REViSTA da associação 25 de abril
Director: Martins Guerreiro | N.º 136 | JANEIRO – MARÇO 2020

Olhares de Abril, por Costa Neves

O REFERENCIAL

O MUNDO (SE) UNIDO
JAMAIS SERÁ VENCIDO

Sabia que pode tratar todos
os assuntos da EPAL sem sair
do conforto de sua casa?

SUMÁRIO

4
Linha 213 221 111

Mobile

(disponível 24h/todos os dias)

EPALnet
Internet

Editorial

Da prática à teoria da conspiração, Manuel Pedroso
Marques | 88

6

92

CoVID–19

25 de Abril e a Covd-19, Vasco Lourenço | 8
Combate de todos, Martins Guerreiro | 12
Respostas metafísicas à epidemia, Carlos Matos Gomes | 20
Proposta ao director, Nunes Curado | 29

32 Memórias de Abril
Sistemas judiciário e prisional após o 25 de Abril ,
Costa Neves | 32

56 Em defesa do Serviço Público

Filhos de um deus menor, Nuno Santa Clara | 56
Armadilha do Estado-patrão, Carlos Matos Gomes | 62

Quão exacto pode ser o erro, Ricardo Cabral | 70
Orçamento, Estado e Soberania, Carlos Zorrinho | 74

epal.pt

88 Opinião

O tempo é de solidariedade e não de egoísmos nacionais,
Martins Guerreiro

70 Orçamento do Estado

mais perto de si

O REFERENCIAL

78 Reportagem

livros

Memórias Escolhidas, Adelino Gomes | 92

94 obituário
Profissional, brioso e distinto, Martins Guerreiro| 94
Prioridade à amizade, Martins Guerreiro| 96
Um excelente marinheiro, M. Simões Teles| 97
É doloroso perder amigos, J. Teixeira de Aguilar| 99
El Niño del Alcázar, José Ignacio Domínguez| 100
Herói de Abril, Luís Costa Correia| 103

104 boletim

Todos ou Nenhum, José Luiz Fernandes | 104
General Humberto Delgado, Pedroso Marques | 106
Reflexos prepara bodas de ouro do 25 Abril | 109
Convites referencial | 111

112

Jango

Conflito israelo-palestiniano,
Pedro de Pezarat Correia | 112

Tanto mar e tanto para ver em terra, Jorge Alves | 78

O REFERENCIAL 3

EDITORIAL

O tempo é de solidariedade

e não de egoísmos
nacionais

A

pandemia do covid19 atacou toda a
população terrestre, veio mostrar de
forma dramática a importância fundamental do Estado e dos serviços nacionais de
saúde. Na hora da emergência, das dificuldades e do desconhecido todos se viram para o
Estado e esperam uma ação eficaz e salvadora.
É evidente que ninguém estava preparado para
este tipo de “guerra”. Para vencê-la, temos de
apelar ao que de melhor há nos povos e nos
seres humanos.
É imperioso encontrar formas de organização,
colaboração e cooperação entre todos os povos e
todas as pessoas, para colocarmos no combate
a enorme capacidade e criatividade humanas.
O inimigo ataca todos sem qualquer distinção de
nacionalidade, etnia, ideologia, classe ou religião.
A resposta, ainda que dada país a país, região
a região, cidade a cidade, pessoa a pessoa, tem
de ser devidamente coordenada e articulada a
nível internacional pelas organizações internacionais, nomeadamente a OMS e a ONU,
apoiadas pelos Estados membros e, a nível nacional, pelos respetivos Governos, mobilizando
todos os meios necessários para salvar vidas e
vencer o combate.
O tempo é de solidariedade e não de egoísmos
nacionais como infelizmente aconteceu na
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União Europeia. A luta vai ser longa e as suas
consequências perdurarão por vários anos.
Numa situação de guerra biológica e assimétrica como esta que temos de enfrentar, a vida
em sociedade e a economia sofrem fortes alterações, tudo muda em muito pouco tempo.
É indispensável mobilizar e organizar vontades
e recursos, é indispensável integrar esforços,
articular capacidades, somar energias, ninguém é dispensável.
Na economia, temos de encontrar fórmulas adequadas para fazê-la funcionar, rentabilizando todos os meios e recursos, todas as capacidades de
trabalho. Não podemos deixar-nos travar pelas
leis do mercado ou pelos objetivos do lucro, a
situação é mesmo de combate pela nossa sobrevivência, pela sobrevivência da Humanidade.
É hora da unidade do comando e de esforços,
de superação das falhas e deficiências, da informação consistente e verdadeira, da redução
do ruído de fundo e da confusão provocada por
agentes de “informação” sem credibilidade e
sem responsabilidade.
A hora é de combate ao vírus, unindo esforços
e capacidades, seguindo as orientações definidas pelos legítimos detentores do poder democrático, pelas entidades responsáveis pela saúde e pela direção da batalha.

MARTINS GUERREIRO
Nada de desalentos ou desânimos, não podemos dar espaço à desinformação, ao derrotismo ou a corporativismos serôdios.
Neste número d’ O Referencial continuamos o
debate sobre os serviços públicos e os servidores públicos com artigos de Carlos Matos Gomes e Santa Clara Gomes.
Costa Neves escreve um outro de grande interesse, clarifica alguns aspetos importantes do
que foi o 25 de Abril e como se conseguiu a
unidade do MFA relativamente a duas questões essenciais: a guerra colonial e a PIDE. Este artigo é apenas o início, vai ter continuação
nos próximos números da revista, tratando a
criação dos Serviços Prisionais Militares e da
Polícia Judiciária Militar.
Consideramos importante pedir a duas personalidades habilitadas, Carlos Zorrinho e Ricardo Cabral, a opinião deles sobre o Orçamento do Estado.
Pezarat Correia, na coluna Jango, faz uma
abordagem histórica e pedagógica de um tema
de grande interesse na atualidade para a paz no
Médio Oriente e no Mundo – A Palestina.
Jorge Alves oferece-nos uma reportagem sobre
a viagem às Caraíbas e proporciona-nos, mais
uma vez, uma leitura que nos enriquece e motiva para um maior conhecimento dos outros e
aproximação de culturas.

Pedroso Marques tece considerações sobre o
tema Conspiração.
Publicamos notícias: do livro de Domingos Lopes
apresentado por Adelino Gomes; da representação na Universidade de Toulouse da peça de João
Menino Vargas “Todos ou Nenhum”, por José
Luíz Fernandes, e da cerimónia de homenagem
ao general Humberto Delgado no Panteão, por
Pedro Marques.
Quatro grandes amigos militares de Abril, três
marinheiros de vocação, partiram: Restituto Valeras, espanhol, irmão de Ideais; Carlos Machado
dos Santos; Geraldo Silva Lourenço; e Joaquim
Simas Abrantes. Homens que conheci de perto,
cuja coragem, abnegação e determinação na luta
pelos ideais de Abril nunca será de mais realçar.
A sua luta pela vida ao longo de vários anos em situação difícil foi igualmente um exemplo de coragem e persistência. O seu legado de solidariedade
e dedicação aos outros é exemplo a seguir pelos
que lutam pela liberdade, justiça e solidariedade.
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25 de Abril
e a covid 19
A natureza fraternal da Liberdade responsável, da Paz e da Justiça
que o 25 de Abril contempla, transformou-nos em exemplo para o mundo
e permite-nos assumir o estatuto de arautos de um mundo melhor
Vasco Lourenço
DE REPENTE, OU TALVEZ NÃO, dado que os avisos e indícios técnicos foram por demais evidentes,
vimo-nos envolvidos numa guerra viral e global.
Pode dizer-se que este não é um fenómeno
novo, que a Humanidade já enfrentou situações semelhantes.

8 O REFERENCIAL

É um facto mas, para as actuais gerações, nada
do que aconteceu antes se pode comparar
àquilo com que estamos confrontados.
A globalização, tão incensada até aos dias de
hoje, foi campo propício a que este vírus fizesse
o seu caminho e se alastrasse a todo o mundo.

Direiros Reservados

TEMA DE CAPA

Apesar de continuarmos a assistir às já habituais especulações, suportadas por inúmeras
mentiras (as fake news), das mais variadas origens, onde se digladiam acusações cruzadas e
contraditórias, podemos hesitar entre a teoria
da conspiração, o azar do descuido ou mesmo o
resultado da evolução natural das coisas.
Podemos não ser capazes de optar, de forma
consciente e segura, por qualquer dessas hipotéticas origens.

Mas, de uma coisa estou convicto! De uma
coisa não tenho dúvidas (não sou dos que afirmam “nunca ter dúvidas...”): o drama que estamos a enfrentar teve origem, foi causado, pelas
enormes asneiras - direi melhor, grandes crimes - que o ser humano tem vindo a cometer,
seja na destruição da Natureza, seja na procura
de soluções para, através da guerra biológica,
dominar o mundo!
A natureza predadora que enforma o ser humano está a virar-se contra ele próprio!
A Natureza – que esse ser humano, convencido
que tudo lhe é permitido, tem vindo, ao longo
dos séculos e milénios, a agredir, a destruir –,
virou-se contra o agressor, está a obrigá-lo a repensar, a recuar!
Para o ser humano, neste momento, a esperança reside em que os conhecimentos adquiridos sejam suficientes para, somados à natural
evolução da própria Natureza, permitir vencer
esta guerra e ultrapassar esta tragédia.
É essa a esperança que dá forças aos que combatem o terrível inimigo, inesperado e cruel!
Combate que, lamentavelmente, se confronta
também com a actuação de alguns humanos,
que mais parecem actuar como se fossem aliados do vírus, infiltrados nas fileiras das tropas
humanas.
Refiro-me especificamente a alguns irresponsáveis e imorais que - resultado de enormes
asneiras, de outro tipo, protagonizadas pelo ser
humano - se alcandoraram a lugares de liderança de importantes países no mundo!
De forma natural, as suas incapacidades, aliadas à ausência de valores éticos e morais, têm
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Como Capitão de Abril, questiono-me como é possível as Forças Armadas brasileiras continuarem a permitir que um
dos seus esteja a levar ao limite o desprestígio dessas mesmas Forças Armadas junto do povo brasileiro?

vindo a provocar o seu desmascaramento, a
cada momento que passa.
O ser humano, organizado nos vários tipos
de sociedades, vai ter que tirar ilações, aprender com o que está a ter de enfrentar, e não
repetir erros do passado. Apesar de sabermos
que a História se repete, apesar dos inúmeros
exemplos do passado, queremos acreditar que,
desta vez, o ser humano aprenderá. Ou, então,
não será digno de continuar a ser o “patrão” da
Natureza, tornando-se, porventura, o coveiro da
sua “anunciada” destruição!
Uma das conclusões que se torna imperioso
retirar não pode deixar de ser a de que um ver-
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dadeiro líder tem de considerar que, acima de
tudo, se deve privilegiar o ser humano!
Nesse sentido, confiemos que personagens
como Trump, Bolsonaro, Jonhson e outros
que tais não continuem a dirigir o destino dos
seus povos!
Aqui, porque para nós o Brasil ocupa um lugar
especial, permita-se-me que trate especificamente o caso deste nosso País irmão. Não tão
directa e rudemente como gostaria de o fazer,
mas na convicção de que os militares brasileiros democratas o entendem perfeitamente.
Como Capitão de Abril, questiono-me como é
possível as Forças Armadas brasileiras continu-

arem a permitir que um dos seus esteja a levar
ao limite o desprestígio dessas mesmas Forças
Armadas junto do povo brasileiro?
Isto porque, não tenham dúvidas, se permitirem que o Brasil continue a ser conduzido para
o precipício, a História condenar-vos-á ainda
mais do que já vos condena, pela tenebrosa ditadura de que o medíocre e ainda vosso presidente foi actor e continua a ser defensor!
Pelo contrário, se encontrarem uma solução
política e pacífica que permita evitar a queda
no abismo, a História louvar-vos-á por terem
sabido aproveitar uma desgraça para se livrarem de outra!
Podem perguntar: qual a legitimidade para
assim me pronunciar?
A resposta é simples: considero que, nós, os portugueses, e nomeadamente nós, os Capitães de
Abril, temos autoridade moral para assim falar.
O 25 de Abril deu-nos essa legitimidade!
A natureza fraternal da Liberdade responsável,
da Paz e da Justiça que o 25 de Abril contempla,
transformou-nos em exemplo para o mundo e
permite-nos assumir o estatuto de arautos de
um mundo melhor!
Um mundo onde a Paz, a Justiça, a Solidariedade dêem corpo à Liberdade, valor essencial
para o ser humano atingir a almejada Felicidade!
Pelo que - como Péricles já afirmou, “se o segredo da Felicidade é a Liberdade, o segredo
da Liberdade é a Coragem” -, hoje, exige-se
Coragem!
É a essa Coragem que apelo: sejamos capazes
de lutar para, vencida e ultrapassada esta crise,
para o que a prática da Fraternidade de Abril

Vamos comemorar
Abril, porque Abril
não tem fronteiras
e poderá mesmo ocupar
o lugar que agora
ocupa a covid-19
porque a nossa
esperança
é que ele fique vago!

é essencial, impormos um Portugal mais de
Abril, onde esses valores sejam determinantes!
Um Portugal inserido numa União Europeia
capaz, humanista e solidária, para o que há que
expurgar atitudes como as que alguns irresponsáveis de países seus membros têm assumido.
Vamos comemorar Abril, porque Abril não tem
fronteiras e poderá mesmo ocupar o lugar que
agora ocupa a covid 19 porque a nossa esperança é que ele fique vago!
É utópico esperar que o 25de Abril, com os
seus valores, se possa espalhar a toda a Humanidade?
Certamente, mas essa é a nossa utópica esperança!
Uma utopia pela qual vale a pena lutar!

