércia Salgueiro
Maia, que recebeu a condecoração das mãos de

LUSA / João Relvas

O Presidente da República atribuiu, a
título póstumo, a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, a Salgueiro Maia, num gesto de “reconhecimento da pátria portuguesa”,
dizendo que nunca é tarde para a “reparação
histórica”.
A cerimónia da entrega da condecoração à família decorreu no Palácio de Belém, dia 30 de
Junho, perante diversas personalidades, nomedadamente, o ministro da Defesa Nacional,
Azeredo Lopes, o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Pina Monteiro, os chefes dos três ramos das Forças Armadas, CEMA, almirante Luis Manuel Fourneaux
Macieira Fragoso, CEME, general Frederico José Rovisco Duarte, e o CEMFA general Manuel
Teixeira Rolo, o presidente da Câmara Muni-

marcelo rebelo
de sousa apontou
salgueiro maia
como “um exemplo”
e defendeu
que “Portugal
não é avaro
em gratidão”, embora
isso possa acontecer
tardiamente.

O REFERENCIAL 71

REPARAÇÃO

72 O REFERENCIAL

LUSA / João Relvas

Marcelo Rebelo de Sousa, disse estar “reconfortada pela decisão do senhor Presidente” e
agradeceu-lhe, emocionada.
O filho de Salgueiro Maia, Filipe, e a neta, Daniela, também estiveram presentes na Sala dos
Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa.
Numa curta intervenção, de cerca de cinco
minutos, o Chefe de Estado apontou Salgueiro Maia como “um exemplo” e defendeu que
“Portugal não é avaro em gratidão”, embora
isso possa acontecer tardiamente.
“Pode demorar tempo. Pode haver quem, por
distracção, pode considerar que é mais importante o que não é, não preste a homenagem devida no tempo devido. Mas há sempre a hipótese de reparar. Essa reparação histórica, esse
reconhecimento histórico está feito”, declarou
Marcelo Rebelo de Sousa.
Natércia Salgueiro Maia considerou “muitíssimo justas” as palavras do Presidente da República e recordou que passou com o marido
“momentos de alguma mágoa e tristeza pela
forma como era tratado”.
“Algumas vezes ouvi-o desabafar: tratam-me
como se eu fosse um traidor à pátria, então,
que me julguem. Infelizmente, o meu marido
já não está entre nós. Por ele, sinto-me reconfortada pela decisão do senhor Presidente em
lhe atribuir esta condecoração. Muito obrigada”, acrescentou.
O tenente-coronel Fernando José Salgueiro
Maia foi condecorado, a título póstumo, com
o grau de Grã-Cruz da Ordem do Infante D.
Henrique, por alvará datado de 25 de Abril deste ano - data em que o Presidente da República

“A excelência de Salgueiro
Maia justifica esta
homenagem singular.
Por isso, vou ter a honra
de entregar à sua família,
pensando naqueles
que são mais futuro
do que nós somos, aquilo
que é um reconhecimento
da pátria portuguesa”

> O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
entre Natércia, Filipe e Daniela, respectivamente, viúva,
filho e neta de Salgueiro Maia

anunciou esta condecoração, em Santarém.
Marcelo Rebelo de Sousa referiu que pretendia
fazer esta homenagem na data do aniversário
de Salgueiro Maia, 01 de Julho, mas teve de

antecipá-la devido à sua visita oficial à Região
Autónoma da Madeira.
O Chefe de Estado disse que Salgueiro Maia “era
um símbolo daquilo que é o português, cá dentro

e lá fora, na sua humildade, na sua simplicidade,
na sua abnegação, na sua dedicação à pátria”.
“A excelência de Salgueiro Maia justifica esta
homenagem singular. Por isso, vou ter a honra
de entregar à sua família, pensando naqueles
que são mais futuro do que nós somos, aquilo
que é um reconhecimento da pátria portuguesa”, concluiu.
Natércia Salgueiro Maia quis estender esta
homenagem a todos “os implicados no 25 de
Abril”, utilizando uma expressão do seu marido.
“É um ato de justiça e de gratidão para com
aqueles que, num gesto de grande coragem, deram o seu contributo para que hoje possamos
viver em democracia. Salgueiro Maia amava o
seu país, um Portugal que queria livre, mais
justo e em que todos pudessem ter uma vida
digna. Foi com este sonho que ele participou
no 25 de Abril de 74”, afirmou.
Depois da entrega das insígnias, Natércia Salgueiro Maia e Marcelo Rebelo de Sousa abraçaram-se. O Presidente cumprimentou também
de forma calorosa o filho e a neta do capitão
de Abril.
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A conquista das almas
Aniceto Afonso
EM PRIMEIRO LUGAR, contrariando vozes
que sempre estão prontas a insinuar o contrário,
quero confirmar que a Guerra Colonial existiu.
E que há responsabilidades concretas.
A responsabilidade política é e sempre será do Estado Novo, que enredou a sua própria capacidade
de existir com a incapacidade de pôr fim à guerra.
A responsabilidade histórica é de Portugal, porque esta responsabilidade não cessa pelo facto
de o regime ter mudado. A História é uma continuidade e todos nela participamos.
Também a responsabilidade jurídica passa de
regime para regime, porque as heranças dos Estados devem ser assumidas pelo poder.
Ora a única responsabilidade que não transitou é,
de facto, a responsabilidade política, que ficou para
sempre ligada aos dirigentes e mentores do Estado
Novo. Todas as outras somos nós, enquanto comunidade, que as transportamos pelo tempo fora.
Em segundo lugar gostaria de acentuar que
existem provas evidentes de que a Guerra Colonial existiu.
Antes de tudo, os quase dez mil mortos entre os
militares portugueses (incluindo milhares de naturais dos territórios em guerra), assim como um
número indeterminado entre as fileiras dos movimentos de libertação e entre as populações civis.
Todos deixaram famílias, amigos, conhecidos,
que têm vindo, lentamente, a superar essa perda.
Depois há os feridos no corpo e na alma de ambos os lados. Alguns deles continuam entre nós,
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caminhando com as marcas que a guerra lhes
deixou. Se estivermos atentos, somos capazes
de vê-los nos nossos círculos e nas nossas ruas.
Também há os exilados, os presos, os desertores, os expatriados, e todos aqueles que sofreram por manifestarem ou assumirem a sua
oposição à guerra.
Os documentos que repousam adormecidos
nos arquivos ou por aí espalhados também provam que a guerra existiu. Basta dirigir-lhes perguntas e eles respondem a quase todas. O livro
que hoje lançamos é uma prova disso. Mas este livro é também o exemplo de uma iniciativa
que traz os documentos à discussão, que torna
acessível uma colecção elucidativa e envolvente,
capaz de nos fazer reflectir e repensar, objectivos que nem sempre estão presentes em tantas
publicações actuais.
Mas a guerra também existiu não apenas porque mobilizou os jovens de Portugal e das colónias, e porque esteve na origem de muitos
dramas das famílias portuguesas, mas porque
custou muito cara. As contas são muito difíceis
de fazer, porque existem consequências muito difíceis de contabilizar. Mas, e nós já publicámos os documentos justificativos, o custo
objectivo em recursos financeiros foi avaliado
em 120 milhões de contos, ou seja, 600 milhões
de euros, que a preços actuais seria qualquer
coisa como 35.000 milhões de euros, usando a
média ponderada do conversor da Pordata.

Quer dizer, quando a Europa cumpria uma etapa
decisiva da sua recuperação depois da devastação
das décadas anteriores, Portugal mergulhava num
extenso, prolongado e inútil conflito armado.
É isso mesmo, a Guerra Colonial existiu, mas
foi politicamente inútil. Ela não se fez para defesa dos interesses de Portugal, fez-se pelo interesse dos próceres do regime.
O 25 de Abril resolveu, ainda com custos, o problema herdado. Não resolveu tudo bem, mas
não seria fácil ultrapassar os constrangimentos
que a situação lhe impôs.
Que podemos então fazer hoje?
Primeiro, assumir as responsabilidades históricas – o processo histórico é contínuo e não morre com as mudanças de regime.
Segundo, dar testemunho do que aconteceu,
completando a memória do tempo.
Terceiro, tornar visível a questão, para que ela
seja conhecida e discutida, munindo-nos de argumentos e explicações.
Com este livro é isso que estamos fazendo, quer
sejamos guardadores de arquivos, autores de
textos, editores de livros, leitores e interessados,
grandes e pequenos responsáveis pela preservação e divulgação das memórias do nosso tempo.
Por isso cabem nestas palavras os agradecimentos que devo fazer, e por ordem:
Ao Rodrigo Sousa e Castro, porque guardou, preservou e depositou o seu arquivo pessoal num lugar que considerou seguro, sensível e dinâmico;
Ao José Pacheco Pereira, pela iniciativa da sua
biblioteca/arquivo na vila da Marmeleira, como
grande projecto privado de arquivo ao serviço do
interesse público e pela criação, entre outras coi-

sas importantes, da colecção Ephemera, veículo
necessário à divulgação oportuna de colecções
aliciantes da nossa história recente;
À editora Tinta-da-china, editora de referência do
nosso mercado, diferente, criativa e competente.
Ao meu camarada Carlos de Matos Gomes,
companheiro de muitas obras e muitos textos,
pela sua cidadania, clarividência e persistência.
Quem não se sente recompensado quando lê os
seus textos de intervenção, que nos alertam e
não nos permitem adormecer?
Ao meu camarada David Martelo, amigo, colaborador e incansável estudioso dos temas do
nosso tempo, também pela sua militância em
favor da verdade, expondo tantas incongruências dos poderes que nos têm governado e continuam a governar.
À A25A, na pessoa do Vasco Lourenço, o nosso presidente desde há tanto tempo que já lhe
perdemos a conta. Pela sua coragem, pela sua
constante insatisfação, pela sua capacidade de
lutar pelos princípios que nos orientam desde
o 25 de Abril.
A todos os que se interessam e lêem os nossos
textos e livros, os nossos leitores, porque participam, nos dão pretextos para continuar, nos ensinam a tentar ser cada vez melhores.
A todos os presentes porque a vossa presença
estabelece connosco a relação que nos faz falta,
a relação que nos permite pensar, desde já, no
próximo livro.
Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa
atenção.
A25A, 23 de Maio de 2016
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Vozes de Abril
na Descolonização*
Aniceto Afonso
ANTES DE INICIAR a apresentação do livro
que aqui nos reúne gostaria de fazer algumas
saudações.
Em primeiro lugar, quero saudar a A25A que,
como associação de matriz cívica e cultural,
continua apostada em participar e incentivar
projetos de inegável importância para a recolha
da nossa memória de um tempo de grande envolvimento dos militares, na construção de um
país digno, construtivo, dialogante e pacífico.
Em segundo lugar, tenho todo o gosto em saudar o Centro de Estudos de História Contemporânea do ISCTE (e, em certo sentido, todos
os organismos equivalentes) pela atenção que
vêm dedicando ao estudo da nossa História recente, com valorização da componente da recolha de testemunhos de protagonistas, entre os
quais os militares de Abril.
Em terceiro lugar, gostaria de saudar os países
que obtiveram a sua independência em torno
do 25 de Abril de 1974, pela comemoração dos
40 anos da sua completa libertação e salientar o
esforço de cada um, no contexto das suas especificidades, para ultrapassarem os obstáculos
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que têm surgido nos seus caminhos. Gostaria
de salientar que todos eles gozam de autonomia, de dignidade e de cidadania, atributos dos
países livres.
Por último, quero saudar os capitães de Abril,
obreiros de uma mudança fundamental da
nossa História, construtores de uma nova identidade de Portugal, de uma cidadania participada pelos portugueses, e de uma herança que
vamos entregando às novas gerações.
Mas no contexto da apresentação deste livro,
gostaria ainda de fazer mais duas saudações.
Por um lado, a todos os militares que participaram no período de transferência de soberania
em qualquer dos territórios e salientar o seu
sacrifício, a sua abnegação a uma causa que
pode hoje parecer estranha, a sua contribuição
para um processo vital para o posicionamento
de Portugal no mundo de então.
Por outro lado, saudar todos os dirigentes e responsáveis dos novos países que souberam compreender a situação delicada dos processos de
transferência, que viveram em conjunto as nossas
preocupações e angústias, e que sempre enaltece-

ram o entendimento conseguido por todos, nesses
tempos de duras provações. E em especial aqueles
que ainda hoje se mantêm nossos amigos.
Gostaria de expressar um desejo – que muito
em breve possamos regressar a um país digno,
decente e respeitável, digamos, a um país normal, que, no fundo, foi o que nós sonhámos.
Como já está esclarecido o contexto do livro e a
sua inserção num projeto do ISCTE e da A25A,
será melhor passarmos à sua análise.
Os três entrevistados estavam nos territórios
em guerra no 25 de Abril de 1974.
- Carlos de Matos Gomes, na Guiné
- José Villalobos Filipe, em Angola
- Nuno Lousada, em Moçambique
Partes do livro:
Apresentação
A génese do MFA nas colónias
Entrevistas
Cronologia comparada: Do 25 de Abril
às independências
O trabalho de evocar – entre a memória
e o testemunho
I - Apresentação
A Apresentação é feita pela Profª Ana Mouta
Faria, onde procura esclarecer o contexto do
projeto e deste livro em particular.
Concentrando-se nos três entrevistados, diz-nos o seguinte:
Primeiro:
Existem entre todos, cinco traços comuns:
– Integrarem as Forças Armadas, enquanto
profissionais
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– Terem cumprido várias comissões de serviços nos teatros de operações africanos
– Terem larga experiência de guerra
– Terem aprendido o respeito pelo adversário
combatente e o reconhecimento da legitimidade das aspirações emancipalistas
– Terem consciencializado que a única saída
para a guerra colonial era política e não apenas militar.
Mas existem também cinco diferenças muito
acentuadas:
– Pertencem a duas gerações distintas
– São de diferentes Ramos das Forças Armadas
– São diversos os momentos de adesão ao
movimento político-militar revolucionário
– Traduzem a sua adesão em diferentes graus
de compromisso com o Movimento
– São diferentes as características de cada
personalidade
Também há uma característica comum aos
três entrevistados:
– A partir de Abril de 1974 vão ser nomeados/
eleitos para funções político-militares nos
respetivos territórios e vão assumir funções
de maior ou menor responsabilidade depois do regresso a Portugal.
Os temas anunciados na Apresentação que irão
ser abordados nas entrevistas são os seguintes:
– Participação no MC/MFA (sobretudo nos teatros de operações)
– Génese e estruturação do MC/MFA nos territórios
– Impacto do 25 de Abril em cada lugar
– Relacionamento e contactos com os movimentos nacionalistas
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– Conversações prévias e Acordos diplomáticos da descolonização
– O dia da independência
Temos, portanto, matéria mais que suficiente
para uma longa discussão. É por isso que não
vou ocupar-vos muito tempo, para dar oportunidade a outros de se pronunciarem.
II - Introdução
Na Introdução, sobre a génese do MFA, os autores procuram dar-nos uma ideia geral das
circunstâncias do movimento conspirativo nas
Forças Armadas, e mais particularmente nos
territórios em guerra.
Dizem-nos que essencialmente o percurso
conspirativo vem do Congresso dos Combatentes, passa pelos decretos das capitães, segue
com as reuniões e organização das comissões,
passa pelos acontecimentos da Beira e seu significado e desemboca no 25 de Abril.
Indicam-nos alguns nomes do movimento nas
colónias, Guiné, Angola e Moçambique, e passam depois ao pós-25 de Abril.
Fazem um apontamento sobre a organização
do MFA nos vários territórios e sobre o papel
que assumiu, centrando-o em dois objetivos
principais:
– Controlar o desmoronamento das Forças
Armadas
– Garantir uma transição pacífica até ao cumprimento dos acordos de independência.
III - Entrevistas
Seguem-se então as entrevistas, que são bastantes desiguais.