25 de Abril,sempre!
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Martins Guerreiro

Profissionais da saúde na linha da frente no combate à covid-19

COMBATE
DE TODOS
Um vírus invisível aos olhos humanos está a atacar
de forma indiscriminada. Se a União Europeia não reagir
de forma solidária e articulada, disponibilizando recursos
e meios onde eles são necessários, não terá razão de existir
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A RESPOSTA À PANDEMIA que rapidamente alastrou a todo o globo tem de ser pensada
e organizada a partir das condições actuais do
desenvolvimento técnico e científico mundial e
das condições concretas de cada país.
É da maior importância a cooperação e a troca
de informação sobre os meios utilizados e os
resultados obtidos em cada país, nas diferentes
fases do combate.
Não pode haver espaço para egoísmos nacionais ou guerras de domínio, comportamentos que têm de merecer veemente repúdio da
opinião pública mundial. A atitude de alguns
países da União Europeia (UE) face à Itália,
ou dos EUA para com a Europa e a China, é
revoltante. Tais práticas ou políticas devem ser
liminarmente rejeitadas.
Felizmente existem também exemplos de solidariedade e colaboração: a Associação Mundial de Cientistas, a China, com a sua experiência e conhecimento de luta contra o vírus,
e Cuba - são exemplos claros, de partilha de
conhecimentos, material e apoio com técnicos
de saúde.
Para sobreviver a esta guerra, a UE tem de criar
rapidamente mecanismos operativos de solidariedade e apoio, disponibilizando os necessários recursos financeiros para o efeito.
O vírus ataca todos sem fazer distinções. Se a
UE não reagir de forma solidária e articulada,
disponibilizando recursos e meios onde eles
são necessários, não terá razão de existir.

A humanidade
e os povos, quando
bem dirigidos,
são imbatíveis.
Venceremos,
não apenas o vírus
da pandemia,
mas também os vírus
do nacionalismo
vesgo, da arrogância
e do egoísmo

O caso nacional
Viremo-nos agora para o nosso País, na tentativa de encontrar uma organização e uma estrutura adequadas para o combate de âmbito
nacional.
Esta crise é mesmo uma guerra? Ou o uso da
palavra é apenas retórica para efeitos políticos
e de condicionamento dos cidadãos?
Claro que esta não é uma guerra clássica, com
um inimigo pensante do outro lado, cuja vontade e capacidade é preciso vencer pelas armas
de destruição, seja ela pontual, local ou massiva, mas é uma guerra muito especial e assimétrica — a guerra biológica. Não é a primeira vez
que a humanidade é atacada por uma pandemia, existindo registos históricos dos seus efeitos em termos de vidas humanas, que sabemos
terem sido tão ou mais avassaladores que os
das grandes guerras mundiais.
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outros de modo a actuar de forma simples, clara e eficaz, facilmente compreensível por todas
as pessoas (os combatentes) a fim de conseguir
alcançar num curto intervalo de tempo o objectivo prioritário nesta fase – a maior redução
possível do número de baixas, as pessoas infectadas —, evitando que a retaguarda (SNS,
hospitais, serviços e centros de saúde) colapse,
para, numa segunda fase, conseguir que todas
as pessoas tenham ganho suficiente resistência e fiquem imunes ao atacante. Esta segunda
fase será mais longa do que a primeira e quem
a conduzirá serão sobretudo os profissionais
especializados e os cientistas.
a) As estruturas a nível superior de comando e
direcção terão de incluir:

Ω Um órgão de estudo, concepção e planeamento que definirá a estratégia orien-

Manuel de Almeida, Lusa

Não podemos “facilitar a vida” ao vírus. Não podemos encarar com superficialidade o seu ataque e os seus efeitos. Trata-se mesmo de uma
guerra, no sentido em que nos pode causar danos devastadores, exigindo da nossa parte todo
o empenhamento, colaboração e solidariedade
na luta. Quanto melhor nos organizarmos e actuarmos, mais facilmente venceremos e menor
será o custo da guerra em vidas humanas e recursos materiais.
Como devemos organizar-nos para este combate?
É evidente que as estruturas e organizações do
tempo de paz do aparelho de Estado têm de
se adaptar, alterando o seu funcionamento e
prioridades, sem pôr em causa a democracia e
o funcionamento dos diferentes órgãos de soberania.
Há que definir claramente quais são as estruturas do Governo que conduzem o esforço e
dirigem o combate ao vírus, qual é o campo de
batalha, quem são os combatentes, onde está
a retaguarda e a sua importância fundamental
para a vitória sobre a pandemia.
Para um combate eficaz é necessário conhecer
o melhor possível o inimigo e organizar para
o efeito as capacidades e os meios indispensáveis. Isto não pode ser feito eficazmente sem
uma adequada estrutura de comando. Há pois
que criar essa estrutura de direcção e comando
a partir do que já existe.
O Governo já criou, e bem, um gabinete de
monitorização do Estado de Emergência que
envolve vários ministros e ministérios. Terá de
articular estruturas e órgãos existentes ou criar

Não pode haver
espaço para egoísmos
nacionais ou
guerras de domínio,
comportamentos
que têm de merecer
veemente repúdio
da opinião pública
mundial

Graça Freitas, directora-geral da saúde, o rosto no combate à covid-19

tadora; em termos clássicos, este órgão
chama-se Estado-Maior (ao qual os cidadãos, universidades e centros de investigação poderão fazer chegar sugestões);
Ω Um órgão de Direcção e Comando operacional com duas linhas: uma dirigida
para o campo da batalha, que envolve
todas as pessoas e todo o país; outra dirigida para a retaguarda: Serviço Nacional
de Saúde, hospitais, centros de saúde,
administrações regionais de saúde e

institutos. Estas duas linhas terão uma
articulação permanente;
Ω Um órgão de logística dos meios e recursos, que fará a gestão dos profissionais de saúde, das infra-estruturas, dos
equipamentos e dos recursos financeiros, reorientará sectores da economia e
dirigirá o esforço produtivo de acordo
com as necessidades, podendo requisitar meios e capacidades do sector privado, se tal for necessário;
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criadas no terreno? Como actuar no
campo de batalha?

Os profissionais de saúde devem dispor de equipamento de protecção
individual adequado para desempenharem as suas tarefas em segurança

Ω Uma estrutura de informação bem articulada com o “Estado-Maior” e o comando
operacional. É fundamental ganhar a batalha da informação com uma informação
verdadeira e objectiva, combatendo o sensacionalismo, a confusão, a superficialidade e o enorme ruído existentes, para benefício de todos e da verdade dos factos.
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b) A estrutura no terreno
Ω O “Estado-Maior” e o Ministério da Administração Interna deverão pensar seriamente na articulação e na ligação a
todos os habitantes do País.
Ω Como organizar, proteger e defender,
sobretudo os mais vulneráveis?
Ω Que estruturas podem e devem ser

Estruturas de proximidade
As pessoas, em especial os mais vulneráveis,
não podem ficar entregues a si próprias e à solidariedade espontânea de vizinhos ou familiares;
as instituições têm de chegar a todos, tendo imprescindivelmente de existir uma ligação com
duplo sentido e não apenas de sentido único,
como é a ligação através dos órgãos de comunicação social. Temos de criar ligações de duplo
sentido através de estruturas de proximidade
que terão de partir de instituições existentes no
terreno. Nada melhor que as juntas de freguesia
(mais de três milhares) e os municípios (308), as
esquadras da PSP, os postos da GNR e os quartéis de bombeiros espalhados por todo o território nacional. A unidade base será a Junta de Freguesia e os seus postos, articulada com outras
instituições e com uma rede de voluntários em
contacto com os habitantes, em especial com os
mais vulneráveis e isolados.
Significa isto que as juntas de freguesia, as câmaras municipais e certos serviços municipais
não podem encerrar nem funcionar em regime
reduzido: os servidores destas instituições e a rede de voluntários têm de dispor de equipamento
de protecção individual adequado para desempenharem as suas tarefas de solidariedade com
segurança e correndo um mínimo de riscos.
Merecem particular atenção os lares de idosos.
Trata-se de pontos críticos da linha da frente
e é fundamental evitar que a ruptura ocorra
nestes pontos. As entidades privadas, religio-

Todos
os privados,
congregações
religiosas
e autoridades
públicas
serão
postos
à prova
nesta área
crítica

sas ou sociais responsáveis pelos lares tem de
preparar planos de contingência e em colaboração com as autoridades municipais ou nacionais tomar as medidas de emergência que se
impuserem. Todos os privados, congregações
religiosas e autoridades públicas serão postos à
prova nesta área crítica.
Com uma estrutura deste tipo, não só nunca
abandonamos à sua sorte os mais vulneráveis,
como reforçamos também as instituições democráticas e o poder autárquico.
Às juntas de freguesia terão de ser atribuídos
os recursos e meios indispensáveis.
O Ministério da Administração Interna deverá apoiar, e dotar das competências, recursos e
meios necessários a estrutura que for criada, a
começar pelas juntas de freguesia.
Uma área também delicada é o sistema prisional: tem de ser elaborado um plano de contingência e previstas medidas de emergência.
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Para salvar vidas
e para proteger
os profissionais
da saúde
no seu trabalho,
não se pode regatear
meios financeiros
nem hesitar
quanto à obtenção
dos meios materiais

Sem hesitações
As linhas de autoridade e de responsabilidade que
ligam a estrutura do Ministério da Saúde chamada a intervir devem ficar muito claras, sem que
haja interrupções na articulação entre todos os órgãos e entidades, do ministério ou alheias, directa
ou indirectamente envolvidas no combate.
Para salvar vidas e para proteger os profissionais
da saúde no seu trabalho, não se pode regatear
meios financeiros nem hesitar quanto à obtenção dos meios materiais; embora em estado de
emergência, têm de ser garantidas determinadas condições de dignidade e de trabalho.
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c) Estrutura na retaguarda:
Ω Ministério da Saúde-Serviço Nacional
de Saúde, administrações regionais de
saúde, hospitais, centros de saúde, institutos, etc.

de responsabilidade para o terreno
ou para a retaguarda não poderão
sofrer quebras ou interrupções
nem estar sujeitas a ambiguidades
de competências.
Todos os cidadãos são alvo, todos
participam no combate colectivo,
tenham ou não consciência disso. Os que tiverem capacidades e
qualificações específicas para esta luta em várias frentes poderão
voluntariar-se junto dos diferentes
órgãos e estruturas do combate
ao vírus e protecção aos mais necessitados. Como sempre, haverá
alguns, esperemos que poucos,
que não cumprirão as orientações
de isolamento social e outros bem
piores que se aproveitarão da situação dramática dos mais vulneráveis e ansiosos para os especular
e burlar; sobre este grupo exige-se mão pesada das autoridades, a
especulação de bens de protecção
individual tem de ser punida com
firmeza.
Esta crise e este combate são também uma oportunidade para reforçar a democracia representativa e
participativa, aumentando a proximidade das
instituições aos cidadãos; é necessária a participação de todos, da base ao topo: ninguém
está dispensado dos deveres e obrigações da
cidadania e o sentido de responsabilidade têm
de estar presentes em todos os níveis e circuns-

Embora em estado de emergência, têm de ser garantidas
determinadas condições de dignidade e de trabalho

Dotado deste ou de outro tipo de estruturas no
terreno e na retaguarda e de um comando e
direcção com uma estrutura operacional simples, clara e eficaz, o País vencerá o combate
com menores custos, em vidas e recursos, e reforçará a democracia. As linhas de autoridade e

Esta crise
e este combate são
também
uma oportunidade
para reforçar
a democracia
representativa
e participativa,
aumentando
a proximidade
das instituições
aos cidadãos

tâncias; não são admissíveis comportamentos
irresponsáveis e ainda menos lesivos dos mais
vulneráveis.
Os procedimentos, formas de actuação e a decisão deverão ser simples e rápidos; o vírus não
espera nem suspende a sua actuação.
A humanidade e os povos, quando bem dirigidos, são imbatíveis. Venceremos, não apenas o
vírus da pandemia, mas também os vírus do nacionalismo vesgo, da arrogância e do egoísmo.
Por mais que o seu preço possa ser doloroso,
esta é uma oportunidade para avançarmos na
construção dum mundo livre mais solidário,
democrático e humanista.