A mais extensa, articulada e consequente é a
do Carlos de Matos Gomes, em relação à Guiné. Ele foi um dos elementos fundamentais
na constituição do movimento dos capitães,
na reação aos problemas que se levantaram
ao seu percurso, nos acontecimentos do 25 de
Abril e sua sequência, com a tomada do poder
pelo MFA, e na condução dos contactos com
elementos do PAIGC, pelo menos até ao final
de Julho de 1974, altura em que regressou a
Portugal.
Como é próprio da sua personalidade, aproveita a oportunidade para falar do que pretende,
para esclarecer posições, para aprofundar razões, para deixar mensagens importantes.
Fala da sua participação no movimento dos capitães/MFA, da génese e estruturação do MFA
na Guiné, no impacto do 25 de Abril no território, no relacionamento e contactos com elementos nacionalistas do PAIGC no território.
Da Guiné, já tínhamos as memórias do Jorge
Golias, publicadas em 2005 com o título “Histórias de Guerra” e do Duran Clemente, texto
publicado em 2014 no facebook da A25A, com
o título “DESCOLONIZAÇÃO - A Guiné, o 25
e Abril e o reconhecimento da sua independência”.
Temos, agora, felizmente, a versão do Carlos
de Matos Gomes.
A entrevista do Villaboas Filipe é muito interessante. Desde logo, porque é um elemento
do MFA de Angola a falar, o que tem sido raro.
Com excepção do Pezarat Correia, não conheço
outros testemunhos.
Mas a história é substancialmente diferente da

história do Matos Gomes.
O Villalobos, também por ser da Força Aérea,
não pertenceu ao Movimento dos Capitães.
A sua participação é posterior ao 25 de Abril,
quando foi nomeado (e depois eleito) para representar a Força Aérea no Gabinete do MFA
que se constituiu em Angola. Ele explica todas
as circunstâncias na sua entrevista.
Este Gabinete do MFA em Angola é muito
surpreendente. Integrava seis oficiais do MFA,
sendo dois do Exército, dois da Marinha e dois
da Força Aérea! Julgo que será um caso único!
Em Moçambique, a primeira comissão, logo
a seguir ao 25 de Abril, vinha do Movimento
dos Capitães, que era aberta a elementos dos
outros Ramos, mas que nunca integraram a
comissão. Quando foram constituídos os órgãos do MFA, ficou o Gabinete junto do CC,
com três oficiais do Exército, um da Marinha e
um da Força Aérea, e a Comissão junto do GG,
com quatro oficiais do Exército (um miliciano),
um da Marinha e um da Força Aérea.
Na Guiné, a Comissão Coordenadora ficou
constituída pela paridade de 5+4+4, sendo o
núcleo permanente de 2+1+1.
O Villalobos fala da sua relação com o MFA, da
génese e estruturação do MFA em Angola, do
impacto do 25 de Abril no território, do relacionamento e contactos com os movimentos nacionalistas e também das conversações prévias
e dos acordos. Aproveita para ir fazendo uma
história das dificuldades, das incongruências,
do confronto de projetos, do comportamento
das pessoas e dos comandantes, das fases do
processo de transferência de soberania em An-
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gola, pelo menos até ao seu regresso a Portugal, em fins de Junho de 1975, mais de um ano
depois do fim da sua comissão.
O Villalobos tem uma visão muito lúcida sobre
a situação, descrevendo um quadro muito próximo daquilo que foram os tremendos desafios
que se colocaram ao MFA de Angola.
Acho que precisamos de mais testemunhos
deste processo.
Finalmente o Nuno Lousada fala de Moçambique. A sua entrevista concentra-se no conhecido episódio de Lusaca, onde ele ficou depois
das negociações, enquanto em Lourenço Marques, um grupo de brancos extremistas e irresponsáveis agia contra a nova realidade numa acção que podemos classificar de “crime
sem perdão”.
É pena que o Nuno Lousada não tivesse querido abordar outras questões que lhe foram colocadas e limitasse a entrevista a esse episódio.
Paciência! Pode ser que surgem ainda outros
testemunhos, no âmbito deste projeto. Eu próprio já fui entrevistado e espero que outros protagonistas o tenham sido ou venham a ser.
IV – Cronologia
Voltando ao livro que aqui apresentamos, vem,
depois das entrevistas, uma cronologia comparada dos vários processos, tentativa que me
parece inédita e que resulta muito elucidativa. Julgo que carece de novos factos, mas esta
primeira versão transmite já uma interessante
possibilidade de acompanhar os acontecimentos em cada um dos territórios em estudo, assim como em Portugal.
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V – Contributos
Na última parte, os autores fazem uma síntese
dos contributos de cada um dos entrevistados
para o conhecimento dos processos de independência, muito útil para melhor conhecermos quem eles são e o que fizeram.
Para terminar, gostaria de deixar-vos um conjunto de interrogações que dão robustez à nossa intervenção em 25 de Abril de 1974 e que
constituem parte importante das nossas vidas.
Será que o MFA é uma estratégia das Forças
Armadas para se libertarem da guerra, que
sentiam perdida, ou o MFA é uma entidade
autónoma em relação às Forças Armadas, com
um fim contrário ao pensamento destas?
Porque é que o Programa do MFA, que deu
consistência política à intervenção dos militares em 25 de Abril, mal desenhou uma solução para a guerra, quando era essa a principal
questão a resolver pelo movimento dos capitães, depois da tomada do poder?
Como é que os núcleos do MFA nas colónias
em guerra conciliaram o movimento de democracia rápida, com a continuação das operações
militares?
Porque é que a situação militar em cada território, considerada em grau de gravidade militar,
parece adaptar-se à consistência das posições
do MFA e do seu papel no primeiro período do
pós-25 de Abril?
Porque é que continua muito justificada a responsabilidade do desencadeamento pelo regime anterior de uma guerra em três frentes,
abrangendo os territórios de Angola, Guiné e
Moçambique, e continuam os capitães acusa-

dos de interferirem no processo e darem origem aos dramas do período de transferência de
soberania?
Aliás porque é que continuamos a chamar
“Descolonização” apenas ao período pós-25 de
Abril, quando o processo, e respetivas responsabilidades, se estende do pós-II Guerra Mundial até às independências?
Porque é que subsistiram e continuam ainda a
emergir dúvidas sobre a responsabilidade primeira das situações dramáticas dos processos
de transferência de soberania, quando ao MFA
não restou mais que dar cumprimento às resoluções da ONU e ao pensamento comum da
comunidade internacional, num prazo muito
curto e em circunstâncias muito complexas?
Para quando o livro branco, ou algo que se lhe
assemelhe, sobre os longos processos de descolonização das colónias portuguesas, iniciados
com o despertar das consciências nacionalistas
nos diferentes territórios e terminadas com os

acordos de transferências de soberania? Algo
que se estenderá necessariamente por cerca de
vinte e cinco anos, entre 1950 e 1975?
Existem outras perguntas que me inquietam, mas
acho que estas são suficientes para terminar a minha apresentação deste livro de entrevistas dos
nossos três camaradas, que aqui nos reúne.
Só um último apontamento, em relação à entrevista do Nuno Lousada e dos acontecimentos de Lusaca. Faço-o como protagonista, pois
foram acontecimentos vividos por mim.
Muito obrigado pela vossa atenção.

*Entrevistas a Carlos de Matos Gomes, José Villalobos Filipe e Nuno Lousada, 4 de Junho de 2015
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“Sim, certamente,
os outros também
já saíram”!
Vasco Lourenço
DE VEZ EM QUANDO somos surpreendidos
positivamente, por “pequenos” pormenores.
Foi o que me aconteceu, quando vi publicado o
artigo do Joaquim Correia Bernardo, na revista
da “nossa” Associação Cultural 25 de Abril, Núcleo Salgueiro Maia, em Toronto.
Quando visitou o Canadá, para nos representar
nas comemorações do 37.º aniversário do 25 de
Abril, ao pedido de “se fazer” preceder por um
artigo evocativo, o Correia Bernardo decidiu evocar uma reunião na conspiração que, em menos
de nove meses, nos levaria ao 25 de Abril, E foi
aí que eu pude relembrar factos, com pormenores que já não tinha presentes e que me encheram o ego!
Com efeito, recordo bem essa importante reunião, que promovi, dos representantes das “unidades com força”.
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Foi fundamental no dirimir da única grande divisão que se verificou durante a conspiração e
que teve como protagonistas o Mariz Fernandes
e eu próprio.
Vivíamos o rescaldo das “eleições” de Outubro
de 1973, da consequente formação de um novo
governo e da tentativa deste comprar o Movimento dos Capitães, através de alguns dos seus
membros. Foi o tempo de deixar claro que, para
nós capitães do Movimento, a questão dos decretos não era fundamental e por isso, mesmo que
os anulassem (como então fizeram), por mais
coisas que nos prometessem, nada nos faria parar na caminhada para a recuperação do prestígio das Forças Armadas, Que, como facilmente
então demonstrámos, só se podia obter através
do derrube da ditadura, da abertura das portas à
Liberdade, da implantação da democracia e da
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Com a serigrafia do Burro a Cantar Fado quis Júlio Pomar homenagear a gesta de Abril
quando estavam cumpridos 40 anos sobre a “madrugada inteira e limpa”. O quadro
original do génio criador foi reproduzido numa edição de 200 exemplares devidamente
numerados. As cópias ainda disponíveis podem ser adquiridas na sede da A25A. Os inte-
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resolução do problema colonial. E, por isso, nada de “cheques em branco” ao governo!…
Ao reler a descrição que o meu amigo “Niza”
nome com que os companheiros do Correia
Bernardo o tratávamos, dou por mim a rir com
a provocação que um infante fez aos cavaleiros
– mas que ousadia é essa, de “ameaçar” ir comandar uma força de cavalaria! –, mas sinto-me satisfeito por ver confirmado o que sempre
assumi e faz com que sinta urticária, sempre
que aparecem os detractores do 25 de Abril a
defenderem que as motivações que nos levaram
a essa gloriosa jornada, foram apenas de natureza corporativa! Coitados, não conseguem perceber que, havendo essas motivações por parte de
muitos dos que começaram, havia quem, táctica e estrategicamente, as utilizasse para levar a
grande maioria a abrir os olhos para a realidade,
para o dever de quem tinha os meios para derrubar a ditadura, para a necessidade de assumir
esse dever e dar os passos que a Nação deles esperava, lhes pedia e até impunha!
Foi uma caminhada rápida, difícil mas eficiente!
Bem hajas, caro Correia Bernardo, tu que fostes e
és um capitão de Abril de todas as horas, sempre
coerente e presente, por mais este testemunho.
Como sabes, valeu a pena sossegares o Salgueiro Mais, quando lhe deste a partida de Santarém
para Lisboa, às 03.00 horas do dia 25 de Abril
de 1974, com a resposta “Sim, certamente, os
outros também já saíram”!
E o 25 de Abril resultou plenamente, até pareceu fácil porque correu bem, mas nós sabemos
que não foi fácil, que custou muito, que arriscámos tudo!

continuo a considerar
e a afirmar – mesmo tendo
em conta os “milagres”
que aconteceram,
mas costumam proteger
os audazes – que
“a acção do 25 de Abril
constitui a operação
militar melhor organizada
e executada que as Forças
Armadas Portuguesas
têm na sua
já longa história”!...
E, se tivemos êxito, foi porque fomos altamente
competentes: na conspiração, que nos permitiu
criar condições para agir; no planeamento, que
nos permitiu organizar as acções de forma eficiente; na execução, que nos permitiu ultrapassar deficiências e atingir os objectivos. Onde, o
terem saído todos, simultaneamente à hora H,
sem esperar que os outros saíssem primeiro,
confiantes em que os seus camaradas também
sairiam, teve importância fundamental no sucesso. Com a nossa experiência de guerra como o suporte fundamental para tudo isto.
Por isso, por mais suspeito que seja, continuo
a considerar e a afirmar – mesmo tendo em
conta os “milagres” que aconteceram, mas costumam proteger os audazes – que “a acção do
25 de Abril constitui a operação militar melhor
organizada e executada que as Forças Armadas
Portuguesas têm na sua já longa história”!...

ressados devem solicitar a reserva através de correio electrónico para a25a.sec@25abril.
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org ou pelo telefone 21 324 14 20.
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Constituição
A promessa dos constituintes
e o juramento
do maqueiro timorense
Adelino Gomes
EM 2 DE ABRIL PASSADO, tive a honra de moderar um balanço feito por alguns constituintes
sobre os 40 anos da Constituição que ajudaram
a escrever e aprovar. Ouviram-se loas em variados
tons a esse documento maior da nossa cidadania,
aprovado, depois de 10 meses de intensos debates, pela esmagadora maioria dos 250 deputados
(apenas os 16 do CDS lhe disseram “não”).
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No final da sessão, promovida pela Associação
25 de Abril (A25A) e acolhida pela Assembleia
da República, elogiei a oferta de um exemplar
da Constituição que o “Expresso” fez nesse dia
aos seus leitores.
Gostava que, inspirado nesta iniciativa, o Ministério da Educação não deixasse terminar estas comemorações sem oferecer um exemplar

de 1976
Gostava que, inspirado
nesta iniciativa,
o Ministério da Educação
não deixasse terminar
estas comemorações
sem oferecer um exemplar
[da constituição de 1976]
a todos os jovens
que entram
no ensino secundário

a todos os jovens que entram no ensino secundário. Se outros não abundassem, um simples
(e para mim muito comovente) exemplo prático bastaria aos professores para demonstrarem
a importância decisiva da Constituição de 1976.
Refiro-me ao artigo 307.º, peça central de um
episódio histórico que testemunhei no antigo

Palácio das Repartições, em Díli, poucas horas
depois da independência de Timor-Leste, em
20 de Maio de 2002. Narrei-o durante uma outra iniciativa da A25A, dedicada também à efeméride constitucional. 1
Servi-me, então como agora, da reportagem intitulada “A bandeira das quinas pela Constituição”,
que enviei para o “Público” (21.5.2002), e de pormenores que incluí, posteriormente, no livro “As
flores nascem na prisão”, Editorial Notícias, 2004,
pp. 42-45. O que se segue é constituído por excertos dos dois textos, com uma ou outra alteração
de pormenor, e por algumas considerações que
juntei na sessão realizada na sede da A25A.
O programa oficial reservara para as horas seguintes à proclamação da independência de Timor-Leste uma reunião dos PALOP, a assinatura de um conjunto de acordos de cooperação
entre Portugal e Timor (lei-quadro, comércio
e cooperação técnico-militar) e a apresentação
das cartas credenciais do primeiro embaixador
português no novo Estado.
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Esta última cerimónia prometia, pelo seu ineditismo – um Presidente da República não
costuma ir apresentar pessoalmente os seus
embaixadores aos respectivos homólogos. Tratava-se, para além do mais, do último ponto da
agenda da comitiva presidencial portuguesa, já
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de malas preparadas para a etapa seguinte, na
Austrália.
Portugal e Timor-Leste aproveitaram, assim, a
coincidência de Jorge Sampaio, Durão Barroso
e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Martins da Cruz, se encontrarem juntos em Díli

para fazerem a acreditação in vivo de Quartim
Santos, responsável directo, durante sete anos,
do dossier de Timor