O REFERENCIAL 19

TEMA DE CAPA

Respostas
metafísicas
à epidemia
Somos seres vivos. O primeiro instinto é o da sobrevivência.
Mas somos também, enquanto humanos, o único ser vivo dotado
de autodeterminação e de racionalidade. Isto é, somos os únicos
que, tanto quanto sabemos, se interroga sobre si. As situações
catastróficas conduzem sempre aos fundamentos da existência,
à pergunta: O que somos? A questão do ser
Carlos Matos Gomes
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Por outro, sofremos da sensação de queda.
Vivemos perdidos, sem a confiança dos comportamentos esperados, das rotinas. Questionamos os dirigentes políticos, os cientistas, os
pensadores. Somos pasto tenro para profetas,
sejam os da esperança sejam os da desgraça,
porque necessitamos de uma palavra, mesmo
fora da razão. Os deuses e os sacerdotes nasceram deste caldo de angústias.
Somos seres vivos, o primeiro instinto é o da
sobrevivência. Mas somos também, enquanto
humanos, o único ser vivo dotado de autode-

Direiros Reservados

ESTAMOS PREOCUPADOS com situações
concretas, como evitar o contágio com o vírus,
o que nos acontece se formos contagiados, os
serviços de saúde têm capacidade para nos tratar? Teremos emprego? Salários? Pensão? Haverá produção e distribuição de bens? Quanto
tempo aguentaremos nesta situação de quarentena? Que preço vamos pagar por esta suspensão da vida como a conhecemos? Como vai sair
o nosso mundo desta crise?
Por um lado, estamos angustiados, receosos,
assustados, perdidos diante do desconhecido.
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Donal Trump, presidente dos Estados Unidos, país onde o indivíduo é o centro do mundo

terminação e de racionalidade. Isto é, somos os
únicos que, tanto quanto sabemos, se interroga
sobre si. As situações catastróficas conduzem
sempre aos fundamentos da existência, à pergunta: O que somos? A questão do ser.
A busca de respostas para esta questão pode
ser extemporânea, ou fora das preocupações
do momento, e quem as procura — eu — pode
não ser o mais habilitado, ou qualificado para
as formular (e não sou). Olha este armado em
filósofo enquanto o que nós queremos saber é
onde vendem papel higiénico, e onde nos analisam a saliva ou o sangue para apanhar o mal-
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dito coronavírus! Ou, mais comezinho, onde
encontro um canalizador que me venha casa
substituir a anilha de uma torneira?
Não sou filósofo. Mas observo e penso. Já vi pessoas aos gritos, incapazes de suportar a dor de um
pequeno corte na ponta de um dedo. Já vi pessoas
com um membro esfacelado, sem um gemido.
Visões do Mundo
As respostas dos povos e dos seus dirigentes
a esta epidemia corresponderam às visões do
mundo de cada um deles. Não existe uma globalização uniformizadora das visões do mun-

do desenvolvidas pelas civilizações ao longo de
milénios. Os “confucionistas”, os budistas, os
xintoístas, os grandes sistemas filosóficos do
Oriente (o oriente do ponto de vista dos ocidentais) responderam de um modo à epidemia; os crentes nas religiões do conflito entre
o homem e os deuses, entre o homem e a natureza, os sistemas filosóficos de matriz grega,
ocidentais, de outro.
Para que serve procurar as diferenças de comportamento nos sistemas filosóficos dominantes nas civilizações? Diletantismo? Julgo que
essa procura das raízes ajuda entender as decisões que são tomadas em nosso nome e as
que vão ser.
No Ocidente as respostas seguiram as duas linhas que marcam o rumo do pensamento ocidental, a dos metafísicos, platónicos e aristotélicos e os kantianos, para quem é impossível
a razão humana de conceber realidades além
dos sentidos.
Immanuel Kant, o filósofo prussiano, demonstrou o fracasso da metafísica tradicional, uma
vez que a razão humana não pode ir além da
experiência. Kant demonstrou, com argumentos muito fortes, que a nossa capacidade de conhecer se limita ao mundo sensível, sendo impossível ao homem conhecer o que está além
do mundo físico. As realidades metafísicas
situar-se-iam acima (ou além) de toda experiência humana possível. Deus e a alma humana
seriam apenas ideias da razão para se referir às
coisas que não podemos conhecer. São objetos
da fé, mas não de uma ciência.
As situações de caos, de catástrofe, de medo do

desconhecido conduziram no Ocidente ao reacender do antagonismo entre fé e razão, que
Tomás de Aquino tentou conciliar. Separam,
de um lado, os crentes numa realidade para
além da física e, do outro, os racionalistas como Kant e Descartes, que enfatizaram o uso da
razão e para quem as únicas verdades confiáveis são as que resultam da razão. Pensadores
que tomam as perceções da realidade, desde
que não experimentadas e racionalizadas, como ilusões, mentiras.
Colocados perante a realidade da epidemia,
os europeus e os seus líderes seguiram, com
maior ou menor entusiasmo a linha geral do
pensamento racionalista de Kant e de Descartes. Uns tomaram medidas mais radicais e
mais cedo, outros menos duras e com maior
lentidão, mas a resposta dos europeus baseou-se na razão e não na fé, nem na metafísica que
inclui argumentos que vão do castigo divino às
maléficas intenções de um inimigo que quer
destruir a civilização, que desvalorizaram os
perigos para os humanos e sobrevalorizaram
os efeitos nefastos na economia.
Na América de Trump
Onde a corrente metafísica obteve a adesão dos
líderes foi no continente americano, com dois
expoentes: Trump no Norte e Bolsonaro no
Sul. Julgo existirem explicações racionais para
ser assim, e que a metafísica não só explica as
reações de desvalorização da epidemia, uma
“gripezeca” para Bolsonaro, um resfriado que
nem merece que se fechem os templos evangélicos, as sessões de curas e as doações de dí-
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Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, é uma réplica de Trump (sem a instrução primária, como alguém disse)

zimos, ou uma maldade do vírus chinês para
enfraquecer a luz do facho da América, como
começou por explicar Trump, apertado entre a
necessidade dos votos populares (os metafísicos), necessários para ser eleito, e dos fundos
(estes reais) dos empresários para lhe pagar a
campanha.
A razão do comportamento comum de Trump
e de Bolsonaro tem como causa longínqua, do
meu ponto de vista, na forma de colonização
do continente americano. Em termos civilizacionais, o continente americano é um subproduto europeu. Um subproduto inglês (também
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irlandês e italiano) no norte e um subproduto espanhol e português no sul. O continente
americano representou a Terra Prometida para
milhões de europeus, que para ali seguiram
desde o século dezassete armados com a sua fé,
apenas com a sua fé num deus, numa entidade
metafísica que os ajudasse a alcançar o objetivo
de uma vida melhor, de se libertarem da rígida
hierarquia social e económica da Europa, de
obterem sucesso.
Nas Américas, o indivíduo é centro do mundo.
O indivíduo, com a sua família restrita, está
nas mãos de uma entidade metafísica, só a ela

pode recorrer. O Estado é frágil, esfarelado, os
serviços públicos são marginais. Basta observar
o emaranhado da rede de cabos aéreos de distribuição de eletricidade nas cidades para percebermos a fraqueza das redes de serviços públicos, os transportes públicos reduzidos, assim
como os serviços de saúde ou de previdência
social. O individuo está entregue a si mesmo.
Contrata seguros e vai à igreja local. Nas melhores situações pratica ações de benemerência.
Os europeus não criaram uma civilização nas
américas, cada grupo de colonos europeus
transportou consigo os princípios da sua comunidade de origem e ali os preservou. Na
América do Norte continua a existir uma comunidade dominante, a dos WASP (brancos,
anglo-saxónicos e protestantes), que se sobrepõe aos hispânicos (o que inclui espanhóis e
portugueses), mexicanos (chicanos), chinos,
vietes, afros, italianos, os mafiosos. Um deus,
uma entidade metafísica é tudo o que este
conglomerado consegue como denominador
comum. Eleger um presidente é uma questão
de dinheiro para comprar pastores e televangelistas promotores da ideologia dominante: a da
crença num salvador. As américas não criaram
uma civilização — não se criam civilizações em
quatrocentos anos — não desenvolveram uma
cosmogonia, nem uma sociedade e, não tendo
um cimento a uni-los, resta-lhes a fé numa entidade para além da racionalidade.
No Brasil de Bolsonaro
Na América do Sul, na parcela maior e dominante, o Brasil e os estados ditos bolivarianos,

A razão
do comportamento
comum de Trump
e de Bolsonaro tem
como causa longínqua
a forma
de colonização
do continente
americano

a colonização europeia pretendeu atingir os
mesmos objetivos dos colonos europeus emigrados para o norte. Cada um, ido de Portugal,
da Espanha, da Itália, da Alemanha com as suas pobres trouxas foi entregue à sua sorte, com
Deus como amparo. O resultado desembocou
num Estado fraco, tão fraco que para se manter tem e teve muitas vezes de recorrer à força
das ditaduras militares e que ficou conhecido
como República das bananas. Os habitantes (a
noção de cidadania é muito ténue) sem uma
rede civilizacional, estão disponíveis para aceitarem soluções metafísicas, para acreditarem
num salvador. Os antigos missionários católicos não se dedicaram a converter índios, mas a
controlar a sociedade europeia (veja-se o papel
do Padre António Vieira) e os novos evangelistas pastoreiam os mesmos rebanhos e levam-nos aos mesmos redis de subserviência.
Bolsonaro é uma réplica de Trump (sem a ins-
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Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, o génio desprovido de valores

trução primária, como alguém disse) e os bispos das iurdes e os televangelistas brasileiros
são versões tropicais dos predicadores do Norte, utilizam os mesmos truques e copiam os
estilos de vida. Os Estados da América do Sul
são sociedades com baixa coesão, dominadas
por grupos étnicos, com líderes que afirmam
a sua superioridade invocando a descendência
europeia (a golpista que foi elevada ao poder na
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Bolívia, uma notória “mista” índia, afirmou-se
loira nórdica europeia) e de terratenentes herdeiros dos primeiros donatários europeus.
A resposta que as américas deram e estão a dar
à epidemia é a da desvalorização: as elites ricas
e brancas creem-se protegidas por um Deus e
pelos seus seguros de saúde e entendem que o
importante para assegurarem o seu domínio é
manter em funcionamento a máquina que ali-

menta os evangelistas e profetas que os apresentam como a prova de que Deus premeia os
melhores, os mais fortes e castiga os piores e
os mais fracos.
Este tipo de conflito entre fé e razão, entre o
poder divino e o abandono originou dois fenómenos conhecidos: a revolução francesa e a
revolução russa. O assalto à prisão da Bastilha
e ao Palácio de Inverno são o resultado da convicção de que a fé numa entidade metafísica
salva os possidentes, alimenta os esfomeados
(se não há pão comam brioches) e apazigua os
abandonados.
Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes — a frase tem sido atribuída a Einstein e a Benjamim
Franklin. Seja quem for o autor, a História parece confirmar a racionalidade da definição e
contrariar as ilusões dos metafísicos.
Boris Johnson
Resta, neste passeio fora do confinamento, a figura de Boris Johnson, o primeiro-ministro inglês. Ele é para mim o génio desprovido de valores. O ser absolutamente anti-ético. O tipo que
fará o que for necessário para atingir os seus
fins — um Nero que se delicia a atear fogos!
Boris Johnson conhece os princípios das coisas. É um produto da cultura clássica. Mas é
também o alquimista que conhece os efeitos de
cada um dos venenos. É diferente de todos os
outros dirigentes mundiais, de Trump a Putin.
Um batoteiro genial e visceral. Uma personagem de Shakespeare. Traidor, manipulador,
sem escrúpulos, sádico. É um anti Fausto, um

Onde a corrente
metafísica obteve
a adesão dos líderes
foi no continente
americano, com dois
expoentes: Trump
no Norte e Bolsonaro
no Sul

falso doido que comprou a alma do diabo, em
vez de lhe vender a sua. Boris Johnson é, para
mim, a figura mitológica de Cernunnos, um
entidade maléfica dos celtas, o grande senhor
dos animais, capaz de aparecer para os humanos como cobra, lobo ou veado.
Merecia ser personagem de uma futura tragédia.
Continuemos a quarentena…
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A CRISE QUE O MUNDO enfrenta atualmente, e que
bem ou mal designamos pela crise covid 19, tem-me feito pensar se deve ser encarada como uma
crise pontual, de dimensão global provocada por
uma gravíssima pandemia para a qual não estávamos preparados (todos nós, a humanidade), ou se
devemos ter a coragem de admitir que possa ser
ainda mais do que isso.
Se for esse o caso, talvez seja avisado admitir a
hipótese de que a gravidade da situação vá para
além de um problema de saúde pública mundial,
podendo (?), devendo antes ser encarada como
um catalisador, actuando sobre uma crise que se
vem desenvolvendo no seio da humanidade desde
o final do século XX em todos os sectores da(s)
sociedade(s). Essa seria A CRISE que o mundo
tem vindo a enfrentar nas últimas décadas e que
é transversal a todas as sociedades - embora de
forma assimétrica dado ser provocada por poucos,
para benefício de alguns e prejuízo de quase todos...
Quero deixar claro que esta linha de raciocínio não
se destina a elaborar uma teoria da conspiração
que não só não perfilho como nego. Daí considerar ser um “simples” catalisador e não a origem de
todos os males.
Encarar o problema desta forma, também não
significa diminuir a gravidade desta fase da CRISE,
antes pelo contrário pois não só é evidente que evoluindo de forma exponencial, tudo deve e tem de
ser feito para a debelar.
Porém, vencida que seja esta batalha é forçoso
não pensar que o problema esteja resolvido. Por
dois motivos: primeiro, porque o vírus continuará a
andar por aí; e, depois, porque seria correr o risco

de considerar ganha uma guerra quando afinal teríamos ganho somente uma batalha - e de batalha
ganha em batalha ganha caminharíamos para perder a guerra.
Assim, considero que chegaremos, isso sim, a um
ponto de viragem. Estaremos (de algum modo já
estamos) numa situação em que é inadiável admitirmos com todas as consequências que o futuro
tem que ser, só pode ser, diferente a todos os níveis.
Como Viriato Soromenho-Marques avisadamente
enuncia com a sua sempre assinalável oportunidade, não será mais possível continuar a:
1. Substituir a ética pela fusão da técnica e ciência,
2. Continuar a professar a religião do neoliberalismo,
3. Aceitar a nova ideologia do cientismo que considera urgente uma nova engenharia do fenómeno
humano considerando a arquitetura atual da condição humana um obstáculo à continuação de uma
nova engenharia do fenómeno humano (JL nº 1291
de 20.03.25).
Por tudo isto, atrevo-me a solicitar que considerem
a possibilidade de ser editado um número especial
de O Referencial dedicado exclusivamente a este
assunto, abordando a crise, isto é, a CRISE.
Admitindo a hipótese de o próximo número já estar
fechado, e tendo em conta a actualidade do tema e
principalmente a celeridade da sua evolução, julgo
que esse número, a ser editado, deveria ser um número extra o que, se a memória não me trai, seria o
primeiro. Isso levaria a um aumento de custos não
previsto e provavelmente teria de passar pela obtenção de um patrocínio ou do lançamento de um
tipo de contribuição entre os sócios.
Aceita um abraço amigo do
Nunes Curado

Nota: Para cada exemplar da serigrafia, será oferecida uma pasta para transporte/guarda
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A calamidade que enfrentamos evidencia,
uma vez mais, o valor inestimavel do Ser
vi<;o Nacional de Saude como eixo estrutu
rante do regime democratico, s6 possfvel
gra9as a Revolu9ao de Abril e que importa
defender e refon;ar, cumprindo-nos dirigir
uma sentida e justa sauda9ao a todos os
profissionais de saude pela sua abnegada
dedica9ao a causa publica, tantas vezes
com risco para a pr6pria vida.