– “Ei-lo” – diz Sampaio a Xanana Gusmão, Mari Alkatiri e Ramos-Horta, a trilogia política e
governamental do novo Estado.
– “Pessoalmente nunca o vi mas
já o conhecemos” – responde Xanana ao presidente português,
mostrando naquele jeito cúmplice que os combates na ONU
haviam urdido entre Lisboa e a
montanha timorense.
Sem mais delongas burocráticas,
Quartim torna-se no primeiro
embaixador de Portugal em Timor-Leste. O primeiro de todos
os representantes diplomáticos
a apresentar credenciais no primeiro Estado do século XXI.
Aproxima-se a segunda parte da
cerimónia, que decorre numa
salão do primeiro andar do antigo Palácio das Repartições, até
há poucas horas ocupado pela
ONU. Presidentes da República
da antiga metrópole e da antiga
colónia vão trocar presentes, como manda o protocolo em visitas
de Estado.
Em vez da inevitável porcelana,
porém, Sampaio tem um livro
para oferecer ao seu homólogo.
A lei fundamental portuguesa,
em que se manteve ao longo de
27 anos a obrigação constitucional de descolonizar Timor.
O exemplar oferecido é de 1976. Nele, os cons-
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tituintes consagram a obrigatoriedade de Portugal (Presidente da República, Conselho da
Revolução e Governo) cumprir as promessas
do MFA. Em termos que reforçam ainda mais
o que a epígrafe do artigo 307.º – “(independência de Timor)” – já deixa muito claro:
Portugal continua vinculado às responsabilidades que lhe incumbem, de harmonia com o
direito internacional, de promover e garantir
o direito à independência de Timor Leste.
2. Compete ao Presidente da República, assistido pelo Conselho da Revolução, e ao Governo praticar todos os actos necessários à realização dos objectivos expressos no número
anterior.
Pormenor significativo, geralmente omitido:
se a referência ao Conselho da Revolução desapareceu na 1.ª revisão, de 1982, por força
da extinção deste órgão militar, só na revisão
seguinte, em 1989, a palavra “independência”
surgirá antecedida de “autodeterminação” na
epígrafe do artigo.
Em consonância com esta alteração, o n.º 1
do artigo passou a adoptar a seguinte formulação, igualmente inequívoca, mas mais consentânea com os princípios da ONU (onde
no início da década de 1980 haviam começado negociações bilaterais entre Portugal e
a Indonésia, sob os auspícios do secretário-geral):
Portugal continua vinculado às responsabilidades que lhe incumbem, de harmonia com o
direito internacional, de promover e garantir
o direito à autodeterminação e independência
de Timor Leste. 2
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Bandeira portuguesa
escondida desde 1976
Escrevi que, na cerimónia, os Presidentes da
antiga metrópole e da antiga colónia iriam trocar presentes. Eis a penúltima parte da história
dessa tarde gloriosa, e para mim inesquecível
pelas exemplaridades.
Diz Xanana, quando chega o momento da sua
“oferta” ao presidente português:
– “Nenhuma palavra, nenhum outro gesto pode resumir os vínculos sagrados que uniram os
dois povos.”
Virando-se para o lado, convida um compatriota a entregar a Sampaio um pano dobrado.
Surpresa no rosto de todos. É uma bandeira de
Portugal. Manuel Fernandes Santo trouxe-a expressamente do Oecússi. Antigo maqueiro do
contingente português estacionado no enclave
do Oecússi, manteve-a escondida durante todo
o tempo da ocupação militar indonésia. Umas
vezes “em cestos de lixo, embrulhada em sacos
de plástico”; outras, nas copas das árvores, onde mandava subir os filhos.
– “Senti-me obrigado a defendê-la porque jurei
sobre ela” – explicar-me-á, no final da cerimónia.
Faltam ainda as palavras do Leão Luca, 85
anos, o mais velho dos chefes tradicionais que
constituem o senado de liurais timorenses.
– “É uma honra e uma alegria estarmos perante V. Exa, nós, os legítimos descendentes dos
liurais de 1515” – diz o velho homem, num português reservado para as grandes ocasiões.
Agradece a Sampaio o apoio dado por Portugal
à luta de Timor, “debaixo, às vezes, de céu nu-

blado”, e a Durão Barroso que “pôs Timor na
agenda internacional, em 1993”. E despede-se
lendo um último parágrafo que deixa os olhos
do Presidente português vermelhos do esforço
para conter uma torrente de lágrimas:
– “Se em 1515 os liurais de então, nossos antepassados, não tivessem acolhido a religião católica e
a bandeira de Portugal, ficaríamos sob domínio
holandês e hoje não seríamos independentes.”
O maestro Simão Barreto faz um sinal ao coro.
A cerimónia da entrega das credenciais chega
ao fim. As vozes – afinadíssimas, como é timbre entre os timorenses – de treze homens e
mulheres em trajes tradicionais entoam o hino
nacional português. Xanana, Alkatiri, Horta
mantêm-se silenciosos, mas Manuel e Leão Luca misturam, com toda a naturalidade, as suas
às vozes de Sampaio, Durão e Martins da Cruz
nas estrofes de “A Portuguesa”.
Numa revisitação da história recente de Portugal, cujas marcas podemos encontrar, em boa
medida, nas alterações ao longo das sete revisões da Constituição, Manuel Alegre fala numa
“espécie de interacção”, uma “quase milagrosa capacidade de transformar o confronto em
diálogo”, e num “inesperado consenso em
torno dos valores” que os constituintes, portadores de diferentes e nalguns casos opostos
ideais, foram consagrando no documento. “Legalidade revolucionária na rua, legalidade democrática na Assembleia. Foi uma revolução
na revolução. A da rua passou. Ficou a revolução democrática.”3
Sabemos das pressões chegadas de todos os
azimutes entre 1975 e 1999. Quer a Portu-

gal quer a Timor. De Washington, Bruxelas,
Canberra, Vaticano. Acompanhámos as mortes, as deserções, as divisões intratimorenses.
Testemunhámos as hesitações portuguesas.
Pessoalmente, noticiei até, apoiado em documento oficial, que um acordo esteve prestes a
ser assinado entre Lisboa e Jacarta, trocando o
reconhecimento da soberania indonésia por 12
milhões de dólares e um centro cultural português em Díli.
Gosto de verificar e poder escrever que Portugal
permaneceu vinculado às responsabilidades que
assumiu, promovendo e garantindo o direito à
autodeterminação e independência da esquecida
colónia de Timor, longínqua ilha plantada na vastidão do arquipélago de Sunda. Que prevaleceu a
palavra dos constituintes, expressa em meia dúzia de linhas de um artigo inserido nas “Disposições finais e transitórias” do Constituição. E que
(história que aconselharia fosse contada também
pelos professores aos seus alunos como exemplo
de fidelidade à palavra dada) um habitante de um
ignoto enclave onde fez agora cinco séculos aportaram pela primeira vez comerciantes, soldados
e missionários portugueses, quis honrar o juramento feito à bandeira de um país situado a 15
mil quilómetros de distância.
1. “A Constituição da República Portuguesa de 1976 e a
questão de Timor-Leste”, sessão realizada no dia 19 de Maio
passado, e na qual tive o prazer e o proveito de acompanhar
o constitucionalista Pedro Bacelar de Vasconcelos.
2. As revisões implicarão outras alterações, mas estas meramente formais, na numeração do artigo, que passa, sucessivamente, de 307.º a 297.º e a 293.º.
3. Manuel Alegre, “Constituinte e revolução”, JL, 30 de Março a 12 de Abril de 2016, p. 7.
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Liberdade
e justiça!
Domingos Lopes
1
A CONSTITUIÇÃO da República Portuguesa
(CRP) garante aos portugueses no art.º 9.º os
direitos liberdades fundamentais, princípios
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basilares do Estado de direito democrático.
O art.º 2.º declara que a República portuguesa é
um Estado de direito democrático, baseado na
soberania popular, no pluralismo de expressão
e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e li-

berdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização
da democracia económica, social e cultural e o
aprofundamento da democracia participativa.
Os artigos 24.º a 47.º elencam os direitos e liberdades de natureza pessoal que usufruem os

cidadãos portugueses.
Os artigos 48.º a 52.º enumeram os direitos,
liberdades e garantias de participação política.
Os artigos 53.º a 57.º enumeram os direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores; os artigos
58.º a 62.º os direitos e deveres económicos; os ar-
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tigos 63.º a 72.º, os direitos e deveres sociais.
Estes são os direitos, liberdades e garantias que
os portugueses gozam.
Para os poder gozar têm a justiça para impedir
os obstáculos à sua não realização.
Por isso o artigo 202.º, n.º 1 estatui (…)”Os tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome
do povo.”
Esta ligação íntima como se pode constatar
entre os direitos, liberdades individuais e os
direitos sociais, económicos e culturais dos cidadãos é um elemento estratégico na lei fundamental do país.
Trata-se na verdade de um diploma que assegura a modernidade no sentido de afirmar o
mais avançado que há nas sociedades, neste
domínio.
Todas as constituições têm uma matriz ideológica; não há, ao contrário do que afirmam certos dirigentes do PSD e do CDS constituições
sem ideologia.
Há seguramente algumas que consagram princípios liberais, social-democratas ou outros
mais avançados do ponto de vista de uma democracia que abraça não só os direitos individuais como os sociais, económicos e culturais.
A direita quer um Estado mínimo, mas um Estado mínimo é o Estado liberto de deveres para
com a comunidade e carregado de bónus para
que o capital financeiro possa prosperar.
Um Estado que assegurasse aos donos dos colégios verbas para o exercício do ensino privado
enquanto menosprezava a escola pública.
Claro que não têm a coragem de acabar com
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a escola; retiram-lhe a qualidade e deixam os
mais desfavorecidos ainda mais pobres.
O mesmo se passa com a saúde, com os transportes, com a própria justiça de que aqui tratamos.
Para empobrecer os portugueses foi necessário
empobrecer a Constituição; ela foi o baluarte contra os monstruosos cortes que o governo de Passos/Portas pretendia levar a cabo e alguns levou.
A Constituição enumera os grandes princípios
e são os governos quem os tem que respeitar;
ora já se sabe que é muito importante a natureza politico-ideológica de quem tem as rédeas
do governo.
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Não foi por acaso que o CDS votou contra esta Constituição e que no PSD, se pudessem,
voltavam a revê-la para a tornar cada vez mais
liberal e retrógrada quanto aos direitos económicos, sociais e culturais e à participação dos
cidadãos na vida política.
Vale a pena abrir um parêntese para encararmos a CRP como sendo uma síntese do que
mais avançado se tem legislado no mundo.
Ela incorpora as ideias de Iluminismo, da Revolução Francesa, das burguesias então revolucionárias, e as ideias de justiça social das revoluções apontadas ao socialismo.

Ela garante o exercício dos direitos e liberdades
individuais e ao mesmo tempo integra os direitos da terceira e quarta geração.
É avançada porque considera que sem as liberdades individuais a sociedade fica amputada
do seu oxigénio, e sem os direitos económicos,
sociais e culturais a liberdade e a democracia
ficarão mais vazias de conteúdo e definharão.
Incorporar o que de melhor cada revolução
trouxe à humanidade é tornar inseparável o
que pode ser separado, isto é, casar as liberdades com os direitos sociais, económicos e culturais, sem divórcio.
Com esta Constituição o povo português tem o
caminho aberto para qualquer via de progresso
que queira perfilhar.
A própria Constituição acontece na antecâmara da emergência de um novo mundo, a saída
do mundo bipolar, para o mundo unipolar de
curta duração dada a fase que atravessamos de
crescente afirmação da multipolaridade.
Ela tem mantido ao longo destes quarenta anos
em que o mundo tanto mudou toda a vitalidade e capacidade de manter a atualidade, o que
confirma ser a verdadeira chave mestra do Portugal democrático.
2
Já vimos como à luz da CRP a liberdade e os direitos individuais são inseparáveis dos direitos
económicos, sociais e culturais.
Cabe agora perguntar-nos respirando a liberdade como vamos de Justiça?
E vamos mal. Naturalmente que sem liberdade a justiça é coxa, mas mesmo desfrutando de

liberdade podemos afiançar que a justiça vai
muito mal.
Nos últimos quatro anos o governo do PSD/
CDS veio agravar de um modo brutal o acesso à justiça, desde logo encerrando vinte e um
tribunais, submetendo-se ao diktat da troika, o
que levou que no interior de Portugal muitos
concidadãos para participarem numa audiência tivessem que ir de véspera, pois quem não
tivesse transporte próprio não tinha maneira
de chegar no dia da diligência ou audiência.
Em certo tipo de situações a população para ir a
tribunal tinha de andar mais de 60 quilómetros.
Num país com tão grandes assimetrias entre litoral e interior, de tal ordem que um destes dias
Portugal cai no mar tendo em conta o peso dos
milhões de portugueses à beira mar, esta medida de fechar tribunais é um sinal claro de abandono do interior, num país já de si tão estreito.
Felizmente que o novo governo deu um sinal
positivo para pelo menos reabrir alguns, faltando saber se para funcionar ou se para não se
sabe bem para quê.
Mas para além disto há outras maneiras de impedir o acesso à justiça.
Uma delas é simples: encarecem as custas. Numa ação cujo valor seja €2.000, paga de taxa de
justiça €102, cujo valor seja €8.000 paga €204,
cujo valor seja €16.000 paga €306; a partir de
€275.000 até ao infinito a taxa de justiça a pagar é sempre €1.632 e o restante a final.
Quem tiver uma ação no valor de €8.000 ou
€16.000 tem de pensar na taxa de justiça €204
ou €306 a pagar, mais honorários de advogados, mais despesas de deslocação e a possi-
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bilidade sempre presente de não correr bem,
deve pensar se vale a pena; tanto mais quanto
o devedor pode não ter com que pagar e a privatização das execuções das sentenças ser uma
enormidade por este tipo de valores, pois para
além das taxas de justiça tem de pagar ao agente ou solicitador de execução que não conhece e
provavelmente nunca conhecerá… Isto se se recordam implementado pela Dr.ª Celeste Cardona, ministra da Justiça do CDS, no governo de
Durão Barroso, hoje sabe-se lá em que cargo…
E a justificação foi a corrupção e as pendências;
agora as coisas estão muito piores, encravadas
nas pendências, quase não mexe, tudo bloqueado e quanto a corrupção as críticas saltam todas as semanas com este novo sistema.
O Estado demitiu-se de assegurar a efectivação
da justiça.
Para que se compreenda as consequências da
política de empobrecimento na vida comunitária, em termos de justiça, pensemos no que
aconteceu ao incumprimento das prestações das
famílias referente à habitação e à perda de alojamento; à perda do emprego e às possibilidades
de uma vida com um mínimo de decência.
Neste período aumentou a criminalidade devido à falta de capacidade para muitos terem
uma vida minimamente decente.
A fim de se ter uma ideia dos reflexos, olhemos
para a população prisional: entre 2010 e 2015
os reclusos passaram de 11.613 para 14.222, o
que significa um aumento de 22,5 por cento.
O Estado ao longo destes quatro anos do governo Passos/Portas ao atacar os mais desfavorecidos e a população em geral para proteger o rega-
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Não havendo coesão social
em torno de objetivos
que levem ao desenvolvimento
social naturalmente
que a crise não nos larga
e com ela a dependência
em termos económicos...
...Se olhássemos em volta
e víssemos que havia justiça
todos se sentiriam pacificados,
descansados porque viveriam
numa sociedade de iguais
e onde a justiça era
aplicada a todos
de igual modo
bofe do sistema financeiro (atolado em escândalos e corrupção) criou este estado de coisas.
Vale a pena reter a importância da CRP e do
Tribunal Constitucional pelo simples facto que
o governo resvalou para a ilegalidade, como
atrás vimos.
Mas não há apoio judiciário? Sim, há, mas
para quem não tiver um pardieiro e viver no
extremo limiar de pobreza, para além das mil
e uma exigências para ver se o desgraçado desiste do pedido.
Governamentalizaram o pedido de apoio judiciário, deixando a decisão ser de uma entidade
independente que era o juiz, para passar a ser
a segurança social que depende do governo e
que naturalmente só conceder se não tiver outra hipótese.