Apelo

a partlclpac;io

Neste memento, em que enfrentamos tl!.o
diflcll crlse, reaflrmamos que para cumprir
Abril se impoe continuar a lutar para acabar
Comemoramos 46 anos da Revoluc;:ao de
com multiplas discriminac;:oes e injustic;:as
Abril - o her6ico levantamento militar do sociais, ainda existentes, e que a pobreza, a
Movimento das Forc;:as Armadas, logo se desigualdade de genera, a xenofobia e o ra
guido por um ample levantamento popular, cismo tern de ser combatidos e expurgados
que p5s fim a 48 longos anos de obscuran da nossa sociedade!
tismo e ditadura fasclsta.
Para cumprir Abril e preciso impedir que
Mais do que uma data, o 25 de Abril assi sejam os trabalhadores e as pessoas mais
nala o inicio de um processo revoluciona vulneraveis a serem as prlncipals vit1mas
rio protagonizado pelo povo e pelos mili das nefastas consequencias econ6micas e
tares progressistas que reali.zou profundas sociais da crise provocada pela pandemia
transformac;:6es e conquistas democraticas da COVID19 e, depois desta crise, � preci
no nosso pals - conquistaram-se liberda so continuar a combater politicas de retro
des e garantias, direitos politicos, econ6- cesso como a precariza9ao das rela9oes de
micos, sociais e culturais, afirmaram-se a trabalho e o aumento da explorac;�o dos
soberania e a independ�ncia nacionais, que trabalhadores, a manutenc;ao dos baixos
foram consa.grados na Constituic;:ao da Re salarios, o ataque aos servic;:os publicos e
as func;6es socials do Estado que devem
publica Portuguesa.
ser garantldos de forma uni�ersal, nao dei
Fazemos esta evocac;:ao num memento de
enorme crise, de guerra global com um
inimigo invisivel e traic;:oeiro. Nesta guer
ra sem quartel, os portugueses tem tido,
de uma maneira geral, um comportamen
to solidario e unido que, estamos convic
tos, e resultado direto, acima de tudo, das
transformac;:oes que coletivamente fizemos
n,a nossa sociedade, renovada com o 25 de
Abril.

xando de defender o interesse nacional na
poHtica externa.

Para cumprir Abril, temos de ultrapassar
as dificuldades do momento que vivemos
nflo recuando na reposi9�0 e aumento de
rendimentos e salaries, na estabilidade la
boral, no refon,o dos servic;os publicos, na
garantia do direito
educac;ao e
saude,
na garantla do acesso a frui<;ijo e crlac;ao
cultural, nos direitos das familias.

a

a

Portugal de Abril, com mais Liberdade, com
Paz, com Democracia, com lgualdade, com
Justi<;a Social, com Solidariedade, com ci
dadania plena, enfim, um Portugal com ci
dadas e cidadaos mais Felizes!
No sentido de homenagear o 25 de Abril e,
nesta grave crise que atravessamos, todas
e todos os que estao a garantir o funciona
mento do Pais - neles incluindo todos sem
excepc;ao, do mais alto dirigente ao mais
simples trabalhador - e dado nao ser pos
sivel realizar manifestac;oes de rua, apela
mos:

Comemorar Abril e convergir na defesa dos
valores de Abril, na defesa da liberdade, da
democracia, da reposi<;ao e conquista de
direitos e rendimentos, do desenvolvimen
to de politicas para uma mais justa distri
bui9ao da riqueza, da constru9ao de uma - Aos 6rgaos de comunicac;ao social
sociedade inclusiva, caminho que s6 e pos
Radios e Televisoes que, as 15.00
horas do dia 25 de Abril, transmitam
sfvel ultrapassando os constrangimentos
a "Grandola, Vila Morena", seguida do
impostos a um desenvolvimento nacional
sustentavel e soberano.
Hino Nacional.

Comemorar Abril e convergir para cumprir - A todas as cidadas e a todos os
valores da coopera<;ao, da Paz, da solida
cidadaos, onde quer que estejam, as
mesmas 15.00 horas, suspendam os
riedade, da nao ingerencia e pela solu9ao
trabalhos (com excec;ao dos que o nao
pacifica dos conflitos internacionais, afir
mando a conce9ao universalista do Povo
possam fazer, nomeadamente os que
Portugues de amizade com todos os povos
estejam a prestar servic;os de saude) e
cantem a "Grandola, Vila Morena" e o
do mundo, e em particular, com os povos
de lingua oficial portuguesa.
Hino Nacional.
O Mundo vai transformar-se, Portugal vai - As e aos que estiverem em casa,
provavelmente a maioria, que venham
transformar-se, a nossa luta neste mo
as janelas ou as varandas e cantem
mento tera de ser no sentido de, vencida
a guerra, como confiamos que vamos ven
a "Grandola, Vila Morena" e o Hino
Nacional.
eer, conseguirmos continuar a aperfei9oar o
Associa9ao 25 de Abril •Associa9ao Abril• Associa9ao de Aposentados, Pensionistas e
Reformados (APRE!) • Associa9ao Conquistas da Revolu<;ao (ACR) • Associa<;ao de Combate a Precariedade - Precarios
lnflexiveis • Associa<;ao de Exilados Polfticos Portugueses (AEP 61-74) • Associa<;ao lniciativa Jovem • Associa9ao
1nterven9ao Oemocratica (ID) • Associa<;ao Jose Afonso (AJA) • Associa<;ao Os Pioneiros de Portugal· Associa9ao Polftica
de Renova9ao Comunista • Associa9ao Portuguesa de Oeficientes • Associa<;ao Portuguesa de Juristas Oemocratas
COMISSAO PROMOTORA

• Associa9ao Projecto Ruido • Bloco de Esquerda (BE) • Comissao Coordenadora das Comissoes de Trabalhadores
da Regiao de Lisboa (C IL) • Comissao da Juventude da UGT • Confedera9ao Geral dos Trabalhadores Portugueses lntersindical Nacional (C GTP-IN) • Confedera9ao Nacional de Organiza<;oes das Pessoas com Oeficiencia (CNOO) •
confedera9ao Nacional de Reformados, Pensionistas e ldosos (MURPI) • C onfedera9ao Portuguesa das C olectividades de
Cultura, Recreio e Oesporto (C PC C RO) • Consciencia Negra • Conselho Nacional da Juventude (CNJ)• Conselho Portugues
para a Paz e Coopera9ao (C PPC ) • Ecolojovem "Os Verdes" • Frente Anti-Racista (FAR) • lnterjovem-CGTP • Jovens do
Bloco • Juventude Comunista Portuguesa (JCP) • Juventude Socialista (JS) • LIVRE • Manifesto em Defesa da Cultura
• Movimento Civico Liberdade e Democracia (MICLeO) • Movimento Cívico “Não Apaguem A Memória!” (NAM) • Movimento
Oemocratico de Mulheres (MOM) • Movimento dos Utentes de Servi<;os Publicos (MUSP) • Movimento Pelos Oireitos do
Povo Palestino e Pela Paz no Medio-Oriente (MPPM) • Partido comunista Portugues (PCP) • Partido Ecologista "Os Verdes"
(PEV) • Partido Operario de Unidade Socialista (POUS)
• Partido socialista (PS) , Uniao Geral dos Trabalhadores (UGT) • Uniao dos Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP)
Oiversos independentes

Sistemas
judiciário
e prisional
após o
25 de Abril
Contributos para o estudo dos sistemas prisional e
judiciário militares imediatamente a seguir ao 25 de Abril
e, em particular, durante o período transitório para a
democracia, no qual tive a honra e a felicidade de participar
enquanto elemento convicto do MFA e membro do
Conselho da Revolução

É nosso dever manter viva a Revolução de Abril de 1974
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Aquilo que não foi esquecido
continua vivo e presente
José Saramago

Costa Neves
É FREQUENTE OUVIR DIZER que a História
se vai fazendo todos os dias e quando menos se
espera. Poder-se-ia acrescentar, à maneira de
corolário, que a verdade de hoje pode ser amanhã mera ficção e vice-versa.
Vem isto a propósito de ouvir ainda hoje contar
histórias pouco conhecidas sobre o processo do
25 de Abril, mesmo para aqueles que palmilharam as labirínticas veredas da revolução. Umas
vezes são interessantes relatos mais ou menos
inéditos desses tempos memoráveis, geralmente autobiográficos, que quem os viveu ou
presenciou de perto tende a minimizar-lhes a
importância; outras vezes são documentos há
muito esquecidos em antigos arquivos pessoais, que quem os possui tende a considerá-los
sem interesse especial.
No entanto, uns e outros são potenciais fontes
de informação que podem contribuir para clarificar outros fenómenos mais vastos e complexos, ainda mal estudados ou até mesmo
por estudar, com inestimável valor para os que
procuram aprofundar a História contemporânea de Portugal ou, em particular, a do período
revolucionário que se seguiu ao 25 de Abril de
1974. Por isso, entendo que é importante continuar o esforço que tem vindo a ser desenvol-
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se esfuma e desaparece na voragem do tempo,
às vezes durante gerações inteiras, outras, para
todo o sempre.
Foram reflexões deste tipo que me levaram a
escrever as linhas que agora vos dirijo a propósito das mudanças introduzidas pelas novas
autoridades militares no sistema de justiça
militar imediatamente a seguir ao 25 de Abril
e, em particular, durante o período transitório
para a democracia, no qual tive a honra e a felicidade de participar enquanto elemento convicto do Movimento das Forças Armadas (MFA) e
membro do Conselho da Revolução (CR). Como verificarão, não me atrevi a vestir a pele de
historiador, que não sou, limitando-me apenas
a trazer para a luz do dia, de forma mais ou
menos ordenada e cronológica, documentos e
vivências pessoais há muito guardadas no poeirento e velho baú das minhas recordações.
A extensão das matérias que me proponho
abordar e o tipo de publicação a que se destina
– O Referencial, Revista da Associação 25 de Abril
– levou-me a organizá-las em três capítulos distintos, isto apesar das suas estreitas ligações e

Manuel Moura, Lusa

vido por várias instituições, com destaque para
a Associação 25 de Abril (A25A) e o Centro de
Documentação 25 Abril da Universidade de
Coimbra,1 que desde há longos anos têm vindo
a recolher, tratar e divulgar informação relacionada com aquele período ímpar da nossa vida
colectiva, aliás, cumprindo dessa forma um
importante dever estatutário.
Acrescento que a A25A, no meu entender, tem
sido até à data, na sua sempre inacabada busca
da verdade, um relevante exemplo de isenção
e pluralismo democráticos, mesmo quando as
opiniões expressas pelos seus associados, amigos ou convidados, contrariam as correntes de
opinião dominantes. Compete aos vindouros,
desprendidos das paixões daquela época repleta de acontecimentos inesperados, surpreendentes e inovadores, avaliar as consequências
e o mérito ou demérito dos múltiplos intervenientes nesse riquíssimo processo histórico
e fazer o respectivo balanço geral, sistémico
e imparcial, do que efectivamente aconteceu
nesses agitados anos em que a liberdade andou
à solta por terras de Portugal.
Aos que, como eu, ainda por cá andam, e aos
seus descendentes, apenas se pede que continuem a disponibilizar a informação de que dispõem para que gente competente e habilitada
lhe remova a ganga que lhe esconde o brilho
e o valor. Caso não o façam, poderá ser tarde
de mais. A vida ensina-nos que apenas existe
o que se conhece e, por isso, só a memória escrita ou gravada na pedra é capaz de proteger o
passado do silêncio do esquecimento. Sem informação, a fonte do conhecimento seca e tudo

O processo
conspirativo
que conduziu
ao 25 de Abril
desenvolveu-se
em menos de um ano
e atravessou três
fases distintas

O general Spínola assumiu as funções de Presidente da República e o general Costa Gomes
as de Chefe do Estado-Maior General da Forças Armadas
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Movimento dos Capitães de Abril a celebrar a Revolução

influências mútuas: o primeiro, contendo um
breve enquadramento político, militar e social,
que pode auxiliar a enquadrar melhor alguns
dos fenómenos que mais influenciaram os
acontecimentos relatados nos dois capítulos
seguintes, um dedicado ao sistema prisional
militar, o outro ao sistema judiciário militar.
Notarão, provavelmente, a inexistência no texto
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Reunião da primeira Junta de Salvação Nacional depois da Revolução

de uma parte dedicada aos tribunais militares,
omissão que se explica pelo simples facto de
esses importantes órgãos, aliás, à semelhança
dos seus congéneres civis, terem atravessado o
processo revolucionário incólumes, sem transformações dignas de registo.