A pendência em cível é assustadora. Bate recordes.
Para se ter uma ideia no Reino Unido ou País de Gales uma ação cujo valor seja inferior a
10.000 libras demora sete meses e acima desse
valor um ano; na Alemanha quatro e oito meses; na França cinco e nove meses. Em Portugal anos, dois, três, quatro, sim acontece com
frequência.
Recordo o livro do José Gil “Portugal Hoje, o
medo de existir” e digo-vos que não estou a
enveredar por aquele tipo de crítica que fazem
muitos dos nossos concidadãos que no fundo
se colocam de fora desta “merda de país”.
Não. Estou aqui. Sei olhar e ver. Estou nos tribunais. Vejo o que me rodeia e tento mudar e não
desisto, mas a verdade é esta: a justiça está má.
A privatização da nossa vida em comunidade
olha a justiça e baba-se com as possibilidades.
O Estado desiste. D. João II mandou enforcar os
que em Bragança não queriam os juízes de fora; os senhores feudais queriam ser os donos da
Justiça, se se abandonar os concidadãos os poderes reais das vilas do interior a justiça morre.
Dizem que há prejuízo; mas a justiça porventura foi feita para dar lucro? O facto de um pais
realizar justiça é já por si um lucro incalculável
porque fortalece a coesão social, torna a sociedade estável e faz com que os cidadãos confiem
no país em que vivem.
Se não houver justiça ou se a houver mas for
deficiente nasce a desconfiança e todos desconfiarão de todos porque os cidadãos são tratados
de modo diferente ou não sentem que a justiça
se realize e esse facto funciona como elemento
desagregador da sociedade.

Não havendo coesão social em torno de objetivos que levem ao desenvolvimento social naturalmente que a crise não nos larga e com ela a
dependência em termos económicos.
Se olhássemos em volta e víssemos que havia
justiça todos se sentiriam pacificados, descansados porque viveriam numa sociedade de
iguais e onde a justiça era aplicada a todos de
igual modo.
Creio que estas circunstâncias contribuíram
para levar os cidadãos a puxarem para o mesmo lado, ou seja, para bem da comunidade.
A justiça funcionando com respeito e em observância atempada dos princípios estabelecidos pela lei é um elemento fundamental para
que reine a paz social, e sem paz social não há
progresso.
Não estou a defender que a paz social não encerra conflitos, encerra e ainda bem.
Mas a resolução dos conflitos através da justiça
é o modo como o Estado de direito democrático
impõe o seu rigor e a sua imparcialidade.
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A importância

da participação dos cidadãos
nos actos eleitorais
José Ferraz Nunes
ESTE ARTIGO CONSTITUI um resumo de
análises efectuadas por investigadores europeus e americanos, actuando independentemente em Universidades e em trabalhos encomendados por estruturas estatais. Partindo
de dados empíricos, os especialistas na área
das ciências políticas têm desenvolvido análises sobre factores que contribuem para o nível
de participação eleitoral num contexto em que
esta tem diminuído. A análise da participação
eleitoral parte de estudos efectuados na Europa e nos EUA no que respeita às eleições parlamentares federativas e nacionais e também
às eleições municipais. Os dados baseiam-se
quase sempre nas estatísticas nacionais e são
completados por vários textos de investigação
desenvolvida nos respectivos países mostrando
as tendências actuais. Uma participação eleitoral elevada considera-se em geral como um
ponto central do sistema político democrático.
No entanto, discute-se mais raramente para
quê e para que valores poderá contribuir uma
participação mais elevada. É um valor em si ou
é um valor instrumental? Não é fácil responder
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a questões deste tipo, mas sem resposta, será
difícil definir com maior precisão quais serão
os perigos devido a menor participação e o que
ganhamos com maior participação. Em termos
gerais julga-se que a participação eleitoral está
pelo menos ligada à legitimidade de um sistema democrático.
Para explicar o nível de participação eleitoral é
necessário construir um modelo que traduz a
complexidade, definindo três categorias básicas (Holmberg, Oscarsson 2004):
I - Explicações institucionais, que respondem
às perguntas porque se diferenciam as participações eleitorais entre os sistemas políticos.
II - Explicações contextuais sobre as diferenças
na participação entre regiões ou meios sociais
(o contexto social) e entre eleições em períodos
diferentes (o contexto político).
III - Explicações individuais que respondem
porque alguns cidadãos escolhem votar e outros não.
Na primeira categoria, institucional, incluem-se factores como Sistema eleitoral, Sistema
Administrativo,

Dia e local da votação. Exemplos de factores
que contribuem para maior participação são:
“representação mais proporcional, “dia comum para a votação municipal e nacional”,
“sistema de votação alternativa- locais e dias” e
“eleições espaçadas”.
Na segunda categoria, contextual, consideram-se dois tipos de factores o político e o social.
Entre os factores políticos são exemplos de factores que contribuem para maior participação:
“Eleições importantes e excitantes”, “Alta polarização ideológica”, “Claras diferenças entre as
alternativas políticas”, “Campanhas com entrega”, “Grau elevado de unidade partidária”. São
exemplos de correspondentes factores socias:
“Muitos recursos políticos”, “Grau elevado de
motivação no meio social perto dos cidadãos”.
Na terceira categoria, individual, incluem-se os
recursos e as explicações de motivação. No que
respeita aos recursos, são exemplos de factores
que contribuem para maior participação: “Estatuto social elevado (género, classe, profissão,
educação, rendimento)”, “Forte integração social (idade, nacionalidade, rede social, emprego)”, “Conhecimentos políticos”. Correspondentes exemplos nos factores de motivação são:
“Identificação partidária”, “Interesse político”,
“Consumo de notícias políticas”, “Extremismo
ideológico”, “Sentimentos de dever em votar”.
Segundo Oscarsson existe ainda uma quarta
categoria a ter em conta quando queremos explicar o nível da participação dos cidadãos nos
actos eleitorais – explicações histórico-culturais, que é uma dimensão transversal às três
categorias acima apresentadas.

Os resultados das análises mostram que na
generalidade a participação eleitoral em países
europeus tem decrescido durante um período
longo. Há, nos últimos anos, alguns sinais de
alteração desta tendência. Nas últimas eleições
a participação tem mesmo crescido nalguns
países europeus o que contribui para uma
imagem mais equilibrada, com resultados que
mostram uma diversidade considerável entre
os vários países observados, quer no nível de
participação como na tendência da sua evolução. Nos países com democracias parlamentares mais recentes, o decréscimo da participação
eleitoral é mais acentuada. Os resultados empíricos mostram também que dentro de cada
país as tendências nos três níveis (parlamento europeu PE, parlamento nacional PN e assembleias municipais AM) não vão sempre na
mesma direcção.
As análises nacionais sobre o valor das participações eleitorais não são frequentes, dificultando a compreensão do que na realidade será
o valor de uma participação elevada e de quais
serão os perigos de uma participação baixa.
Entre os valores positivos que se consideram
estar relacionados com uma participação elevada nota-se o sistema político ser considerado
mais legítimo e uma maior equidade e representatividade política. Nota-se também a preocupação especial quando a participação é baixa
nos grupos etários de cidadãos mais jovens e
nos grupos de cidadãos imigrados. Contudo,
nalguns países, as discussões concentram-se
em aspectos técnicos para facilitar a votação,
como procedimentos para simplificar os regis-
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tos e aumentar os meios de acesso à votação.
Outras propostas que às vezes são ventiladas
referem-se ao dever em votar e diminuição da
idade dos cidadãos com direito a voto. Existe
uma tendência para focar em aspectos de curto
prazo, como acontecimentos actuais em detrimento dos factores que explicarão as tendências de longo prazo.
Os estudos acima referidos poderão, no contexto português, contribuir para a reflexão prévia e
profunda dentro de movimentos de cidadania
que prossigam o desenvolvimento da democracia. Partindo do modelo de análise acima
referido, poderemos adiantar alguns pontos
relevantes:
Explicações institucionais:
Um ponto que é alvo nas discussões em geral
é a proporcionalidade no sistema eleitoral. No
caso português seria positivo haver uma lista
de representantes nacionais que pudesse corrigir o desequilíbrio na proporcionalidade total
devido à aplicação do método de Hondt a nível
distrital e não a nível nacional. Por outro lado,
seria importante que que o boletim de voto desse a possibilidade ao eleitor escolher os candidatos do partido da sua preferência.
Um dia comum para as eleições nacionais e
municipais contribuiria também para elevar
participação. Nos países que o fazem não se
vislumbram aspectos negativos, antes pelo
contrário, nota-se maior dinamismo nas campanhas eleitorais.
A possibilidade de votar noutros dias para além
do dia das eleicões, por exemplo durante uma
semana antes do dia de votação, seria positi-
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vo. Com a utilização do cartão de cidadão este
processo seria simples, inclusivamente dando
a possibilidade de votar em qualquer local preparado para a recolha de votos, que poderiam
estar situados em espaços públicos muito visitados (como centros comerciais).
Explicações contextuais:
A dinamização dos partidos é importante, sendo necessário maior esclarecimento ideológico
relacionado com a acção concreta das propostas políticas, tendo em conta a percepção e as
necessidades dos eleitores. Neste contexto político, será importante que os partidos vão ao
encontro dos cidadãos tendo em conta formas
de comunicação, linguagem e relações sociais
mais perto da realidade dos cidadãos. É importante utilizar linguagem diferente e modos de
relacionamento diferentes entre grupos sociais
diferentes. A uniformidade que alguns meios
de comunicação social usam é muito negativa
e leva a que a participação eleitoral diminua,
quando os cidadãos não se revêem nos valores
e pressupostos expressados.
Os movimentos de cidadania não podem, obviamente, substituir os partidos políticos. No
entanto, exercer a cidadania é o fruto de participação, quer em associações existentes quer
em espaços públicos, podendo colocar questões aos políticos eleitos e aos outros que pretendem ser eleitos. Estas questões poderão ser
transversais ou não, mas não estarão sujeitas às
agendas dos poderes existentes. Pelo contrário,
partindo de movimentos de cidadãos cria-se
um processo “de dentro para fora”, possibilitando quebrar as agendas desses poderes a par-

tir de perspectivas dos eleitores, os cidadãos. É
ponto aceite entre os analistas que a diminuição da participação eleitoral não será sempre
um factor indicativo de falta de interesse, mas
sim o resultado de campanhas eleitorais pouco
excitantes e sem os polos opostos bem definidos e visíveis. Esta questão não será diferente
em Portugal e por isso a cidadania activa poderá ser um factor importante para aumentar o
interesse dos cidadãos, combatendo a uniformização imposta pelos meios de comunicação
social, como se só existisse uma solução para
os problemas que temos pela frente.
O contexto social terá que ter um peso muito
maior, e portanto, a cidadania não se pode esgotar nas redes já conhecidas. O grau de motivação de muitos cidadãos não aumenta muito
quando não existe um contacto e diálogo constante. Isto exige recursos importantes que só
serão possíveis se os partidos trabalharem com
todos os cidadãos, ou, se estes contactos forem
desenvolvidos em acções de movimentos de cidadania activa, mas independente em relação
à hierarquia do poder partidário. O nosso país
tem uma tradição de associativismo que me
parece adormecida neste momento, bloqueada
muitas vezes por poderes intrínsecos ao processo institucional democrático. Há que quebrar esta situação.
Explicações individuais:
As características individuais ajudam a perceber desigualdades nos comportamentos participativos, embora elas não sejam sempre fundamentais para explicar a participação eleitoral,
que é um direito democrático. No entanto, se

esse direito não for exercido a motivação da
não participação, não significa necessariamente uma manifestação de desinteresse. Estudos
nesta área mostram que, na Europa, os cidadãos não estarão sempre menos interessados
quando votam em menor grau, mas poderão estar mais afastados das propostas apresentadas e
dos movimentos políticos existentes. A “extrema direita”, usando métodos de parecença populista, têm usado esta situação com um certo
sucesso. Assim, as características individuais
deverão ser consideradas conjuntamente com
o que acima foi escrito sobre o contexto social.
Há poucas análises, e daí conhecimentos limitados, sobre as características dos não votantes e da sua evolução. Existe aqui necessidade
premente em saber mais sobre este problema,
a fim de evitarmos especulações e para podermos agir de forma mais consistente. Uma
questão fundamental é sabermos quais são as
explicações de motivação individual em cada
grupo social. Sem isso é difícil indicar acções
que tenham o objectivo de promover a participação eleitoral, pois não conhecemos os cidadãos que não votam. Para o sabermos é necessário ter contactos e trabalhar com indivíduos
dentro desses grupos sociais.
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Crítica do Pensamento Único:

como pensar

em vez de o que pensar
Almeida Moura
“APRENDER O QUE PENSAR” é a opção política que o poder dominante nos impõe, “coisificando-nos” através da “formatação”.
“Aprender Como Pensar” é a opção que
nos cabe tomar se não abdicarmos da nossa
Humanidade.
Importa reflectirmos, individual e colectivamente, sobre esta dicotomia, pois as opções
que fizermos serão fundamentais para o Futuro que ansiamos construir e que reconheçamos como nosso.
Um “exemplo prático”, exposto passo a passo,
ajudar-nos-á a compreender a urgência com
que devemos assumir esta escolha, concretizando-a:
1. O Juramento de Bandeira que todos os
militares, individual e publicamente, fazem perante a Nação, contém, de forma
clara e inequívoca, a disponibilidade do
“sacrifício da própria vida, se necessário
for”.
2. Esse “sacrifício da própria vida” coloca-se dentro da defesa intransigente da Pá-
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tria e das suas instituições se um inimigo contra ela atentar. Isto é, no mesmo
juramento o militar assume “matar o
inimigo, se necessário for”.
3. Nem o “sacrifício da própria vida” resulta
de o militar sofrer de uma qualquer patologia suicida, nem o “matar outro ser humano” resulta de uma qualquer psicopatia assassina: ambas são exigentíssimas
escolhas que os militares fazem.
4. Escolhas que se fundamentam em valores, princípios, sentimentos que os
militares reconhecem como seus, individualmente, e como dos Nós a que pertencem e em que se revêem.
5. A Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, Decreto-Lei n.º 183/2014,
de 29 de Dezembro de 2014, extinguiu
a Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar e a Direcção-Geral de Armamento e Infra-estruturas Militares, e
criou a Direcção-Geral de Recursos da
Defesa Nacional. Quer dizer, os milita-

res deixaram de ser pessoas e passaram
a ser “recursos”: foram legalmente “coisificados”!
6. O actual Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), Decreto-Lei n.º
90/2015, de 29 de Maio de 2015, impõe
o “Dever de isenção política”.
7. Estes dois diplomas são coerentes entre
si, e complementam-se: “castrados politicamente” e “adequadamente objectificados”, os militares passam a constituir
um “rebanho dócil, acéfalo, acrítico, autómato”, sempre disponível e obediente
às ordens do poder político.
8. No entanto, esta situação é absolutamente incompatível com o Juramento
de Bandeira: as exigentíssimas escolhas
que ele representa – o morrer e o matar
em nome de valores, princípios e sentimentos assumidos como superiores
à própria vida – são escolhas incontornavelmente políticas, e humanas, que
só são possíveis de serem concretizadas
por seres humanos inteiros e livres, e
não por “recursos apolíticos”.
9. Como ultrapassar esta violenta contradição? Alterando o EMFAR e a Lei Orgânica
do MDN? Alterando o Juramento de Bandeira? E se for este o caso, perante quem,
ou o quê, os militares irão jurar a vida, a
própria, e a dos outros seres humanos, os
“inimigos”? E esse juramento será credível
quando feito por um “recurso”?
10. Portugal ratificou, em 2002, o Estatuto
de Roma, que institui o Tribunal Penal