Hélas!

Parte I
Factores político-militares
que mais influenciaram
os sistemas prisional
e judiciário militares
após o 25 de Abril de 1974

1.1 Contrastes
Deixai que vos lembre que no dia 25 de Abril
de 1974 Portugal libertou-se de uma longa ditadura brutal e iníqua de quase cinco décadas,
solidamente apoiada por uma polícia política
desumanizada e desprovida de valores éticos,
uma magistratura cúmplice e obediente e
umas forças armadas submissas e acomoda-
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das. Em poucas horas, umas largas centenas
de jovens militares desencadearam uma acção
militar que pôs fim ao regime de partido único
que sujeitava o povo e o país a um isolamento internacional claustrofóbico, a uma pobreza económica, social e cultural degradante e a
uma longa guerra colonial injusta e absurda.
Finalmente, nesse dia de boa esperança terminou a longa noite fascista que impedira o povo
de exercer a soberania e os direitos cívicos que
lhe cabiam por direito inalienável. Em poucas
horas, o ditador e os seus cúmplices foram derrotados, deixando para trás uma história de violência e terror, abundantemente ilustrada com
episódios de perseguição sistemática aos seus
opositores, a que não faltavam exemplos de
homicídio, tortura, estupro e chantagem. Para
memória futura, os vencidos deixaram atrás de
si sinistros campos de concentração e prisões,
onde usavam impunemente métodos de encarceramento indignos e desumanos, tolerados
por tribunais especiais subservientes e talhados à medida dos ideais totalitários e interesses
ilegítimos do regime fascista português.
Por estranho que possa parecer, tudo isso se
passava mais ou menos às claras num país da
Europa ocidental e membro de pleno direito
da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN/NATO), perante a indiferença do autoproclamado mundo livre e o alheamento da
generalidade dos organismos dedicados à defesa das liberdades democráticas e dos direitos
humanos.
Assim, foi com alguma surpresa que assistimos
à vinda a Portugal de responsáveis de algumas
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Os debates
havidos entre
os conspiradores
sobre a maioria
dos assuntos
foram pacíficos,
pelo que foi fácil
estabelecer
consensos
dessas organizações logo após a revolução dos
cravos vermelhos para indagarem, in loco, se
os direitos humanos estavam a ser respeitados
nas prisões portuguesas. Uma preocupação
louvável, que só pecava por tardia e por ter surgido numa altura em que a população prisional
da responsabilidade do foro militar era essencialmente constituída por elementos da mal-afamada polícia política que, durante décadas,
se tinham dedicado zelosamente a perseguir,
prender, torturar e matar os concidadãos que
se atreviam a reagir aos excessos ilegítimos do
regime totalitário que governava o país.
Vale a pena lembrar, aqui e agora, a indisfarçável surpresa e, ao mesmo tempo, o incómodo
demostrado pela generalidade desses visitantes,
nacionais e estrangeiros, sempre que os militares que comandavam os estabelecimentos prisionais lhes faziam a comparação entre a forma
como eram tratados os presos políticos antes do
25 de Abril e a que lhe estava a ser mostrada, pese embora terem decorrido poucas semanas desde a mudança de regime político em Portugal.
De facto, apesar da pesada herança deixada pe-

la ditadura e respectiva polícia política no domínio prisional, eram já evidentes as alterações
positivas introduzidas no sentido de garantir o
respeito pelas regras mínimas adoptadas pelas
Nações Unida para o tratamento dos reclusos
de todo o mundo.
Naturalmente, a tarefa dos jovens militares
recém-chegados ao poder, que no seu manifesto ao povo tinham prometido, entre outros
não menos importantes aspectos, extinguir os
“tribunais especiais” e dignificar o processo penal
em todas as suas fases, assegurar, a curto prazo, a
independência e a dignificação do poder Judicial e
instruir no novo regime os processos-crime contra
o Estado por juízes de direito e julgá-los em tribunais ordinários, com todas as garantias para os
arguidos, era verdadeiramente ciclópica. Além
disso, o período de grande euforia e agitação
reivindicativa que vivia na altura não propiciava o avanço rápido, ponderado e metódico do
processo de construção dos alicerces do Estado
de direito democrático que se pretendia organizar. Porém, sem desânimo, os militares do
MFA procuraram remover progressiva e pacientemente do seu caminho os escolhos que
os impediam de atingir aquela tão difícil quanto ambicionada meta.
Como se verá mais adiante, as transformações
introduzidas nos sistemas prisional e judiciário militares durante o período do processo revolucionário em curso, conhecido por PREC,
são um bom exemplo da determinação desses
jovens militares para fazer jus à liberdade que
tinham conquistado para os portugueses em
25 de Abril de 1974. Certamente que o fizeram

Relativamente
a dois temas,
política ultramarina
e destino
dos elementos
da PIDE/DGS,
a polémica
instalou-se
para ficar

com erros e não tão rapidamente quanto teria
sido desejável, mas as suas lutas foram sempre
guiados pelo profundo desejo de fazer mais,
melhor e com justiça.
1.2 Sombras do MFA
O processo conspirativo que conduziu ao 25
de Abril desenvolveu-se em menos de um ano
e atravessou três fases distintas, ainda que
inter-relacionadas, que se podem sintetizar
do seguinte modo: uma fase inicial, de cunho
marcadamente corporativo, centrada essencialmente em matérias relacionadas com o prestígio da função militar e das Forças Armadas;
uma outra focada na temática das soluções
possíveis para a guerra colonial, durante a qual
ficou claro que a resolução dos conflitos, contrariamente ao que a propaganda do Governo
dava a entender, era de cariz essencialmente
político e não militar; e, finalmente, uma derradeira fase durante a qual o MFA2 assumiu
finalmente que os males que afectavam a so-
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Rosa Coutinho, Vasco Gonçalves e Urbano Tavares Rodrigues, na manifestação
comemorativa do 25 de Abril no Rossio, em 1986

ciedade portuguesa em geral iam muito para
além das questões militares e, assim sendo, só
se resolveriam pondo fim pela força das armas
ao regime fascista e colonialista injusto, cruel
e isolacionista, que não só alimentava a guerra em África, como mantinha o país cada vez
mais triste, oprimido e pobre.
Definido o objectivo final da conspiração, que
mais não era do que a execução de uma acção
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militar que pusesse fim à ditadura, os insurgentes deram início à preparação do indispensável plano de operações e, simultaneamente,
de um documento que estabelecesse as principais linhas programáticas do manifesto que
apresentariam à Nação, em caso de vitória ou
de derrota, o incontornável Programa do Movimento das Forças Armadas (PMFA). Constituíram-se grupos de trabalho com elementos dos

três ramos das Forças Armadas, um operacional, liderado pelo major Otelo, que substituiu
nessa função o capitão Vasco Lourenço, que
tinha sido transferido compulsivamente para
os Açores, outro político, liderado pelo major
Victor Alves, que dispôs da estreita colaboração
do major Melo Antunes, por sua vez encarregado de coordenar um terceiro grupo destinado a
elaborar o citado PMFA.
Em todos estes trabalhos participaram a latere dois prestigiados generais do Exército, que
viriam mais tarde a desempenhar importantes papéis no processo que se seguiu ao 25 de
Abril: o general Spínola, que assumiu as funções de Presidente da República, e o general
Costa Gomes, as de Chefe do Estado-Maior General da Forças Armadas. No entanto, convém
sublinhar que a preferência do núcleo principal
do MFA para o desempenho do mais alto cargo
da Nação recaía sobre o general Costa Gomes,
que apresentou fortes e compreensíveis razões
políticas e militares para declinar o convite a
favor do general Spínola.
Como se compreenderá, os debates havidos
entre os conspiradores sobre a maioria dos
assuntos tratados foram bastante pacíficos, pelo que foi fácil estabelecer consensos sobre a
maior parte deles, por exemplo, sobre a escolha
da via democrática como princípio orientador
da acção futura do MFA, o reconhecimento do
carácter transitório da intervenção militar na
vida política da Nação ou, ainda, a enumeração
das medidas de política interna a introduzir
no país logo a seguir ao golpe. Porém, relativamente a dois dos temas, um sobre a futura

Houve matérias
que, apesar de terem
sido debatidas
entre os militares
do MFA durante
a fase conspiratória,
acabaram por
não ser incluídas
no seu programa

política ultramarina, o outro sobre o destino a
dar aos elementos da polícia política do regime
(PIDE/DGS), a polémica instalou-se para ficar.
Sem nos alongarmos a este propósito, acrescentaremos apenas que os participantes nos
debates sobre estas matérias concluíram que,
para preservar a unidade do Movimento, era
fundamental e urgente encontrar uma plataforma de entendimento que satisfizesse todas
as partes envolvidas, evitando dessa forma
prejudicar a concretização do objectivo principal da revolta, que era pôr fim rapidamente
à ditadura liderada por Marcello Caetano. No
final, a solução encontrada teve por base um
compromisso de neutralidade activa por parte
da Marinha e da Força Aérea, que incluía na
altura as tropas para-quedistas, relativamente
às operações que seriam, em princípio, apenas
executadas por tropas do Exército. Este estatuto de neutralidade, apesar de ter reduzido o
número de forças disponíveis para executar o
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ximos doze meses seja resolvido o problema
do Ultramar. Este problema será resolvido
pela Nação como problema político que é;
Ω As Forças Armadas continuarão a
cumprir as suas missões e não intervirão
naquela resolução.
Como se constata, os autores do documento
entendiam que, nem o MFA, nem as Forças
Armadas, deviam envolver-se na questão ultramarina, deixando ao poder político essa responsabilidade após auscultação da vontade da
Nação. Porém, havia outros militares do Movimento que consideravam que esta atitude era
excessivamente redutora do papel dos nossos
e dos combatentes dos movimentos de libertação, pelo que consideravam que ambos deviam
participar activamente no processo de paz e,
posteriormente, no processo de descolonização. Por último, havia um terceiro grupo que
rejeitava pura e simplesmente qualquer solução para o futuro dos territórios ultramarinos
que não fosse do tipo federalista.
Atendendo à complexidade da equação e da cada uma das variáveis, a Comissão de Redacção
do Programa, após vários debates e cedências
de todas as partes, acabou por aprovar as seguintes posições de princípio:
a) Reconhecimento de que a solução das
guerras no ultramar [era] política e não
militar;
b) Criação de condições para um debate
franco e aberto a nível nacional, do problema ultramarino;

Lusa

1.3 Política ultramarina
segundo o Programa do MFA
Como anteriormente se referiu, houve matérias que, apesar de terem sido debatidas entre
os militares do MFA durante a fase conspiratória, acabaram por não ser tidas em linha de
conta no seu programa, com prejuízo para a
clareza e o rigor do texto final, sobretudo nas
partes relativas à descolonização e ao futuro da
PIDE/DGS.
Porém, há registos escritos que nos podem
ajudam a perceber melhor a polémica que se
gerou à volta desses temas, como é o caso, por
exemplo, de um documento designado por
Protocolo do Movimento das Forças Armadas,
cuja paternidade ainda hoje é mal conhecida.
Segundo os seus autores, o documento pretendia ser um compromisso de honra entre os elementos da futura Comissão Coordenadora do
Programa do MFA e os elementos escolhidos
pelo MFA para a Junta de Salvação Nacional
(JSN) – conjunto de sete militares escolhidos
pelo Movimento para em seu nome exercer o
poder político-militar – que devia ser assinado
por todos e juntado em anexo ao programa que
viesse a ser aprovado.
Apesar de a comissão de redacção do programa
ter entendido que não o devia utilizar da forma
que os autores pretendiam, atendendo a que as
ideias nele expressas eram defendidas por um
grupo razoável de militares do MFA no que se
refere à orientação da futura política ultramarina, decidimos reproduzi-lo:
Ω O Movimento das Forças Armadas
não aceita por qualquer forma, que nos pró-

Militares ocupam as instalações do Rádio Clube Português,
na Rua Sampaio Pina, durante a Revolução dos Cravos
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golpe, permitiu, em contrapartida, aprovar por
unanimidade o Programa do MFA e, dessa forma, evitar rupturas que pudessem prejudicar a
realização da operação militar na data que viesse a ser acordada pelo Exército para se fazer a
ambicionada viragem histórica.
Por isso, julgamos que não é justo afirmar,
sem mais explicações, que os militares do
MFA não souberam preparar convenientemente o dia seguinte ao golpe. No nosso entender, é preciso valorizar também o facto de
todos os intervenientes directos na preparação
da acção terem percebido que, se continuassem a defender intransigentemente a pureza
das suas convicções pessoais, corriam o risco
de se envolver em intermináveis e inconclusivas discussões que remeteriam para as calendas gregas o tão almejado fim do regime fascista em Portugal. Por isso, pragmaticamente,
todos aceitaram adiar para depois da proclamação da vitória do Movimento a continuação
dos debates entretanto interrompidos.
Não queremos com isto sugerir que tudo correu bem após a vitória do MFA. Longe disso!
Como defende o coronel Vasco Lourenço com
a autoridade que lhe é reconhecida nesta matéria, e cito, a conquista do poder pelo MFA não
se completou no que concerne à condução das
tropas, deixando o campo livre para o general
Spínola e seus homens partirem para a conquista do poder. Aliás, a melhor prova disso é que,
logo a seguir ao 25 de Abril, como se esperava,
as divergências até ali refreadas ressurgiram,
pujantes e imparáveis, na ribalta da política
nacional.