Internacional. É, assim, uma lei internacional a que o País está vinculado.
11. Nele encontram-se definidos o que internacionalmente se reconhecem ser
Crime de Genocídio (Art. 6º), Crimes
Contra a Humanidade (Art. 7º) e Crimes
de Guerra (Art. 8º).
12. Também nele se encontra explicitamente imposta a “responsabilidade individual” (Art. 25º) de alguém que seja arguido
de um desses crimes. Desta forma, está
afastada a possibilidade de ser apresentado como argumento de defesa o “cumprimento de ordens”.
13. Impõe, ainda, uma “responsabilidade acrescida” aos superiores hierárquicos (Art.º 28.º)
desse arguido.
14. Tendo presente que as acções militares
levadas às suas últimas consequências
– o confronto armado entre as partes
em conflito – têm demonstrado serem
circunstâncias em que a probabilidade
de acontecerem crimes daquela natureza é alta; e lembrando o general George
Marshall: “Na guerra, em cada combatente há uma besta pronta a quebrar os
grilhões que a prendem, pelo que cabe a
cada oficial mantê-la dominada em si e
nos seus homens” –, torna-se evidente
que é imposto aos militares que não sejam meros “recursos obedientes, acéfalos, acríticos, autómatos, apolíticos”.
15. Assim, os dois diplomas que tanto influem na vida dos militares são incompatíveis com o Estatuto de Roma.
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Mas este “exemplo prático” não é aplicável apenas aos militares. De facto, se é verdade que, no
limite, os militares fazem a guerra, esta é, no
dizer de Clémenceau, Presidente da França no
pós-I Grande Guerra, “um assunto demasiado
sério para ser tratado apenas por generais”. Por
outro lado, podemos também afirmar que, para o Movimento das Forças Armadas, “a guerra
é um assunto demasiado sério para ser tratado
apenas por políticos”.
No entanto, ambas as afirmações são redutoras: “A guerra é um assunto tão sério que, imprescindivelmente, nos diz respeito a todos”.
Lembremos que nas duas Grandes Guerras do
século XX (como em todas as outras!), os mortos civis foram em muito maior número que os
mortos militares (embora todos seres humanos…). Recordemos, igualmente, o que da guerra disse Paul Valéry: “A guerra é um massacre
entre gente que não se conhece para proveito de
gente que se conhece mas não se massacra”.
De facto, não podemos reflectir sobre este
“exemplo prático” isolando-o do todo que é a
sociedade em que vivemos, que desejamos
democrática, em que nos sintamos inteiros e
livres. Nesse sentido, somos confrontados com
questões a que, incontornavelmente, teremos
de dar resposta:
Escolher é um verbo que praticamos diariamente, em múltiplos aspectos da nossa vida.
Imediatas ou a mais longo prazo, as consequências dessas escolhas questionam-nos
quanto à sua oportunidade e aos seus resultados, em nós, e nas relações que temos – uma
escolha também! – com o outro, com os outros.
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Quer isto dizer que ao acto de escolher é inerente um certo grau de incerteza, que procuramos ultrapassar buscando informações e
definindo critérios de avaliação – de circunstâncias, de coisas, de sentimentos, de objectivos – que nos permitam sustentar, e justificar
(perante nós próprios, perante os outros), as
escolhas que fazemos.
Mas o universo dos “se” é vastíssimo: “se” isto,
“se” aquilo, se” este, “se” aquele, “se” a escolha
tivesse sido outra… A incerteza que a escolha
comporta é irmã gémea do risco: a escolha feita poderá ter uma consequência, um resultado
contrário, imprevisto, anómalo, em relação ao
que perspectivávamos, ao que desejávamos.
E se – de novo, “Se”! – as circunstâncias forem
de difícil avaliação, as coisas forem múltiplas e
diversas, os sentimentos forem contraditórios,
então o nível do risco aumenta, criando-nos
preocupação, ansiedade, instabilidade, no acto
de concretizarmos a escolha.
Essa multiplicidade, essa multi-diversidade estão, hoje, tão vincadamente presentes na nossa
vida, que o nível de risco com que nos confrontamos é-nos cada vez mais pesado, quer a escolha, as escolhas, a fazer se situem no âmbito
do eu ou no de um nós em que nos reconhecemos, e ao qual desejamos continuar a pertencer. Já não estaremos a falar de instabilidade,
mas sim de insegurança.
O mundo em que vivemos é, de facto, incerto,
instável, inseguro. Tanto que as informações
e os critérios de avaliação onde procuramos
apoio para sustentar as nossas escolhas, individuais e colectivas, se nos apresentam forte-

mente contraditórios, pondo-nos a persistente
dúvida sobre a nossa capacidade de levarmos
por diante as nossas escolhas.
Uma dúvida agravada pela extrema complexidade, e conflitualidade, da realidade: a nossa
limitada capacidade individual de a entendermos, e interiorizarmos, na sua plenitude, deixa-nos reféns da superfície das circunstâncias,
dos acontecimentos, levando-nos a refugiarmo-nos dentro do que para nós é imediatamente
compreensível, numa resposta à medida do
que somos – com os nossos mitos, fantasmas,
medos, contradições. Ao mesmo tempo, sentimo-nos confrontados, ameaçados até, pelo desconhecido, pelo diferente, por tudo o que possa
implicar envolvermo-nos mais profundamente, para além da superfície das coisas, na procura do sentido que essa realidade - e as escolhas
que sobre ela, e com ela, façamos -possa ter, ou
vir a ter, no caminho que percorrermos, individual e colectivamente.
Torna-se-nos necessário identificarmos que
interdependências e inter-relações (do homem
consigo e com o outro; do homem com a natureza) aconteceram/acontecem que nos permitam compreender de onde viemos, que caminhos percorremos, que escolhas fomos fazendo, para chegarmos a este presente inseguro,
e para podermos enfrentar, com ânimo, o desafio das escolhas a fazer para construirmos o
caminho, individual e colectivo, para o futuro.
A busca desse nexo de interdependências e
inter-relações confirmar-nos-á que as escolhas
que fomos fazendo ao longo da vida, como um
eu, como um nós, não se sustentaram apenas

em análises frias e objectivas das causas, efeitos e resultados que definiam e delimitavam
cada uma dessas escolhas.
De facto, imaginação, criatividade, intuição,
sentimento, valores, princípios, acompanharam (com maior ou menor presença activa) a
razão nessas escolhas. Contraditórias, e tantas
vezes desastrosas, estas foram sendo as escolhas da nossa Humanidade.
Porém, a evolução científica e tecnológica alcançada no século XX (sobretudo a partir da II
Grande Guerra), remeteu a razão para a fria lógica de um racionalismo autoritário e manipulador, onde deixaram de caber essas expressões
humanas. Disse Einstein, há cerca de setenta
anos: “É escandalosamente óbvio que a nossa
tecnologia excede a nossa Humanidade”. Um
escândalo tão mais grave quanto a tecnologia
desenvolvida atingiu, e detém, com o poder
nuclear, o poder de destruição massiva, global.
Escândalo também porque hoje detemos o conhecimento, a capacidade, o poder para assegurar a construção de uma Humanidade, de
um nós, onde não haja exclusões de nenhuma
espécie e, no entanto, as desigualdades e discriminações não cessam de aumentar.
Esta mesma fria lógica (de interesses) reverteu
a ciência num cientismo que considera como
seus meros objectos de uso corrente, um planeta inteiro e os seres que o habitam, humanos
e não-humanos.
Esta fria lógica não tem uma origem abstracta:
é uma consequência poderosíssima do domínio do homem sobre o homem e do domínio
do homem sobre a Natureza. O racionalismo
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(o primado da racionalização, subjugando a
racionalidade) e o cientismo (a rentabilização
da ciência através da alienação consumista) são
apenas expressões mais “subtis” do exercício
de um poder dominante. E mais sofisticadas
se tornam quando a técnica e a tecnologia que
foram sendo desenvolvidas assumem a visibilidade desse exercício do poder, ultrapassando
o seu estatuto de parceiras no desenvolvimento humano, para desempenharem o papel, inicial, de condicionantes e, posteriormente, de
determinantes desse desenvolvimento.
O papel condicionante é cumprido por uma
burocracia rígida e autoritariamente implantada que, impedindo que a imaginação, a criatividade a intuição, o sentimento, os valores e
princípios, tenham lugar na análise e nas escolhas do presente, impõem a não-existência de
quaisquer outras escolhas que não as do poder
dominante. De pouco valerá sabermos que
“a burocracia é a arte de converter o fácil em
difícil por meio do inútil” (Carlos Peraza) se,
ameaçada, a burocracia do poder usa todos os
meios e instrumentos, mesmo os mais ignóbeis, para manter a sua posição hierárquica de
primeira executante do Poder dominante.
Por sua vez, o papel determinante usa o mesmo conceito (“Não Há Alternativa” – um conceito intelectualmente desonesto, pois expressa, de facto, a escolha do poder dominante) e
o mesmo agente (a hierarquia burocrática de
topo) para que esse poder não seja ameaçado,
mas também para que todas as escolhas, individuais e colectivas, sejam apenas e só as que
ele define como “necessárias, adequadas e jus-
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tas”. Procede, assim, a uma manifesta e impiedosa “colonização do futuro” (Daniel Innerarity). (Não foi isto que se passou, passa, com a
Grécia? Não é esta ameaça que nos é imposta,
em permanência, por um poder dominante,
exterior e iniludivelmente autoritário?).
Para este poder dominante, o mundo e os seres não-humanos são uma propriedade sua que
usam de acordo com as suas apetências e interesses; e os seres humanos são meros objectos que
produzem e que consomem, para seu benefício.
Se os seres humanos deixam de produzir, ou deixam de consumir, são objectos descartáveis; se
não produzem nem consomem são objectos elimináveis. (Não é isto que se passa com os refugiados, que fogem da destruição, da fome, da guerra,
da morte, na Síria, no Afeganistão, no Iraque, na
Líbia, na Nigéria, no Sudão…?)
Acontece, no entanto, que a evolução tecnológica tem, entre muitas outras, uma consequência “politicamente perversa”. Enquanto há setenta anos ainda seria credível dizermos que
“o conhecimento que adquirimos na juventude nos acompanha por toda a nossa vida”, hoje
isso é impensável: o “período de vida útil do
conhecimento encurtou-se drasticamente”. É-nos imperioso estarmos disponíveis para a
Inovação constante (“o futuro é ontem!”), para
o aprender permanente.
Esta evolução rapidíssima, e poderosa, confronta-se, hoje já, com a burocracia estereotipada, incapaz de sair da sua “crença natural”:
impor, custe o que custar, o status quo do “Não
Há Alternativa”. Porquê? Porque hoje é impossível identificar O problema e a sua solução,

uma causa e o seu efeito – algo que define, teórica e estruturalmente, a burocracia.
De facto, hoje há problemas que são causas e
que são efeitos, e soluções que são efeitos e
que são causas, numa extensa rede de relações
múltiplas e multi-diversas, interdependentes, e
inter-agindo permanentemente.
Esta complexidade vem arrastando a burocracia nas mãos do poder dominante para a incapacidade de responder a tamanho desafio, a
não ser pela violência (como na Grécia, como
com os refugiados). Estes problemas complexos – ou “malévolos” – conduzem a burocracia
a dar-lhes “respostas claras, simples e erradas”
(Henry L. Mencken). A austeridade do tipo
“Não Há Alternativa” é um exemplo de como
essa burocracia já não consegue esconder o
domínio totalitário e desumano exercido pelo
poder dominante.
Um domínio que se mantém porque nos enreda num racionalismo órfão da imaginação,
da criatividade, da intuição, do sentimento,
dos valores e princípios; porque nos agrilhoa
a um cientismo possessivo e fragmentador do
conhecimento; porque nos sujeita a uma burocracia técnica desumana; porque nos objectifica, ao mesmo tempo que transforma a tecnologia em sujeito da História; porque nos manipula, ensinando-nos “o que pensar”, e assim
“apascentar-nos” como rebanho dócil, acéfalo,
acrítico, autómato.
Para rejeitarmos esta objectificação, é-nos imperioso, e urgente, reivindicarmos que “a idade
dos porquês” se prolongue por toda a vida. Mas,
se é verdade o que disse Ortega Y Gasset: “O

homem é ele próprio e a sua circunstância” –,
hoje somos confrontados com uma constante
profundamente desafiadora: as circunstâncias
que nos fazem ser mudam, movimentam-se,
inquietam-nos permanentemente. Enfrentá-las de corpo inteiro – com a razão, com a acção,
mas também com a Imaginação, a criatividade,
a intuição, o sentimento –, isto é, não aceitando
passivamente que as nossas circunstâncias nos
determinem mas, pelo contrário, aceitarmos o
desafio de com elas dialogarmos, mudando-as,
movendo-as para um caminho por nós, individual e colectivamente, escolhido, numa inquietação sempre presente, sentindo que uma
“qualquer coisa está para acontecer… qualquer
coisa que eu tenho que fazer… essa coisa é que
é linda” (José Mário Branco), será a nossa forma de resolvermos esse confronto.
Nesta luta contra o domínio da superfície das
coisas, das circunstâncias que nos são impostas pelo poder dominante, é imprescindível
fazermos as perguntas cruciais: Porquê? Para
quê? Quando? Onde? Por quem? Para quem?
Com quem? Como?
Dito de outro modo: é imperioso aprendermos
“Como Pensar”.
A nossa opção é difícil? Sem dúvida. Dura?
Sim, muito. E é um acto subversivo, mas necessário, adequado e justo.
Por seu lado, a opção do poder dominante é injusta, ditatorial e desumana.
Que escolha fazemos, então?
*Conferência realizada por iniciativa do núcleo da A25A de
Oeiras
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Porquê, em Saúde,
pensar no Inverno?
Fernando Esteves Franco*
NUM PASSADO MUITO recente a imprensa
relatava esperas de mais de vinte horas numa
urgência hospitalar, noticiando também que alguns doentes morreram enquanto aguardavam.
Hospitais com quadros de pessoal exíguos, impossibilitados de desenvolverem políticas de
fixação de recursos humanos, consequentes às
condições de precaridade oferecidas e ausência
de perspectivas futuras, sanções ameaçadoras
prometidas pelo então Ministro da Saúde às
empresas de contratação pontual e precária de
pessoal médico, foram notícias constantes nessa época de passagem de ano de 2014.
Entretanto levantava-se o sururu do costume;
eram anunciadas medidas pelo Ministério da
Saúde que pretensamente resolveriam as dificuldades constatadas, autorizações para contratar pontualmente mais médicos, valores/hora
triplicados, autorizações de prolongamento
do horário de funcionamento dos Centros de
Saúde; tudo numa aparente resposta rápida e
eficiente às dificuldades verificadas, mas sem
que alguém falasse da organização.
Mas afinal tinha havido alguma circunstância
intercorrente, anómala e imprevista, que determinasse este estado de coisas? Tinha havido al-
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gum cataclismo interveniente? Parece que não;
até a gripe era previsível e daí a campanha de
vacinação oportunamente desenvolvida.
Mas, se não houve qualquer catástrofe imprevista de efeitos terríveis, só poderão ser entendíveis os acontecimentos sucedidos em vários
pontos da rede de cuidados de saúde como
consequentes a uma mais que deficiente organização, razão óbvia das anomalias verificadas.
Só a incapacidade organizativa do Ministério
da Saúde de então, ou medidas restritivas orçamentais impeditivas da mesma, explicarão as
deficiências verificadas.
Contratar médicos à hora a empresas de mão-de-obra, reduzir a solução das necessidades de
um serviço de urgência a postos de trabalho
médicos ao invés de valências médicas, ignorar
a imprescindibilidade da prestação de equipas
tecnicamente hierarquizadas logo articuladas e eficientes; esquecer a valia organizativa
também de outro pessoal – a de enfermagem,
técnico e outro – e não dilatar os horários de
funcionamento dos centros de saúde em épocas de conhecida maior incidência de doenças
respiratórias e metabólicas, não podem deixar
de ser condições determinantes da situação

caótica que se verificou, só explicada por uma
organização de cuidados médicos ineficiente.
Mas se o Governo mudou e estamos em pleno
Verão porquê preocuparmo-nos com as gripes
e o Inverno que está tão longe?
Porque se é verdade que “Roma e Pavia não se
fizeram num dia” também é verdade que a estrutura organizativa das valências médicas ainda
não foram objecto de mudanças substantivas;
note-se a persistência de serviços clínicos cujo
pessoal mantém um distanciamento de sessenta quilómetros com responsáveis técnicos directos em regime de visita semanal, como acontece
no Centro Hospitalar do Algarve, enquanto se
continuam a ver anúncios de contratação de médicos em contrato individual de trabalho.
Também porque a falta de preocupação organizativa atempada facilmente conduzirá a prestações caóticas indesejadas.
Em síntese, há que perseguir a organização dos
cuidados de saúde de forma integrada, articulada e complementar, única forma de serem
perseguidas e desenvolvidas as vertentes profiláctica e terapêutica (desideratos do SNS) assim como a formação pós graduada indispensável, há que ajustar os recursos humanos às
necessidades das Instituições, alicerçados em
vínculos contratuais estáveis e logo indispensáveis à constituição de equipas hierarquizadas
nos conhecimentos, reconhecidas interpares,
há muito emergentes da estrutura organizativa
da carreiras médicas.