Blindado do Regimento de Cavalaria de Santarém no
Terreiro do Paço durante a Revolução dos Cravos
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c) Claro reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação e adopção acelerada de medidas tendentes à autonomia
administrativa e política dos territórios
ultramarinos, com efectiva e larga participação das populações autóctones;
d) Lançamento dos fundamentos de uma
política ultramarina que conduza à paz.
Esta plataforma de entendimento acabou por
assegurar a unidade do Movimento até que fosse concretizada a já referida viragem histórica.
Como se verá a seguir, esta frágil e transitória
unidade quebrar-se-ia muito em breve.
Logo após a consolidação da vitória do MFA,
ainda na noite de 25 para 26 de Abril de 1974,
o general Spínola resolveu desenterrar o machado de guerra e experimentar a firmeza das
convicções dos homens do MFA. Acompanhado pelos restantes membros da JSN, com excepção do general Neto, que ainda se encontrava em Moçambique, dirigiu-se pessoalmente
ao posto de comando do MFA, na Pontinha,
para informar os elementos da direcção do
Movimento que pretendia fazer letra morta do
Programa que, aliás, ele próprio também tinha
aprovado. A proposta foi recusada com grande
veemência pelos homens do MFA. No entanto, o General Spínola, durante o debate que se
seguiu, ainda conseguiu convencê-los a introduzir duas importantes alterações à versão do
texto anteriormente aprovada, uma relativa à
descolonização, a outra à PIDE/DGS.
Foi esta versão alterada que acabou por ser publicada em anexo à Lei n.º 3/74, de 14 de Maio,
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Após a consolidação
da vitória do MFA,
ainda na noite
de 25 para 26 de Abril
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e que, por um lado, omitia a cláusula que estabelecia o claro reconhecimento do direito dos
povos à autodeterminação e adopção acelerada de
medidas tendentes à autonomia administrativa e
política dos territórios ultramarinos, com efectiva
e larga participação das populações autóctones,
e, por outro, acrescentava que, no Ultramar, a
DGS [seria] reestruturada e saneada, organizando-se como Polícia de Informação Militar enquanto as operações militares o [exigissem].
Esta cedência dos militares do MFA ao general
Spínola deve ter sido um incentivo importante
para prosseguir a sua estratégia de poder pessoal e de implementação do seu modelo federalista para as colónias portuguesas, assegurando
dessa forma a sobrevivência da Nação Soberana
no seu todo pluricontinental.3 Porém, precisava
de neutralizar primeiro a influência do MFA
na política e na sociedade portuguesa em geral.
Como se dizia na altura nos meios civis e militares mais conservadores, era preciso fazer regressar rapidamente os militares aos quarteis.

O general Spínola, talvez incentivado pelo sucesso que obtivera a propósito das emendas ao
Programa do MFA, resolveu participar numa
concorrida reunião geral do MFA realizada a
13 de Junho de 1974 nas instalações da Manutenção Militar, em Lisboa, na qual, concertado
com o primeiro-ministro Adelino de Palma
Carlos, o ministro-adjunto do primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, o ministro da Coordenação Económica Vasco Vieira de Almeida,
e outras personalidades, procurou convencer
a assembleia a aceitar um referendo nacional para aprovar um projecto de constituição
provisória a elaborar pelo primeiro Governo
provisório. Esta proposta mais não era do que
uma tentativa de subversão da ordem constitucional emanada do 25 de Abril para impedir a
realização de eleições gerais para a Assembleia
Constituinte no prazo de 12 meses, conforme
determinava o Programa do MFA. Para seu desespero, a proposta foi rejeitada.
O general Spínola, não sendo pessoa para desistir facilmente dos seus intentos, voltou à carga e apresentou, na reunião do Conselho de Estado de 8 de Julho de 1974, uma proposta, que
era basicamente a mesma que tinha procurado
fazer aprovar na reunião da Manutenção Militar, que mais não era do que uma nova uma
tentativa de alteração da lei constitucional 3/74,
de 14 de Abril. O Conselho, que incluía os sete
membros da Junta, sete cidadãos designados e
os sete membros da Comissão Coordenadora
do Programa do MFA, rejeitou liminarmente
a proposta do General Spínola e por considerar
que o seu objectivo verdadeiro era, sobretudo,

Esta cedência
dos militares do MFA
ao general Spínola
deve ter sido um
incentivo importante
para prosseguir
a sua estratégia
de poder pessoal

reforçar o poder pessoal do General através da
concessão de amplos poderes ao 1.º Ministro
Palma Carlos, de forma a diminuir a importância do MFA na cena política nacional, evitar eleições para a Assembleia Constituinte no
prazo previsto, condicionar a acção das forças
sociais progressistas, e, finalmente, impedir
o avanço do processo de descolonização e democratização em curso, dois dos três “D” do
programa do MFA, a democratização e a descolonização.
A crise aberta pelo general Spínola, designada por crise Palma Carlos, teve consequências
políticas assinaláveis, a mais importante das
quais foi a queda do I Governo provisório e a
nomeação do general Vasco Gonçalves, membro da Comissão Coordenadora do Programa
do MFA, para chefiar o II Governo Provisório.
Ironicamente, o general Spínola acabara por
provocar aquilo que mais temia: o reforço do
poder do MFA e o aprofundamento da revolução de Abril.
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A adesão da comunicação social à Revolução foi imediata

O general Spínola, pressionado pelo Movimento e pelos novos desenvolvimentos políticos,
militares e sociais, que não paravam de acontecer por cá e por além-mar, foi obrigado a recuar
e a repor na lei, cerca de três meses mais tarde, a
parte amputada do Programa do MFA original
que determinava o reconhecimento por Portugal
do direito dos povos à autodeterminação com todas
as suas consequências, [incluindo] a aceitação da
independência dos territórios ultramarinos (Lei n.º
7/74, de 27 de Julho). Ficaram desta forma restabelecidas as condições formais para se avançar decididamente para as negociações com os
movimentos de libertação dos territórios ultra-
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marinos que conduziriam à paz e subsequente
descolonização dos territórios portugueses em
África e Ásia (Timor-Leste).
No entanto, o general Spínola decidiu reagir
aos desaires políticos anteriores patrocinando
uma manifestação nacional de apoio às suas
políticas conservadoras, que foi marcada para
o dia 28 de Setembro desse mesmo ano. No entanto, a pronta reacção do MFA, apoiado pelo
povo em geral e, sobretudo, pelas organizações
progressistas da cintura industrial de Lisboa,
impediu a manifestação de se realizar. Esta
nova derrota política do general Spínola levou-o a mudar de táctica e renunciar ao cargo de

Presidente da República no dia 30 de Setembro
seguinte, ainda que, como mais tarde confessou,4 o seu objectivo fosse regressar em breve
ao poder, em apoteose e aclamado pelo povo.
Por isso, foi sem grande surpresa que, a 11 de
Março de 1975, o país assistiu atónito a uma
canhestra mas violenta tentativa falhada de golpe militar contra-revolucionário liderado pelo
persistente general. Escusado será dizer que
saiu derrotado e humilhado da imprudente
aventura, sendo obrigado a fugir para Espanha
para evitar ser preso e, depois, para o Brasil.
Derrotado mas não convencido dos seus erros,
organizou e liderou, já no Brasil, uma organização clandestina expressamente destinada a
combater o comunismo em Portugal, a que deu
(ou deram por ele) o sugestivo nome de Movimento Democrático de Libertação de Portugal
(MDLP), e associou-se a uma outra, ainda mais
radical, que dava pelo nome de Exército de Libertação de Portugal (ELP). Como veremos na
terceira parte deste trabalho, ambas contribuíram activamente para semear o medo, a violência e o terror no país. De qualquer maneira, a
sua carreira político-militar do General Spínola
estava definitivamente terminada.
Como se constatará do decorrer deste trabalho,
as detenções dos elementos da polícia política e
as que aconteceram na sequência das crises do
28 de Setembro e do 11 de Março reflectiram-se profundamente nos domínios judiciário e
prisional militar, razão pela qual foram aqui
resumidamente invocadas.
Terminamos este ponto chamando a atenção
para o facto de a PIDE/DGS ter sido uma pe-

dra fundamental da estratégia do general Spínola e seus seguidores, bem como a dos que,
ainda mais à direita, continuavam a defender
a permanência das colónias sob o domínio
português. Por isso, cremos ser útil fornecer
seguidamente alguma informação que ajude
a compreender melhor como as novas autoridades militares trataram a questão da polícia
política do Estado Novo após o 25 de Abril.
1.4 Polícia política
segundo o Programa do MFA
Durante a guerra colonial, a polícia política do
regime desempenhou o papel de serviço militar
de informações no âmbito do apoio ao planeamento e execução das operações de combate.
Esta colaboração, que nem sempre foi bem
aceite por ambos os lados, justificou-se pelo
simples facto de as segundas repartições dos
Ramos - Informações - não disporem de pessoal em quantidade suficiente e com a formação
e experiência adequadas para desempenhar,
autónoma e continuamente, as tarefas inerentes a essa imprescindível função militar. A referida colaboração, ao mesmo tempo que proporcionava relações de amizade e solidariedade, era também motivo de um certo mal-estar
recíproco, conforme se pode ler no prefácio de
uma obra publicada em 2017, que reconhece
que essas relações nem sempre [foram] suaves,
[dependendo] da personalidade dos comandantes
militares e da forma como estes entendiam a importância desta [PIDE/DGS) e das informações
que fornecia. 5
Ora, no seio do MFA também havia diferentes
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sensibilidades relativamente à colaboração da
polícia política no domínio das informações
militares, que influenciaram, naturalmente, o
debate interno em torno dos temas da descolonização e do destino a dar aos elementos da
PIDE/DGS. É possível agrupar sinteticamente essas sensibilidades da seguinte forma: a
mais radical, que propunha a prisão imediata
e o julgamento da totalidade dos elementos
da organização; outra, que apenas diferia da
primeira por abrir uma excepção relativamente aos agentes que desempenhassem funções
nos vários teatros de guerra africanos; e uma
terceira, mais conservadora, que defendia que
só deviam ser presos e julgados os elementos
da polícia política culpados de crimes cometidos no exercício da profissão.
Após acalorados debates, a fórmula consensualmente adoptada pelo MFA foi a seguinte:

Ω Extinção imediata da DGS, Legião Portuguesa e organizações políticas da juventude.
Ω No Ultramar, a DGS será reestruturada
e saneada organizando-se como Polícia de
Informação Militar enquanto as operações
militares o exigirem.
Ω A entrega às forças armadas de indivíduos
culpados de crimes contra a ordem política
instaurada enquanto durar o período de
vigência da Junta de Salvação Nacional
para instrução de processo e julgamento.
Este texto resultou do consenso que assegurou
a aprovação unânime do Programa do MFA em
matéria de organizações fascistas do antigo re-
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gime. Por isso, não é de admirar que seja vago
e de contornos mal definidos, permitindo que,
logo após o 25 de Abril, os grupos com entendimentos diferentes acerca dessa matéria procurassem aproveitar as respectivas fragilidades
a favor das teses que defendiam. Por exemplo,
o facto de nada dizer acerca da criminalização
dos elementos da PIDE/DGS, omissão que só
foi resolvida mais tarde com a publicação da lei
n.º 8/75, de 25 de Julho, do Conselho da Revolução, dificultou a elaboração dos processos
com a desejável celeridade.
Por isso, foi exclusivamente com base no princípio da legitimidade revolucionária que o MFA,
apoiada pela população em geral, deu início ao
aprisionamento dos elementos da PIDE/DGS
contrariando, ao que tudo indica, a vontade da
maioria dos adeptos da corrente spinolista do
Movimento. Aliás, esta opinião é solidamente
apoiada por certos factos vividos na época por
vários militares do MFA e é confirmada pelas
declarações de alguns detidos que não se coibiam de repetir que parte da DGS – a polícia
política de Marcelo Caetano que sucedeu à PIDE
– era spinolista. 6
Sem pretender desenvolver este interessante
tema, ainda hoje envolto numa certa obscuridade, subtemos à consideração do leitor alguns indícios perturbantes do que acabámos
de dizer.
Começamos por lembrar que a sede da polícia
política (PIDE/DGS) acabou por não fazer parte dos objectivos do plano geral de operações
do 25 de Abril porque a missão foi recusada pelo major Jaime Neves, que a considerou dema-

Direitos Reservados
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Constituíram-se grupos de trabalho com elementos dos três ramos das Forças Armadas,
um operacional, liderado pelo major Otelo, que substituiu nessa função o capitão Vasco
Lourenço, que tinha sido transferido compulsivamente para os Açores

siado perigosa. Para o substituir, o major Otelo
Saraiva de Carvalho optou pelo Regimento de
Infantaria n.º 1, da Amadora, que recuou à última da hora e não compareceu no dia 25 de
Abril.
Sabendo disso, elementos destacados do MFA
da Marinha, em consonância com o major Otelo Saraiva de Carvalho, decidiram esquecer o
compromisso de neutralidade que a Marinha
tinha sido assumido com o MFA do Exército e
decidiram ocupar a sede da PIDE/DGS, na Rua