Porque se
é verdade
que “Roma
e Pavia não
se fizeram
num dia” também
é verdade
que a estrutura
organizativa
das valências
médicas ainda
não foram objecto
de mudanças
substantivas

*Médico ortopedista
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Sou o que
quero ser…
Helena Salazar
NASCI EM 1966 e como tal a pergunta lógica será: mas afinal o que será que uma miúda
com 8 anos poderá ter a dizer sobre o 25 abril
de 1974, dia histórico para Portugal e para a humanidade?
Sou a filha mais velha, a sobrinha e a neta mais
velha… Este facto foi determinante para que estivesse logo em 1974 capaz de ouvir atentamente as palavras dos adultos significativos e que
moldaram o meu caminho pessoal e profissional. Essas palavras eram bebidas por mim, sentindo-as de uma forma poderosa e única. Cedo
percebi que mesmo sem ter autonomia pessoal
para viver em pleno esta época histórica, estava
a dar-se uma alteração global em Portugal que
sentia como determinante para o meu futuro.
Não me enganei… Fui crescendo e a memória
escassa que tinha foi tomando forma, conteúdo e sentimento. O conteúdo procurava que
fosse com fontes fidedignas. A família foi fundamental para me ensinar. Ajudaram a preencher a minha avidez de saber. E o sentimento?
Um sentimento de uma gratidão completa! O
que nos aconteceu teve rostos que arriscaram,
que acreditaram e que nunca perderam a luz
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a memória escassa
que tinha foi tomando
forma, conteúdo e sentimento.
O conteúdo procurava
que fosse com fontes fidedignas.
A família foi fundamental
para me ensinar. Ajudaram a
preencher a minha avidez de
saber. E o sentimento?
Um sentimento de uma gratidão
completa! O que nos aconteceu
teve rostos que arriscaram,
que acreditaram e que nunca
perderam a luz orientadora
da sua estratégia: a Liberdade!

orientadora da sua estratégia: a Liberdade!
Hoje dizemos que vivemos em Liberdade…
Sim, mas poucos sabem e respeitam literalmente este viver!

Coisas hoje banalizadas e tantas vezes desrespeitadas levaram anos a serem reais para todos
mas mais ainda para a mulher.
Em 1932, Salazar, afirmou que a mulher casada, como o homem casado, é a coluna da
família, base indispensável de uma obra de
reconstrução moral e a sua função de mãe,
de educadora dos seus filhos, não é inferior à
do homem. Segundo ele, devia-se deixar o homem na vida exterior… E a mulher no interior
da casa. Para Salazar, os homens e as mulheres
não eram encarados como indivíduos mas como membros da família, o núcleo primário do
Estado Novo corporativo. As mulheres, tinham
entrado no regime liberal no mercado de trabalho onde se entravam em concorrência com
os homens e por isso, com o novo regime, deveriam regressar a casa. Salazar não se pautou
pelos conceitos de igualdade e de liberdade, só
aceitou o princípio da diferença sem a igualdade em vez da igualdade na diferença.
A Constituição de 1933 incluía uma cláusula
que consagrava as excepções ao princípio de
igualdade constitucional. Afirmava-se que salvo, quanto às mulheres, as diferenças da sua
natureza e do bem da família, ou seja, em nome de um fator biológico – a natureza – e de
um factor ideológico – o bem da família, as
mulheres seriam pessoas com um tratamento
global de discriminação.
Em 1939, reintroduziu o poder dado ao homem/marido de requerer a entrega e depósito
judicial da mulher casada. Este, no caso de saída da mulher da casa familiar, podia exigir judicialmente que ela fosse aí compulsivamente

entregue em sua casa. As mulheres deixaram
também de poder exercer comércio, viajar para
fora do País, celebrar contratos e administrar
bens sem o consentimento do marido.
Quanto ao divórcio, o grande retrocesso aconteceu com a celebração da Concordata entre a
Santa Sé e o Estado português, em 1940, o casamento tornou-se indissolúvel a partir de então
e, por conseguinte, todos os casados pela Igreja
– a larguíssima maioria -, que se separavam,
já não se podiam voltar a casar. Esta situação
que vigorou até 1974, gerou muitas situações
de ligações extra-matrimoniais não legalizadas
e aumentou o número já de si grande, dos filhos ilegítimos.
Em 1967 – um ano depois de eu ter nascido,
continuou, a prevalecer a autoridade masculina, pois o marido permanecia o chefe da família com poderes decisórios relativamente a
todos os atos da vida conjugal.
Quanto ao direito ao voto, a Ditadura estabelecera, em 1931 que as mulheres, chefes de família viúvas, divorciadas ou separadas judicialmente e as mulheres casadas cujo marido está
ausente nas colónias ou no estrangeiro podiam
pertencer às juntas de freguesia e, em 1933, o
direito de voto das mulheres foi estendido às
eleições para as câmaras. Note-se que a capacidade eleitoral das mulheres, tal como a dos
homens era determinada em função da chefia
da família.
Com a implantação da democracia conquistou-se a liberdade de pensamento e de expressão, a
liberdade de imprensa, e foram reconhecidos direitos e deveres iguais para homens e mulheres.
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Produziu o Barão de Vilar um Porto Reserva Tawny com estágio durante 7 anos em cascos de madeira adquirindo uma textura suave com um intenso e complexo aroma. Daqui se extraiu uma série de garrafas especialmente para a A25A assinalar
os 40 anos do 25 de Abril. Pronto a beber o Porto Tawny ganha outra vida com a idade. Como Abril é necessário saborear e
conservar os seus valores. Os interessados poderão adquirir as garrafas ainda disponíveis através de correio electrónico para
a25a.sec@25abril.org ou pelo telefone 21 324 14 20.
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O direito à educação, à cultura e à saúde foram garantidos constitucionalmente a todos os cidadãos,
sem discriminação de sexo, etnia ou religião.
Num curto período a mulher conseguiu conquistas legislativas de uma relevância incalculável. Nos meses de Junho, Julho e Setembro
de 1974 determinam o acesso das mulheres a
todos os cargos da carreira administrativa local, à carreira diplomática e à magistratura. A
partir de 1975 a mulher possui o direito de voto
sem qualquer restrição, tendo podido exercer
esse direito já nas eleições para a Assembleia
Constituinte. Em 1976 é abolido o direito do
marido abrir a correspondência da mulher.
A nova Constituição garante a igualdade de
oportunidades de tratamento no trabalho, no
emprego e afirma que na família o homem e
a mulher têm os mesmos direitos e deveres
quanto à capacidade civil e política e no respeitante à educação dos filhos. É reconhecido
o valor social da maternidade, assegurando-se
o direito, antes e depois do parto, a uma licença
sem perda de remuneração ou de outras vantagens. Em 1978, a nível civil, foi restabelecido o
divórcio, a valoração do casamento baseado na
igualdade de direitos e deveres dos conjugues,
a partilha, na família, do poder paterno entre o
marido e a mulher e a igualdade de tratamento
no casamento, em que tanto o homem como a
mulher estão ligados pelos deveres de respeito,
fidelidade, coabitação e assistência.
Passamos a falar em igualdade de género. Significa aceitar e valorizar de igual modo as diferenças entre homens e mulheres. Significa a
construção de uma autêntica parceria, com res-

Passamos a falar em
igualdade de género.
Significa aceitar e valorizar
de igual modo as diferenças
entre homens e mulheres.
Significa a construção de
uma autêntica parceria,
com responsabilidades
partilhadas, com o objetivo
de eliminar o desequilíbrio
entre a vida pública
e a privada. Significa pôr
ao serviço da sociedade
as competências e talentos
dos cidadãos e das cidadãs
para a resolução dos
problemas
ponsabilidades partilhadas, com o objetivo de
eliminar o desequilíbrio entre a vida pública e
a privada. Significa pôr ao serviço da sociedade
as competências e talentos dos cidadãos e das
cidadãs para a resolução dos problemas.
Só desta forma a sociedade poderá progredir vivendo-se a democracia na realidade do dia-a-dia.
Entendem agora a minha gratidão a todos os
que sonharam e concretizaram a Revolução?
Passaram 42 anos, o estatuto da mulher mudou e eu sou o que quero ser, porque houve
quem acreditou, houve quem norteou a sua vida com a esperança da liberdade porque como
diz o poeta “O sonho comanda a vida”!
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Qualquer jogador de bridge sabe, que as aberturas em 2ST correspondem a mãos que, no mínimo, detém metade dos pontos
existentes no baralho.
Malbaratar tão valioso pecúlio com marcações pouco ou nada adequadas à força e à distribuição existentes na linha, será um
criticável desperdício pela oportunidade perdida.
Na tentativa de disponibilizar aos jogadores algumas “armas” mais eficazes que as existentes no sistema natural, para melhorarem o desenvolvimento dos leilões após as aberturas em 2ST, naturalmente emergiram algumas convenções com esse objectivo
específico. Entre as existentes podemos afirmar, sem receio de errar, que as mais conhecidas e utilizadas são o STAYMAN, o
PUPPETT STAYMAN e o BARON, todas elas complementadas pela inclusão de marcações transferidas (os TRANSFER), que
tem o propósito de pôr sempre a mão mais forte a cartear, aproveitando o facto de o abridor receber a saída, o que é uma vantagem adicional quando o carteador dispõe de algumas “fourchetes”, característica que normalmente, está associada às mãos que
justificam as aberturas em 2ST.
É um facto ser o STAYMAN a convenção mais utilizada pelos praticantes, mas tal ocorrência não retira as virtualidades e eficácia
existentes nos desenvolvimentos com o recurso ao BARON. Para além de considerar que o saber não ocupa lugar, há razões que
justificam a análise, que propomos desenvolver, sobre esta convenção.
1. CONVENÇÕES
1.29 – O BARON
O objectivo perseguido com a utilização desta convenção é, à semelhança do que se pretende com o STAYMAN, a detecção de
fits 4/4, após a abertura em 2ST.
A tentativa de se encontrar um fit decorre do conhecimento técnico de que, havendo fit, a marcação em naipe rende, em principio
entre mais 1 a 1 ½ vasas do que a mesma mão se jogada em ST, considerando o valor acrescido trazido pelo poder de corte.
Poderá deduzir-se, pelo que até agora foi referido, que o BARON é um decalque do STAYMAN, visto que ambos não só procuram
os mesmos objectivos como também se desencadeiam da mesma forma, que é pela marcação de 3♣ pelo parceiro do abridor em 2ST.
Há, no entanto uma pequena grande diferença entre as duas convenções.
Enquanto que com o STAYMAN apenas se detectam fits em ♥ ou em ♠, com a utilização do BARON é possível concentrar fits
em qualquer naipe, até, detectar duplos fits. Esta é a grande vantagem dos desenvolvimentos com recurso ao BARON sobre os
feitos com utilização do STAYMAN.
Definidos os objectivos perseguidos pela aplicação do BARON e esclarecida que foi a marcação indicativa do seu desencadear,
importa concretizar os desenvolvimentos do leilão que permitirão encontrar os almejados fits.
O princípio que rege os desenvolvimentos do BARON impõe que cada um dos parceiros anuncie, de forma económica (♦,♥,♠ e
ST), os naipes de 4 ou mais cartas que detem.
É obvio que as respostas do abridor, ao anúncio do desencadeante 3 ♣ pelo respondente, serão:
3♦ - Transmitindo que possui, no mínimo 4 cartas em ♦;
3♥ - Informando que detem 4 cartas em ♥ e que tem, no máximo, 3 cartas em ♦;
3♠ - Dizendo que tem 4 cartas em ♠ e que não possui mais de 3 cartas em ♦ e em ♥;
3 ST – Afirmando que o seu naipe de ♣ tem, pelo menos, 4 cartas e que os naipes de ♦, ♥ e ♠ não tem mais do que 3 cartas;
Após o anúncio, pelo abridor, do seu naipe mais económico, com um mínimo de 4 cartas, o leilão continuará (se for caso disso)
com ambos os parceiros e anunciarem (sempre de forma económica) os seus naipes de 4 cartas, até que um fit seja descoberto e o
contrato adequado à força existente na linha, seja marcado.
Convem esclarecer que se o BARON tem a grande vantagem de permitir encontrar fits em qualquer naipe, ao contrário do que
o STAYMAN faculta, por só se preocupar com fits em ♥ e ♠, no entanto os inconvenientes de não conseguir que seja, sempre a
mão forte do abridor a identificar-se como declarante e, por conseguinte, a receber a saída e também porque os desenvolvimentos
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são demasiado descritivos, fornecendo indicações de saída aos ADV, configuram algumas vulneralidades do BARON face ao
STAYMAN.
Apresentada que foi a Convenção, como a mesma se desencadeia e qual o princípio a que devem obedecer os desenvolvimentos,
importará mostrar alguns exemplos que tipifiquem e esclareçam as aplicações práticas do BARON.
– As mãos
			
N 			
			
♠ RD108 				
			
♥ AV63 				
			
♦ AD 				
			
♣ RD9 				

S
♠ A952
♥ D84
♦ 10863
♣ 64

Dariam lugar aos leilões:
			BARON				STAYMAN
			
N
S				
N
S					
			
2ST 3♣				
2ST 3♣
			3♥
3♠				
3♥
3ST
			
4♠
P				
4♠
P
Utilizando diferentes convenções chega.se ao mesmo contrato ainda que o carteador fosse diferente.
- Os jogos
			
			
			
			
			
Proporcionariam os leilões:

N 				
♠ RD7 				
♥ AD 				
♦ AR4 				
♣ R10863 				

S
♠4
♥ R1082
♦ V753
♣ A972

			BARON 				STAYMAN
			
N
S				
N
S					
			
2ST 3♣				
2ST 3♣
			
3ST 4♣				
3♦
3ST
			
4♦
4♥
			
4♠
6♣				
		
Este exemplo tipifica as condições particulares em que a utilização do BARON se evidencia sobre a aplicação do STAYMAN. No
entanto constata-se que este é muito mais utilizado em competição, do que o BARON, ainda que julguemos ser muito útil conhecer
ambas as convenções, razão que levou à apresentação deste artigo.
Até ao próximo número.
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> O pessoal de Marinha, presente na cerimónia, posou junto ao topónimo
do Almirante Pinheiro de Azevedo

Um busto de
Pinheiro de Azevedo
para a alta
da cidade de Lisboa
118 O REFERENCIAL

Fernando Medina anunciou a realização desse
desígnio, para 2017, na cerimónia de inauguração da rotunda a que foi dado o nome do “almirante sem medo”
A TOPONÍMIA DE LISBOA acolhe, desde o dia
16 de Setembro, o nome do Almirante Pinheiro
de Azevedo (1917-1983) que foi dado à rotunda da alta da cidade, junto à praça D. António
Ribeiro e a avenida Nuno Krus Abecassis, na
freguesia de Santa Clara, concretizando uma
proposta subscrita pela vereadora da Cultura,
Catarina Vaz Pinto, aprovada por unanimidade
na Sessão de Câmara de 8 de Março de 2016.

A homenagem pública da Câmara Municipal
de Lisboa à memória do “almirante sem medo”, além da presença do presidente do município, Fernando Medina, da vereadora da
Cultura, Catarina Vaz Pinto, e da presidente
da Junta de Freguesia de Santa Clara, Maria da
Graça Ferreira, contou com empenhada participação da Marinha, estando presente o Chefe
do Estado-Maior da Armada, almirante Luís
Macieira Fragoso, guarda de honra e a Banda
da Marinha; dois antigos CEMA, almirantes
Fuzeta da Ponte e Melo Gomes, os contra-almirantes Martins Guerreiro e Pires Neves,
muitos outros oficiais de Marinha, e o presidente da Associação 25 de Abril, coronel Vasco
Lourenço.
A família do almirante Pinheiro de Azevedo
fez-se representar pela sobrinha Ana Paula
Carvalho e marido, Rui Carvalho, acompanhados dos filhos: Bruno de Carvalho, com a
mulher Cláudia Carvalho, e filhas Catarina e
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> Fernando Medina no uso da palavra e quando foi recebido pelo CEMA. Ao lado, Fuzeta da Ponte com Rui Carvalho,
esposo de Ana Paula Carvalho, sobrinha de Pinheiro de Azevedo

> Familiares do almirante Pinheiro de Azevedo, com o presidente da CML, a vereadora da Cultura, o
CEMA e o almirante Fuzeta da Ponte, quando se descerrava o topónimo

Diana; e Paula Alexandre, Bruno Fonseca, e
Sofia Fonseca.
Descerrado o topónimo, coberto com a bandeira da Câmara Municipal de Lisboa, por Fernando Medina e Ana Paula Carvalho, ao som dos
acordes do hino de Maria da Fonte interpretados pela Banda da Marinha, coube ao almirante Fuzeta da Ponte traçar um breve perfil de Pinheiro de Azevedo, destacando naturalmente o
percurso do militar impoluto, do académico a
quem se devem importantes estudos como é
expoente da bibliografia o “Manual de Navega-
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ção: Cálculos Náuticos” (1966), do homem e da
sua participação cívica, antes e depois de 25 de
Abril de 1974, sublinhando os momentos guardados pela memória mais recente, que foram
a chefia do VI Governo Constitucional (19751976) e a candidatura à Presidência da República (1976).
Depois, a presidente da novel Junta de Freguesia de Santa Clara, fundada em 2013, proveniente da junção das freguesias da Ameixoeira
e da Charneca, Maria da Graça Ferreira, regozijou-se por a sua circunscrição administrativa
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ter sido o espaço escolhido para acolher o topónimo de Pinheiro de Azevedo, onde aliás já se
acomodam outros de militares de Abril – como
a rua General Vasco Gonçalves e a rua Melo
Antunes – e de outros políticos da mesma época, como a rua Octávio Pato ou a rua Vasco da
Gama Fernandes.
Em nome da família, a sobrinha do homenageado, Ana Paula Carvalho agradeceu o gesto
público da Câmara Municipal de Lisboa e do
Estado-Maior da Armada em favor da memória
do tio que a “ensinou a andar” e, emocionada,
recordou o desassombro do “almirante sem
medo” que o povo recorda com carinho em duas expressões célebres: “é só fumaça” e “bardamerda para o fascista”.
A seguir, Fernando Medina destacaria o importante papel do Almirante Pinheiro de Azevedo, bem como toda a geração da altura, que
“ao longo de décadas do tempo do fascismo
foi capaz de manter viva a chama da liberdade,
uma resistência num momento duro e difícil
do nosso país”. Confessando-se como grande
entusiasta e apreciador da história contemporânea, o presidente da Câmara Municipal de
Lisboa, enalteceu o perfil de Pinheiro de Azevedo no empenho cívico e apoio dado às campanhas de Norton de Matos e de Humberto
Delgado, e destacou a empatia e carinho que o
Povo Português dispensou ao “almirante sem
medo” ao conceder-lhe expressivo resultado na
candidatura presidentecial em 1976. E, a concluir, Fernando Medina deixou um pedido à
família do homenageado: “No próximo ano farão 100 anos desde o nascimento do Almirante
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Pinheiro de Azevedo, e eu acho que esta rotunda ficaria melhor, se fosse completada com
um busto do Almirante, e gostava de vos pedir
que escolhessem o artista, que escolhessem a
solução e a Câmara teria todo o gosto em poder
completar esta homenagem ao Almirante, que
ficaria a brilhar ainda mais na nossa cidade”.
Fotos de: 1º Sarg. A. Ferreira Dias
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MEDALHAS
COMEMORATIVAS
No exercício do magistério dos valores de Abril a A25A exprime-se em várias linguagens e narrativas. O tempo e a
história de Abril estão também contados através da expressão artística de diversos autores, vazada na impressiva
comunicação da medalhística. A A25A dispõe de um acervo interessante de medalhas alusivas ao 25 de Abril e a
outros momentos importantes da História Contemporânea de Portugal que podem ser adquiridas através de correio
electrónico para a25a.sec@25abril.org ou pelo telefone 21 324 14 20.

“Lenços Negros”

de Angola e Moçambique reuniram-se em Barcelos
Ex-militares da Companhia de Caçadores 3396
que serviram em Moçambique, reuniram-se em
Barcelos, no dia 28 de Maio de 2016, naquele que
constituiu o 39.º convívio dos “Lenços Negros”. No
encontro, organizado por Benjamim Magalhães
Andrade, além de familiares e amigos, participou
pela primeira-vez o ex-Alferes Rodrigo Médicis,
natural de Barcelos, que fez a sua comissão militar na Companhia de Caçadores 1779, em Angola
(1967-1970), génese onde “caçadores” de Moçambique procuraram patente de identificação.
O encontro contou com o apoio da Câmara Municipal de Barcelos, Delegação de Turismo, e
Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, num dia
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que começou com a celebração de uma missa, na
igreja dos Capuchinhos, por intenção dos ex-combatentes defuntos, celebrada por frei José Maria.
Seguiu-se uma visita à cidade pelo Largo da Feira num percurso turístico que levou os convivas
à Igreja do Senhor Bom Jesus da Cruz e à Torre
Menagem. A reunião terminou com um almoço
onde a memória se fez presente, reviveram-se
emoções, comunicaram-se valores, na demonstração clara de que os laços forjados na humanidade e generosidade mergulham raízes em tempos fecundos de amizade e solidariedade, garantia
perene de confiança no futuro que se transmite
entre gerações.
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Gratidão a

Pedro
Pezarat Correia

AO LONGO DOS ÚLTIMOS 25 anos, o general Pedro de Pezarat Correia foi director de
“O Referencial” como muito bem ficou registado no último número da nossa revista. Essa
impressão escrita a quiseram manifestar em afecto humano, umas dezenas de amigos e
colaboradores mais próximos, associados da A25A, que se reuniram dia 1 de Julho, na sede em
Lisboa, para dar um abraço a Pezarat Correia, num testemunho impressivo do presidente Vasco
Lourenço e no agradecimento comovido do homenageado.
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Rua da Misericórdia, 95
Lisboa
Tel. + 351 213 470 114
tlm. + 351 911 157 805

25 de Abril
Asas de vento gritando, caminhos de liberdade.
Cravos vermelhos de luz iluminando a cidade.
Armas de guerra caladas gritando o silêncio da paz.
Rostos cinzentos de dor abrindo portas de ferro.
Um sol doirado de vida, cantando canções de vitória.
Um povo de braços erguidos p/la conquista da verdade
Algemas caídas no chão, caminhos de liberdade
Antonieta Vilhena, professora
Falecida em Setembro de 2015

email. www.com-tradicalrestaurante.com
www.com-tradicao.com

Conselho Fiscal da A25A
Na sequência do pedido de demissão de Martins Guerreiro, em virtude de ter
assumido a Direcção de “O Referencial”, nos termos estatutários, Victor Hugo da
Mota é o novo presidente do Conselho Fiscal da A25A, mantendo-se como vogal,
Armando Manuel Rocha Deus.
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Convites
Museu Bernardino Machado, festa Preto no Branco, no
âmbito das Comemorações
da Noite Europeia dos Museus, 21-05-2016; conferência
Censura e Cinema no Estado
Novo, 17-06-2016; conferência
“A Censura do Estado Novo
sobre o Teatro Universitário”,
27-05-2016; conferência “Estes Escritores Morreram”, 1507-2016; MAEDS-Museu de
Arqueologia e Etnogradia do
Distrito de Setúbal, inauguração da exposição “Ver e dar a
ver” de Clara Manéres, 21-052016; Ar.Co - Centro de Arte
e Comunicação Visual, Exposição - “Ar.Co Bolseiros & Finalistas ‘15”, 28-05-2016; Raio
de Luz, apresentação do coro
Infantil/Juvenil da AMCCI
– Ass. Musical e Cultural do
Conde I, 28-05-2016; MUDE
– exposição “Abaixo as fronteiras”, 21-05-2016; Câmara
Municipal de Loures, inauguração da exposição de pintura
“Continuum”de Teresa Ribeiro, 25-05-2016; conversa com
José Espinho, “O pecrurso e
a visão nos Móveis Olaio”, teatro Guerra é Guerra, 25-062016; exposição de desenho
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“Um sonho de uma noite de
verão (A floresta adormecida)”, 25-06-016; espectáculo
“Recordação de José Carlos
Ary dos Santos”, 01-07-2016;
Poética edições, lançamento
do livro “O Vizinho Invisivel”
de Francisco José Faraldo, 2105-2016; inauguração da exposição “Fabrica de Loiça de Sacavém. Para uma História da
Faiança em Portugal”, 23-072016; presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, actividades comemorativas de “O Dia
de Africa”, 28-05-2016; Galeria dos Pioneiros Portugueses
em Toronto, Conferência “O
fenómeno migratório ao longo da História de Portugal”,
12-06-2016; IMARGEM Artistas Plásticos Almada, Arte
em Festa - Palestra “Almada,
Arte e Património” com Natália Pinto, 25-05-2016; Câmara
Municipal de Vila Velha de
Rodão e as Edições Colibri,
apresentação da obra, “O Elogio dos últimos – contos” de
José Manuel Batista; Bazar do
Video, exposição de fotografia
e música ao vivo, 03-06-2016;
AJA Lisboa, Jantar “Europa
Latina – uma viagem de ida e
volta”, 03-06-2016; Colóquio e

recital de Poesia, 08-06-2016;
“Conversa de amigos”, Alberto Matos, APBraga e Isabel
do Carmo; 23-06-2016; inauguração da exposição “Gente
com Palavras” de Daniel Dias,
08-07-2016; evento “Anunciações na obra de Maria Teresa
Horta”, 21-07-2016; “Aniversário do Zeca vamos falar
sobre Utopias”, 02-08-2016;
Cardinal cinco, inauguração
da XXIX exposição Ruin’Arte,
“Homenagem ao Monumento Desconhecido”.02-06-2016;
Museu Municipal - Núcleo de
Alverca, Tardes de Conversa,
com a presença de Alfredo
Marujo, 01-06-2016; Edições
Colibri e Casa do Alentejo,
apresentação da obra, “Burros? Sim, mas só de nome”
de João de Deus Rodrigues,
02-06-2016; Instituto Diplomático e a Fundação Aristides
de Sousa Mendes, colóquio
“Refugiados hoje: Solidariedades, Política, Direitos Humanos, e Actos de coragem”,
15-06-2016; Município de Vila
Franca de Xira, Temporada
Fernando Lopes-Graça, 0406-2016; Colóquio “O Ciclo do
Arroz: Arte, etnografia e realidade social”, 18-06-2016; ve-

reador dos Direitos Sociais da
Câmara Municipal de Lisboa,
“As crianças em perigo no
concelho de Lisboa – mapas
sociológicos do desempenho
das Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens do Município de Lisboa”, 01-06-2016;
Edições Colibri e Livraria Ler
Devagar, apresentação da
obra “Conexões” de Luís Pais
Amante, 03-06-2016; Secretariado da Festa do Avante, “Festa do Avante 2016”, 2-3-4-092016; “A madura estação” de
Amadeu Carvalho Homem,
04-06-3016; Câmara Municipal de Grândola, inauguração
exposição “Somos solução”,
06-06-2016; 1.º Encontro Concelhio do Movimento Associativo, 19-06-2016; exposição
“Mãe e filha, Artes Diferentes,
Percursos Semelhantes” de
Aida Clemente e Cláudia Clemente, 03-08-2016; apresentação do livro “A Bicicleta do Ourives Ambulante” de Silvério
Manata, 17-06-2016; Edições
Colibri, apresentação da obra
“Marginalidade e Alternativa”, 04-06-2016; Patriarcado
de Lisboa e a Editora Althum,
Concerto de órgão na Igreja
de São Vicente de Fora, 11-062016; Fundação Mário Soares,

20 anos, Ciclo de História
Contemporânea“Ruptura
Revolucionária de 1974/75”,
15-06-2016; Presidente da Câmara Municipal de Almada,
apresentação do 33.º Festival
de Almada e inauguração da
exposiçao de pintura de Graça
Morais, 17-06-2016; Livraria
Círculo das Letras, inauguração da exposição de pintura
“Terra de Fogo” da autoria de
Manuel Sousa Guedes, 17-062016; apresentação do livro”
Amor em Viagem” de Natividade Ribeiro, 21-07-2016; Edições Húmus, lançamento do
livro “Arte e Feminismo em
Portugal no Contexto Pós-Revolução”, de Márcia Oliveira,
14-06-2016; Artes – Associação Cultural do Seixal e Câmara Municipal de Grândola ,
expoisção colectiva de pintura,
18-06-2016; Fórum Cultural
José Manuel Figueiredo, apresentação do livro “Antigamente da bela Vista vi am-se os
barcos da Muleta”, de Armando Sousa Teixeira, 11-06-2016;
Câmara Municipal de Almada, associações O Farol e Os
Amigos da Cidade de Almada,
inauguração da exposição “Encontro com os barcos do Tejo”
de Luís Serra, 15-06-2016;