António Maria Cardoso. Já com o 25 de Abril a
decorrer, diligenciaram junto do Comandante
Pinheiro de Azevedo, um dos dois elementos
indigitados pelo MFA da Marinha para fazerem parte da Junta de Salvação Nacional, para
que fosse constituída uma força de fuzileiros
para o fim referido. Foi então atribuído o comando da força ao 1.º tenente Vargas de Matos, do Destacamento de Fuzileiros Especiais,
com a missão de cercar, tomar e segurar a sede
da DGS, tendo o cuidado de sublinhar que se-
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ria acompanhado pelo Comandante Eugénio
Cavalheiro, cuja responsabilidade seria a de estabelecer eventuais ligações político-militares.
Ambos os oficiais foram também informados
de que o objectivo já estaria praticamente desocupado […], não se estimando assim haver probabilidade de qualquer resistência significativa. 7
Partiram ainda de manhã para o objectivo e
quando lá chegaram ficaram surpreendidos
por verem nas varandas e janelas do edifício
o director-geral da organização, major Silva
Pais, acompanhado pelo Comandante Alpoim
Calvão, também fuzileiro,8 e mais uns quantos
agentes da polícia política. Alpoim Calvão desceu à rua e interpelou, em tom intimidatório,
o 1.º tenente Vargas de Matos e o Comandante
Cavalheiro, perguntando-lhes o que estavam
ali a fazer. Após uma curta conversa, aconselhou os dois oficiais a abandonarem o local
com as tropas e a apresentarem-se ao Chefe de
Estado-Maior da Armada, Almirante Ferreira
de Almeida. Após avaliarem operacionalmente
a situação, concluíram que, por não disporem
de um plano de coordenação com as restantes
unidades do MFA no terreno nem de meios
de comunicação e armamento adequados às
circunstâncias, seriam um alvo demasiado vulnerável no caso de os agentes da PIDE/DGS
reagirem a um eventual ataque, decidiram regressar à Força de Fuzileiros do Continente e
relatar o sucedido ao Comandante Pinheiro de
Azevedo.
Entretanto, a população civil que se juntara na
zona do Quartel do Carmo a aguardar a rendição de Marcello Caetano, ao ser informada de
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Durante a guerra
colonial, a polícia
política do regime
desempenhou o papel
de serviço militar
de informações

que os agentes da PIDE/DGS permaneciam
entrincheirados no interior da respectiva sede,
resolveu manifestar-se junto ao edifício para os
invectivar e exigir-lhes a rendição. A resposta
não se fez esperar e, cerca das 20 horas do dia
25 de Abril, agentes da PIDE/DGS reagiram
com disparos de pistola-metralhadora de uma
das varandas do prédio contra a multidão indefesa, maioritariamente constituída por gente
jovem, ferindo e matando alguns dos manifestantes.
Um pelotão de reconhecimento do Regimento
de Cavalaria 3 de Estremoz, unidade afecta ao
MFA comandada pelo capitão Alberto Ferreira,
que se encontrava no Largo do Camões e já tinha obtido a rendição dos carros de Cavalaria
7 fiéis ao Governo, foi alertado pela população
em fuga e dirigiu-se ao local para cercar o quarteirão da sede da polícia política e evitar males
maiores. No entanto, como essa não era a missão que lhe estava atribuída, o capitão Alberto
Ferreira resolveu solicitar ao Posto de Comando do MFA, na Pontinha, instruções sobre o
que que devia fazer a seguir. Responderam dizendo-lhe para permanecer no local e manter o
cerco das instalações sem, no entanto, desferir

qualquer ataque contra os agressores. O capitão Alberto Ferreira assim fez, até que, por volta das 21h30, chegaram também ao local duas
forças de fuzileiros, sendo uma a que já tinha
estado de manhã no local comandada pelo 1.º
tenente Vargas de Matos, mas desta vez reforçada por uma companhia comandada pelo 2.º
tenente Lobo Varela, ambas sob a coordenação
superior do capitão-tenente Luís Costa Correia.
Os responsáveis pelas forças do Exército e da Marinha ajustaram então o dispositivo de cerco uma
vez que lhes pareceu mais conveniente esperar-se
pela manhã para se tomar a decisão mais apropriada às circunstâncias. 9
É nesta altura que entra em cena um novo
personagem, o major Campos de Andrada, de
Cavalaria 7, sem quaisquer tropas, que informou os seus camaradas presentes que vinha
da Pontinha, com ordens do General Spínola,
para assumir o comando das forças militares
que ali se encontravam para ocupar a sede da
PIDE/DGS.
Segundo testemunho do capitão Alberto Ferreira, o
major Campos de Andrada entrou com ele na sede
dirigindo-se de imediato para a sala dos ficheiros,
acompanhado pelo inspector Pereira de Carvalho,
a fim de consultar o seu processo, tendo depois saído das instalações. Entretanto o capitão-tenente
Luís Costa Correia providenciava no sentido de
ser assegurada sem incidentes uma entrada formal
das Forças de Marinha na sede, tendo constatado
que o major Campos de Andrada descia apressadamente a Rua António Maria Cardoso a fim de
o acompanhar na entrada, cujo simbolismo era
essencial naquele momento. 10

Foi com base
no princípio
da legitimidade
revolucionária
que o MFA prendeu
os elementos
da PIDE/DGS

Apesar da inesperada, estranha, confusa, pouco transparente e nada ortodoxa situação criada
pela chegada do major Campos de Andrada, os
oficiais responsáveis pelas tropas que permaneciam no local entenderam-se e, no final do
dia 26, os agentes da PIDE/DGS começaram a
ser transportados para a prisão de Caxias.
Desconhecemos quando e em que termos foi
negociada a rendição da polícia política, história que ainda está por contar. De concreto, o
que sabemos é que o general Spínola, já depois
da rendição de Marcelo Caetano, assinou uma
credencial a nomear o inspector-superior Coelho Dias da PIDE/DGS para o cargo de novo
director-geral da organização e, posteriormente, sabe-se lá com que intenções, autorizou uns
quantos agentes a permanecerem em liberdade
e a trabalhar, sabe-se lá a fazer o quê, na sede
da organização e nas instalações da própria Presidência da República. Como se isso não bastasse, também deu ordens ao novo comandante da prisão de Caxias para deixar sair e entrar
determinados detidos daquela organização para
cumprirem misteriosas missões no exterior.
Perante estes factos, cremos que não exagerar
se concluirmos que o General Spínola e seus
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O carro de combate chaimite Bula utilizado por Salgueiro Maia para levar
Marcello Caetano do Quartel do Carmo para o aeroporto

prosélitos sempre manobraram na sombra
com o objectivo escondido de manter em actividade a polícia política do regime fascista e, à
semelhança de outras ocasiões,11 mudando-lhe
apenas o nome e vestindo-a com novas roupagens e adereços, certamente mais adaptados às
exigências da jovem democracia que estava e a
despontar.
Felizmente, esse plano foi derrotado por um
punhado de jovens militares do MFA que sou-
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be merecer o apoio entusiástico da generalidade do povo português. Sem essa aliança tácita,
talvez ainda hoje estivesse por concretizar a
justa e legítima punição dos agentes da PIDE/
DGS, mesmo daqueles que tinham praticado
crimes de morte, como aconteceu com o General Humberto Delgado.
Dos exemplos dados, e outros haveria para dar,
e da nossa experiência como superintendente
do sistema prisional militar, julgo ser legítimo

concluirmos que alguém convenceu os elementos da PIDE/DGS que, após o 25 de Abril,
permaneceriam criminalmente intocáveis e
no desempenho das suas actividades policiais,
ainda que desta vez ao serviço de outro poder
com o General António de Spínola a conduzi-lo. Só assim se consegue explicar a arrogância
e o sentimento de confiança e impunidade que
continuaram a demonstrar mesmo após a rendição das forças governamentais e proclamação da vitória do MFA.
Acreditamos que nesta história nada aconteceu
por acaso. Como já se disse, o próprio Programa do MFA, ao permitir que a PIDE/DGS se
reorganizasse no ultramar como polícia de informação militar enquanto as operações militares assim o exigissem sem definir ao mesmo
tempo o destino reservado para a totalidade
dos elementos organização, abriu a porta a soluções indesejadas pela maioria dos militares
do MFA. Uma delas seria certamente a reciclagem da sinistra organização. Como atrás se
defendeu, tratou-se de um risco calculado para
permitir que o Movimento, em bloco, estivesse na hora e momento certos disponível para
erradicar o fascismo de terras de Portugal. Felizmente, tudo acabou por correr relativamente
bem. Caso contrário, o preço que os portugueses e os cidadãos das colónias que lutavam pela
independência das suas terras pagariam seria
certamente muito elevado.
Terminamos esta primeira parte do trabalho
com uma breve referência à Legião Portuguesa para sublinhar que, além da sua extinção
formal, nada mais lhe aconteceu de relevante.

Desconhecemos
quando e como foi
negociada a rendição
da PIDE/DGS, história
que ainda está
por contar

Pese embora a organização tivesse por missão
legal defender o património espiritual da Nação
e combater a ameaça comunista e o anarquismo,
princípios que serviram de justificação para
tantos e tão violentos actos soturnos, injustos
e condenáveis, muitos deles cometidos em estreita colaboração a PIDE/DGS e outras organizações, nacionais e estrangeiras, especializadas
em operações encobertas, os seus dirigentes
e filiados nunca foram incomodados. O próprio poder político-militar emergente do 25 de
Abril, ao qual nós pertencemos como membro
do Conselho da Revolução, arranjou sempre
forma de os manter sob um espesso manto
de silêncio protector, aliás, à semelhança do
que aconteceu com os informadores da PIDE/
DGS.
Aliás, é curioso notar que, enquanto o número
de detidos da PIDE/DGS atingiu, logo no primeiro mês a seguir ao golpe de Estado, cerca de
um milhar, no que se refere à Legião Portuguesa apenas temos conhecimento da detenção de
um legionário com categoria de “comandante-de-lança”, detido pelo Grupo de Comandos
n.º 10 encarregado de ocupar a emissora Rádio Clube Português em 25 de Abril de 1974,
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ao qual pertencemos, e de um sub-inspector
da Polícia Judiciária que desempenhava na
altura as funções de ajudante-de-campo do
comandante-geral daquela organização. No
entanto, enquanto o comandante-de-lança foi
imediatamente solto apesar de várias queixas
emitidas contra ele, o sub-inspector da judiciária regressou várias vezes à prisão, apesar de
não existir contra ele qualquer outra acusação
que não fosse a de ter exercido as funções de
ajudante-de-campo do general legionário. Mas,
o mais curioso da história é que, tanto quanto
sabemos, o general em causa nunca foi minimamente incomodado!
Mistérios ainda por desvendar…

PARTE II
Sistema Prisional Militar
após o 25 de Abril
(No próximo número)

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
interessados devem solicitar a reserva através de correio electrónico para a25a.
sec@25abril.org ou pelo telefone 21 324 14 20.
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1 Para este efeito, foi celebrado, no dia 07 de Setembro
de 1984, um importante protocolo entre a A25A e a
Universidade de Coimbra, que ainda hoje se mantém
em vigor.
2 O movimento conspirativo teve, desde o seu início,
sucessivas designações: de 9 de Setembro de 1973,
data da primeira grande reunião do Exército, em
Alcáçovas, até 1 de Dezembro do mesmo ano, data
da reunião de Óbidos, chamou-se Movimento dos
Capitães; a partir da reunião de Óbidos, em que o
Movimento se abriu à marinha e Força Aérea, até à
reunião de Cascais, em 5 de Março de 1974, passou
a chamar-se Movimento dos Oficiais das Forças

Armadas (MOFA) e, a partir da reunião de Cascais
foi rebaptizado com a designação final de Movimento
das Forças Armadas (MFA).
3 Entrevista do General Spínola ao Diário de Noticias,
em 27 de Abril de 1974, pp.1, 2 e 7.
4. A descoberta de uma conspiração: a acção Spínola,
Günter Walraff, Amadora, Bertrand, 1976.
5. Prefácio de Pedro Mesquitela, Lisboa, Abril de 2017,
em Moçambique, Guerra Secreta, de António Gomes
Lopes (inspector da DGS), ISBN 978-989-20-7790-1.
6. Frase retirada da obra Excomungados de Abril, Filipe
S. Fernandes e Hermínio Santos, D. Quixote, p. 37.
7. Operação Viragem Histórica, 25 de Abril de 1974,
pág. 550, Edições Colibri, 2017.
8. O comandante Alpoim Calvão participou
posteriormente no golpe militar falhado do 11 de
Março liderado pelo General Spínola, e fez parte
do Movimento de Libertação de Portugal (MDLP),
organização de direita contra-revolucionária, também
liderada pelo mesmo General.
9. Informação amavelmente prestada ao autor pelo
Comandante Luís Costa Correia, que coordenou as
forças da Marinha que ocuparam a sede da polícia
política em Lisboa.
10. Ibidem, pág. 13.
11. No tempo da ditadura, o país já tinha assistido a
outras extinções aparentes da polícia política: Polícia
de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), DL n.º
22.992, de 29 Agosto 1933, Polícia Internacional
da Defesa do Estado (PIDE) e DL n.º 49.401, 24 de
Novembro 1969.
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O crescimento do aparelho do Estado, por alguns considerado desmesurado,
levou à dessacralização do estatuto do funcionário público. Para além da
redução do reconhecimento social, a parte mais visível (e mais dolorosa) foi
a perda na remuneração, que deixou de ter relação direta com a formação, a
exigência e a capacidade das pessoas