Associação Conquistas da Revolução e o Teatro Extremo
apresentam “De Aço e de Sonho”, 16-06-2016; Museu o do
Neo-Realismo, Centenário da
Vida Literária de Ferreira de
Castro, 15-06-2016, “Semana
do Onze”, iniciativa de âmbito
cultural da Associação Juvenil
Movimento de Intervenção
Cultural e Artístico – MICA,
serão exibidos no Auditório
do MNR os filmes “BengaLis”
de Bruno Teixeira, “Hora di
Bai” de Bruno Leal e “Balada
de Um Batráquio, 22-06-2016;
Município de Vila Franca de
Xira, presidente da Câmara
Municipal de Oeiras e presidente da Universidade Sénior,
exposição dos trabalhos dos
alunos, 16-06-2016; Publicações Dom Quixote e Livraria
Leya, apresentação do livro
“A Conspiração Cellamare”
de Nuno Júdice, 20-06-2016;
Fundação Friedrich Ebert,
conferência internacional “O
Combate à Precaridade” 1706-2016; conferência internaciona “A Rússia e o Ocidente
- A Ordem Euro-Atlântica em
Crise”, 23-06-2016; Assembleia da República, inauguração da exposição “Sociedade/fragilidade do Singular”,
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Dinis Ribeiro, 29-06-2016;
Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
inauguração da exposição “É
de Vila Franca e Chama-se
José Júlio”, 25-06-2016; Miguel Mattos Chaves, palestra
subordinada ao tema “o Terrorismo Internacional – sua
caracterização e Perspectiva”,
23-06-2016; Eduardo Paz Ferreira, e Editora Marcador, lançamento do livro “Por uma sociedade decente”, 06-07-2016;
presidente da Câmara Municipal de Almada e o director
do Teatro Municipal Joaquim
Benite, inauguração da exposição “A ver vamos” de Margarida Jardim, 09-07-2016;
Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira, lançamento
do CD “O Corvo”, 15-07-2016;
concerto do 5.º Aniversário do
Coro Vocale Allegro da Castanheira do Ribatejo,17-06-2016;
Fábrica de Braço de Prata,
exposição de pintura de Cerqueira de Sousa, 30-07-2016;
Câmara Municipal do Gavião,
Junta de Freguesia da Comenda e as Edições Colibri, apresentação do livro “Crónicas
Prisionais” de Jorge Branco,
08-08-2016; Junta de Freguesia das Júnias e Edições Co-
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Registámos o falecimento
dos seguintes associados:
David Custódio Gomes Magalhães (sócio fundador); João Mário
Mascarenhas (sócio efectivo); Nuno Delgado Lopes André (sócio
efectivo); Silas Coutinho Cerqueira (sócio efectivo); Joaquim Mendes
Ribeiro Simões (sócio efectivo); Eduardo da Fonseca Castro (apoiante), às famílias enlutadas apresentamos sentidas condolências.

libri, apresentação do livro
“Pitões das Júnias” de Manuel
Viegas Guerreiro, 05-08-2016;
Conservador, “125º Aniversário Dionísio Pinheiro”, 1409-2016; Presidente da União
das Freguesias de Oeiras e S.
Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, inauguração das
Festas em Honra do Senhor
Jesus dos Navegantes, 26-082016; Chiado Editora e El Corte Inglés, lançamento do livro
“Salgueiro Maia - um heroi de
Abril”, de Jorge Cadete Mendes e Fátima Picado, 16-092016; Câmara Municipal de
Almada, exposição Museu da
Cidade “A Força que não dobra, a coragem que não cede”,
08-09-2016.

OBITUÁRIO

Joaquim Ribeiro Simões
(1924-2016)

Pedro Pezarat Correia
EM 26 DE JULHO último faleceu o nosso sócio
fundador, Joaquim Ribeiro Simões.
Coronel de Cavalaria, era um dos últimos sobreviventes da geração dos “capitães do Delgado”, desde sempre opositor da ditadura salazarista/marcelista e envolvido nas tentativas
para lhe pôr fim. No dia 25 de Abril de 1974
estava em Angola, no comando de um batalhão
nos Dembos e aderiu de imediato disponibilizando a sua pronta colaboração com o MFA.
Rosa Coutinho viria a conferir-lhe missões de
responsabilidade, nomeadamente presidindo
às comissões de inquérito sobre as tentativas
golpistas da minoria branca encabeçadas por
António Ferronha e por Pompílio da Cruz. Regressado a Portugal participou na 5.ª Divisão
com os seus amigos e contemporâneos Robin
de Andrade e Varela Gomes e foi nomeado pelo
Conselho da Revolução para presidir à Comissão de Inquérito ao 11 de Março de 1975. Atento
e empenhado nos problemas da sociedade, no
seu País e no mundo, manteve-se sempre, até
ao final da sua vida, fiel aos princípios e valores
que desde a juventude abraçou.
Ribeiro Simões era um amante das letras, licenciara-se em Histórico-Filosóficas e, além de
vários artigos com que colaborou da “Revista
Militar”, foi autor quatro livros. O primeiro,
“Dialética da guerra e da paz”, que teve em

António Sérgio figura de referência, baseava-se na sua tese de licenciatura. Os outros três
são obras ficção inteiramente influenciadas
pela sua própria vida, “No reino do Zacatraz”,
“Adeus Goa adeus Lisboa” e “Os sinos da Bafatá”, produtos da sua experiência e das reflexões
que lhe suscitaram a sua vivência no Colégio
Militar, onde foi aluno e professor, e as comissões que cumpriu na Índia e na Guiné.
Tive o gosto de ser seu amigo, de com ele compartilhar valores e opções ideológicas – ainda
que nem sempre coincidentes no como fazer
– e de beneficiar, em várias oportunidades do
seu convívio, solidariedade e sã camaradagem.
Mais um que contribui para pesado vazio que o
passar dos anos vai criando à nossa volta.
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TURQUIA

UCRÂNIA

15 de Julho

BÓSNIA
TCHECHÉNIA
KOSOVO

GEORGIA

Pedro Pezarat Correia
ESTÃO LONGE DE SE ESBATER os ecos e as
perplexidades em torno dos acontecimentos de 15
de Julho na Turquia.
A Turquia é um dos países do mundo que se
apresenta mais paradoxal em termos de análise
geoestratégica. Históricos, geográficos, culturais,
estratégicos, todos os factores de análise reflectem
as contradicções e as perplexidades de um país
charneira, uma encruzilhada de tensões e conflitos endémicos, endógenos e exógenos. O 15 de
Julho só pode ser encarado e (mal) entendido, à
luz desta realidade, mas veio, por sua vez, reforçar
a complexidade desta teia labiríntica.
País transcontinental, depois de na guerra-fria ter
sido, com a Noruega, um dos dois únicos membros
da OTAN com fronteiras com a URSS (a Turquia
numa frente muito mais extensa e sensível do que
a Noruega), inscreve-se numa região, o Mediterrâneo euro-afro-asiático que é, já por si e há muito
tempo, a principal área de conflitos a nível mundial
(Yves Lacoste, Herodote, 1998). E tem fronteiras
com todas as zonas onde eclodiram os conflitos
mais agudos da nova era da globalização, em al-
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guns dos quais interfere directamente e onde estão
ainda vivas feridas do tempo do Império Otomano:
os Balcãs, com especial incidência na Bósnia e no
Kosovo; o Cáucaso, em particular na Tchechénia,
na Geórgia, na Arménia; a guerra Irão-Iraque; o
caos iraquiano resultante da invasão anglo-americana; a guerra civil na Síria; o conflito israelo-árabe;
a Ucrânia na margem norte do Mar Negro. A nada
disto a Turquia é alheia. Mantém com a Grécia, seu
parceiro na OTAN, um conflito latente com causas
diversas e que mergulham na história, das quais a
principal é Chipre. Internamente o problema curdo, que se agudizou com a autonomia conquistada
pelos curdos iraquianos, não tem solução à vista e
envolve os países vizinhos.
Mais recentemente, na sequência das crises no
Iraque e na Síria, rebenta na sua fronteira mais
exposta, a sudeste, a agressividade radical do califado Estado Islâmico (EI), em relação ao qual o
poder de Ancara tem revelado uma atitude ambígua, numa posição triangular em que, por um
lado se sente ela própria alvo do terrorismo fundamentalista, mas por outro tem o EI como aliado

ARMÉNIA
GRÉCIA

TURQUIA

CHIPRE

SÍRIA

IRAQUE
IRÃO

no combate ao que considera a maior ameaça, os
curdos em geral e do PKK turco em particular, e
como parceiro na Síria, cujo principal objetivo é o
derrube do poder em Damasco. Síria que é, aliás,
o seu inimigo histórico e irredutível, com quem
tem um contencioso no domínio do controlo das
bacias do Tigre e do Eufrates, que foi o grande dinamizador da revolta que pôs fim ao Império Oto-

mano e com o qual persistem disputas territoriais
em torno do porto de Iskenderun (Alexandrette
para a Síria).
Maior potência militar do Médio Oriente e do
mundo islâmico, no qual se inscreve, é olhado
com desconfiança pelos seus parceiros árabes da
Organização da Conferência Islâmica porque não
é árabe, porque ainda não esqueceram que lhe
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estiveram sujeitos durante os quase cinco séculos
do Império Otomano, porque desde a renovação
de Kemal Atatürk promoveu a laicização do Estado e da sociedade, pelo seu alinhamento com
Washington na sustentação de Israel com o qual
celebrou um Pacto de Segurança, porque é membro da OTAN e candidato à UE.
É neste complicado puzzle que se dá o 15 de Julho, um aparente golpe militar de que não se conheceram – nem nunca se conhecerão enquanto
o actual poder predominar em Ancara – os verdadeiros contornos, nem os objectivos em relação às
questões fundamentais: os Curdos, a Palestina, o

Estado Islâmico. Para já uma coisa é evidente, o
espectacular aproveitamento que dele fez Recep
Erdogan para reforçar o seu poder que já pouco
tinha de democrático, para limpar as estruturas
militar, judicial, académica, mediática, de todos
os focos que pudessem constituir ameaças reais
ou potenciais ao seu poder absoluto.
Nada disto será absolutamente novo na Turquia,
mas o mais surpreendente poderá ser o realinhamento que se está a verificar no quadro externo.
Depois de as várias frentes da luta contra o EI terem agravado as tensões com Moscovo, cujas relações estiveram à beira da ruptura em resultado

Apresentação
PORQUÊ JANGO?
A direcção de “O Referencial”
convidou-me a manter uma página personalizada na nossa Revista, preferencialmente orientada para a abordagem de temas
relacionados com a situação internacional, a geoestratégia das
tensões e dos conflitos. Aceitei
com gosto e honra-me continuar ligado a “O Referencial”, para
além do leitor que nunca deixarei de ser.
Decidi denominar este espaço
de “JANGO”. E gostava de explicar porquê.
Nas sociedades africanas há,
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em todas as aldeias e povoações
rurais, uma construção que, em
geral, ocupa uma posição de
fácil acesso no centro da zona
residencial, de concepção tradicional com estacas de madeira e
cobertura a colmo, normalmente circular, com a particularidade de não ter protecções ou vedações laterais, por forma a que,
do exterior, se veja o que se passa lá dentro. É o espaço social
comunitário, onde os residentes
se juntam, conversam, discutem, convivem. Mas é também
o espaço cívico, onde o chefe da

povoação recebe os visitantes,
ausculta a população, toma decisões, faz justiça. Na região central de Angola chamam, a este
espaço o Jango. É um termo
bonito, que me soa bem e, com
este ou outro nome, ao longo
da minha vida militar nas colónias, fui muitas vezes recebido
no Jango local, aí convivi com
sobas e populações, aí aprendi
muito sobre a realidade africana, aí procurei intervir com o
meu próprio entendimento da
ação psicossocial, nem sempre
em total concordância com as

das posições antagónicas face à guerra na Síria,
eis que o 15 de Julho abre as portas a uma reaproximação entre os dois vizinhos, ao mesmo tempo
que arrefecem com os parceiros ocidentais, nomeadamente com Washington.
Esta viragem, que a concretizar-se, pode ter reflexos transcendentes no mosaico geoestratégico regional (e não só), não deve ser desligado do
esforço que Moscovo vem fazendo, desde o fim
da guerra-fria e da implosão da URSS e do Pacto
de Varsóvia, para reforçar um bloco euroasiático,
que possa envolver a China, a Índia e o Irão e possa compensar a hegemonia ocidental da era da

directivas superiores mas delas
aproveitando o que de positivo
também continham.
Jango é, agora, o meu espaço de
convívio com os leitores de “O
Referencial”.
Mas há um outro aspecto
que também influenciou a minha escolha.
Tive oportunidade de conhecer
em Angola, logo a seguir ao 25
de Abril, na então Nova Lisboa
e hoje cidade do Huambo, uma
personalidade fascinante, o Dr.
David Bernardino, médico, com
uma obra social notável, pioneiro dos cuidados de saúde primários, com uma enorme capacidade de comunicação, que me
proporcionou autênticas lições
sobre a complexidade do mosai-

globalização. A aproximação da Turquia, melhor
dizendo, a mudança de campo da Turquia, poderia constituir um enorme trunfo para a estratégia
euroasianista, com óbvias consequências no equilíbrio de forças mundial.
Os reflexos que este quadro viria a ter nos grandes focos de tensão a nível global podem ser previsíveis, mas recomenda-se prudência porque os
últimos tempos têm sido pródigos em grandes
surpresas geoestratégicas. Uma coisa parece certa
e alguns sinais se têm revelado nesse sentido, é
que os grandes sacrificados venham, mais uma
vez, a ser os curdos.

co humano angolano, quer das
populações originárias quer das
de raiz europeia e dos prováveis
posicionamentos dos diversos
extractos sociológicos face à previsível evolução política de Angola para a independência.
David Bernardino, que nascera
em Angola e nunca escondeu a
sua opção nacionalista, fundou
no Huambo, depois da independência, um jornal orientado para
as questões sociais e culturais, a
que chamou, exatamente, “Jango”. Teve o cuidado de me fazer
chegar a Portugal, regularmente, todos os números do “Jango”.
Em 4 de Dezembro de 1992,
quando as tropas da UNITA,
depois de Savimbi ter recusado
reconhecer a derrota eleitoral e

ter relançado o país numa guerra devastadora, um grupo armado desse movimento assassinou
no Huambo, covardemente,
David Bernardino, concretizando ameaças e provocações que
há muito lhe dirigiam, apenas
porque permaneceu fiel às suas
convicções de sempre. Seguiu-se a idêntico crime que, a 21 de
Outubro, na mesma cidade, já
vitimara o engenheiro agrónomo Fernando Marcelino, sua
mulher e sua irmã, que faziam
parte do círculo íntimo, político
e cultural, de David Bernardino.
A epígrafe Jango, que sempre
ilustrará esta página, é também
uma homenagem à figura inesquecível de David Bernardino.
PPC
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O NOSSO MAIOR PRÉMIO
É BEBER CAFÉ CONSIGO TODOS OS DIAS.

PROPOSTA DE SÓCIO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mais do que um café, Delta é partilha.
É acordar com um bom dia e desejá-lo aos outros. É o pretexto para mais uma
conversa sem horas contadas. A desculpa para estar com os amigos vezes sem
conta. Em 2016 continuamos a ser o café da vida dos portugueses. E os
portugueses continuam a ser quem diariamente nos enche de vida.
Esta é a partilha diária que queremos continuar a saborear consigo. Sempre.
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DELTA, O CAFÉ DA SUA VIDA.

15.º ANO
CONSECUTIVO

2.º ANO
O REFERENCIALCONSECUTIVO
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4.º ANO
CONSECUTIVO

140 O REFERENCIAL