Filhos de um
deus menor

Acácio Franco, Lusa

Nuno Santa Clara

Na função pública, a regulamentação é rígida, tão rígida que gera normalmente a desmotivação
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ASSIM SE CHAMAVA UM FILME que deixou
marca: filhos de um deus menor. Tinha como
tema o lidar com a deficiência (no caso, surdos-mudos) e com a sua integração na sociedade.
Além da deficiência, a cor da pele, a religião,
a filiação política ou até a simpatia clubística
são outras tantas formas de classificação e consequente discriminação de largas faixas de população, habitando ou não o mesmo território.
Outros handicaps (chamemos-lhe assim) existem porventura menos visíveis, mas não menos reais, não só quanto a indivíduos, mas
também quanto a grupos sociais. Até mesmo
certas profissões, aparentemente iguais a tantas outras (e todas são dignas de respeito!) sofrem, na prática, de um processo de desqualificação, tanto social como material.
Na minha geração, no meio universitário, ser
militar era ser considerado como ativo apoiante
do regime. E nem mesmo o ter jogado a vida e
o futuro no 25 de Abril nos livrou desse labéu
e muitas das atitudes que ainda hoje se notam
em certos meios derivam desse sentimento. Como disse um dia Federico Fellini, levamos vinte
anos a meter coisas na cabeça – e o resto da vida
a tentar tirá-las de lá. Sublinho o “tentar”.
Estamos na era dos meteoros do mundo empre-

sarial. Surgem-nos a cada instante na comunicação social e até dispõem de informação especializada, eletrónica ou em papel, e têm nomes,
siglas e acrónimos especiais (em inglês, como
convém). Como os seus equivalentes siderais,
surgem do negrume do desconhecido, iluminam os céus, e depois uns são defletidos para
outras paragens, outros ficam retidos numa órbita e outros ainda esmagam-se no solo, como
símbolos do seu percurso efémero.
A carreira pública não se coaduna com meteoros. Não que, de início, não existisse essa possibilidade, mas porque a conjugação da evolução
da complexidade da coisa pública com o peso
da burocratização, o aumento do volume de
pessoal e a consequente vulgarização das carreiras assim o determinou.
Há um ou dois séculos, entrar ao serviço do
Estado era o sonho de qualquer jovem que se
sentisse dotado e tivesse ambições. Através do
estatuto de funcionário obtinha uma posição
social, a estabilidade económica e o respeito
dos cidadãos. Não que o salário fosse elevado,
mas porque pairava acima da média e muita
coisa dependia dele. E podia ser até o trampolim para mais altos voos na política, nas artes
ou na ciência.
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Decididamente, os funcionários públicos são “filhos de um deus menor”

O crescimento do aparelho de Estado, por alguns considerado desmesurado, levou à dessacralização do estatuto e a uma maior acessibilidade na função pública, com todas as
consequências lógicas. Para além da redução
do reconhecimento social, a parte mais visível
(e mais dolorosa) foi a perda na remuneração,
que deixou de ter relação direta com a formação, as exigências e as capacidades dos funcionários – isto quando, inversamente, os critérios de recrutamento foram tendencialmente
tornando mais elevados. Ou seja, as exigências
aumentaram, mas as remunerações não acompanharam.
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Remunerações e carreiras
A este fenómeno, assim dissecado e reduzido,
chamam os americanos public gap: o fosso que
separa as remunerações e as carreiras dos funcionários públicos das dos trabalhadores do setor privado para funções e competências semelhantes.
Isso deriva não só do enorme desenvolvimento
do setor privado, como da sua dinâmica própria,
de mutação constante. Estar no privado abre teoricamente largas perspetivas, muitas vezes conseguidas, muitas vezes não; estar no público garante
estabilidade, mas à custa da redução de perspetivas e do afunilamento das carreiras. Entra aqui a
dialética entre o desconhecido e a segurança, por

um lado, e entre a ganância e a acomodação, por
outro (sempre em termos simplistas).
Como resultado, os funcionários públicos tornaram-se “filhos de um deus menor”.
Entre nós, a esta dicotomia juntou-se outra, a
da discriminação sexual da sociedade em geral, transposta para o universo do mundo do
trabalho. Homens e mulheres não tinham, e
ainda não têm, a mesma cotação no mercado
de trabalho, quando avaliada pelas mesmas
capacidades e competências. Em tempos não
muito distantes, havia mesmo muitas carreiras
vedadas às mulheres, não por razões fisiológicas: simplesmente, as mulheres não podiam
exercer cargos de chefia.
Mesmo assim, as condições do mercado de
trabalho empurraram muitas mulheres para
a função pública, trabalho menos bem remunerado, mas mais seguro e até mais acessível
e muitas vezes considerado complementar do
salário do marido.
Só que os tempos passaram, o pessoal progrediu nas carreiras, e eis os quadros superiores
da função pública com tendência para ter uma
maioria feminina. Fenómeno semelhante
ocorreu nas universidades, que tendem a ter
uma maioria feminina. Ironia do destino? Antes a consequência lógica de um sistema, ainda
que não fosse essa a intenção.
“Mestre” Salazar
Para Salazar, o “grande mestre”, tais coisas não
eram previsíveis. A discriminação tinha suporte legal (?), já que, durante dezenas de anos, as
mulheres, como se disse, não podiam exercer

Estar no privado abre
teoricamente largas
perspetivas, muitas
vezes conseguidas,
muitas vezes não;
estar no público
garante estabilidade,
mas à custa
da redução
de perspetivas
e do afunilamento
das carreiras

cargos de chefia na função pública.
Corolário dessa discriminação, o casamento de
professoras, enfermeiras e outras categorias
profissionais (como o dos militares) era condicionado. Ou seja, alguém tinha de complementar o seu magro salário, e não o inverso.
Ou seja, as mulheres da função pública eram
duplamente “filhas de um deus menor”.
Por outro lado, o “velho sábio” baseou-se na
discriminação para opor os diversos tipos de
funcionários, segundo a conhecida fórmula de
“dividir para reinar”. Logo à partida, os funcionários públicos não pagavam impostos sobre o
rendimento (com a desculpa que não fazia sentido a mesma entidade pagar e depois cobrar),
o que criava a desconfiança entre uns e outros:
afinal, quem ganhava mais?
Também entre os ministérios, e até dentro de
cada um deles, as remunerações variavam: na
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Direitos Reservados

Já na função pública, a regulamentação é rígida, tão rígida que gera normalmente a desmotivação. Ultimamente, têm sido feitos esforços
para classificar o trabalho e incentivar a progressão nas carreiras, mas o resultado prático
foi um aumento de burocracia. As próprias
organizações profissionais pactuaram com essa via tortuosa, dado que aparece como mais
segura e igualitária, condenando ao fracasso as
melhores intenções.

Um Estado moderno exige uma organização eficiente e funcionários motivados e competentes

impossibilidade de abrir o leque salarial, recorria-se a remunerações acessórias. Por exemplo,
em alguns casos podia-se ganhar ajudas de
custo sem sair do gabinete. Deste modo, enquanto se olhava suspeitosamente para o lado,
não se olhava para cima, para onde deveriam
estar concentradas as atenções.
Entendida como obrigação social, a remuneração do
trabalho oscila entre dois princípios: pagar segundo
as necessidades ou pagar segundo o mérito. A pri-
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meira está na origem do salário mínimo; a segunda
na das promoções e prémios de desempenho.
Numa empresa privada, em regra, só o pagamento mínimo é fixado; daí para cima é livre,
em princípio, e consequentemente varia segundo leis do mercado, sendo muitas vezes a
avaliação subjetiva, para não usar outra expressão. A ausência de regulamentação permite todas as variações do leque salarial, por boas ou
más razões.

Patrão abstrato
Mas a função pública tem outras características
próprias.
A primeira é ter um patrão abstrato. O Estado
é tudo e nada, a razão de todas as coisas, mas
uma coisa que não se materializa de forma
palpável. O Estado atual surge no rescaldo da
Guerra dos Trinta Anos, redesenha-se com Richelieu e atinge a plenitude com Luís XIV, que
quando diz “O Estado sou Eu” está a afirmar
tanto o poder pessoal, como a dar uma imagem
palpável desse poder ao comum dos súbditos,
avesso a abstrações. No século XX, essa abstração deixou de ser Estado para ser povo, mas
continuou a ser uma abstração, que nos regimes totalitários carecia de um líder carismático
para encarnar esse povo.
A segunda é que, nos conflitos de interesses,
o Estado dispõe de dois recursos que na prática são inesgotáveis: o tempo e o dinheiro. Se
numa entidade patronal privada se fazem contas ao custo de cada conflito, no setor público
as contas simplesmente não se fazem, fruto
da diluição das responsabilidades pela gestão.

Não apenas quanto aos conflitos mas também
na gestão corrente, no desenvolvimento das
carreiras e em muitos outros aspetos da vida
profissional.
Um terceiro aspeto assenta em que os funcionários públicos trabalham, em princípio, para
o bem comum, e não para interesses privados,
o que permite a leitura de que qualquer falha
lesa o conjunto do tecido social. Levada esta
lógica ao extremo, qualquer contestação aparece como condenável e conduz à resignação e
à apatia, em detrimento da busca da melhoria
pessoal e coletiva a que todos aspiram e a que
têm direito.
Estas três características resultam num conjunto de limitações práticas de direitos que não
são compensados, nem pelo Estado, pai de todos, nem pelo reconhecimento público, o destinatário e beneficiário dos seus serviços.
Decididamente, os funcionários públicos são
“filhos de um deus menor”.
Neste momento, a nível mundial, vive-se uma
crise que só pode ser superada pelo empenhamento dos serviços públicos – na Saúde, na
Proteção Civil, na Economia, na Educação, e
noutras áreas igualmente importantes.
Se a conseguirmos superar, será graças aos “filhos de um deus menor”.
Será que atingirão a maioridade?
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Jorge Sena Goulão, Lusa

Carlos de Matos Gomes

A estação de televisão pública portuguesa, RTP, foi das primeiras empresas assaltada
à falsa fé por interesses privados

Armadilha do
Estado-patrão
O regime democrático necessitava e exigia uma Administração
Pública ao serviço dos cidadãos, respondendo perante estes,
satisfazendo as suas necessidades em vez de uma Administração
Pública com a lógica de “secretaria do soberano”, um castelo onde
os súbditos vão pedir o favor de serem atendidos, ou uma coutada
de funcionários
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DE QUE FALAMOS QUANDO FALAMOS de
Administração Pública? É difícil definir o que
é Administração Pública. O Estado intervém
hoje em mil e uma atividades, o que conduziu
a uma situação em que a “Administração Pública” passou a ser uma espécie de vala comum
para onde são relegadas quase todas as ações
do Estado, segundo as ideologias e os interesses do poder do momento.
Por “Administração Pública” entendemos neste
texto não só os serviços associados às funções de
soberania do Estado, Segurança, Justiça, Negócios Estrangeiros, Defesa, Registo Individual e de
Propriedade, como ainda as Empresas Públicas
que asseguram o fornecimento de bens e serviços
estratégicos e vitais (state owned enterprises), produção e distribuição de energia, comunicações,
indústrias de defesa, por exemplo.
Administração ou organização
Uma das grandes conquistas dos estados europeus no século XX consistiu na capacidade de,
após o final da I Grande Guerra (IGG), por via
de reformas ou de revolução, terem, em maior
ou menor grau, substituído a Administração
Pública de tipo senhorial e soberanista, herdeira do Antigo Regime das monarquias absolutas, por uma entidade subordinada a valores
eminentemente político-jurídicos, tendo por
objetivo servir a sociedade.
Com a implantação de regimes socialistas, sociais-democratas ou de “bem-estar”, a Administração Pública passou a agir em todos os campos

onde o exigissem as necessidades e interesses
sociais determinados pelos órgãos do Estado para realizar os fins por ele determinados.
Na Europa do pós Grande Guerra, desde o primeiro quartel do século XX, a discussão sobre
o papel da Administração Pública tem balançado entre o privilegiar a “administração” ou
a “organização”, o direito administrativo ou a
ciência da administração.
Em Portugal, a transformação da Administração Pública do tipo senhorial-soberanista num
órgão ao serviço de uma sociedade assente nos
direitos dos cidadãos, ocorreu com quase cinquenta anos de atraso relativamente a outros
países europeus. Só a democratização da sociedade portuguesa após o 25 de Abril de 1974
forçou uma relação mais equilibrada e menos
arrogante entre a Administração Pública e a
sociedade, forçou o Estado a alargar os seus
campos de atuação, aumentando a oferta de
serviços.
No entanto, as alterações impostas à Administração Pública pela alteração do regime político foram mais de natureza quantitativa do
que qualitativa e não modificaram o essencial
da sua natureza de aparelho eminentemente
burocrático. Não criaram uma Administração
Pública focada nos cidadãos, nos seus direitos.
O sistema judicial é, porventura, o exemplo
mais gritante de desfasamento entre a Administração Pública e a sociedade, da sua imobilidade estrutural e da resistência à mudança.
O serviço tributário (curiosamente designado
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É significativo que os funcionários da Administração Pública, maioritariamente enquadrados
em sindicatos que se reclamam do ideário da
esquerda (lato sensu), tenham adotado para si e
logo como uma das primeiras decisões após o
golpe militar de 25 de abril de 1974, a designação preferencial de “trabalhadores”, assumindo o estatuto de assalariados por conta de um
patrão, em detrimento da de servidores públicos ou de funcionários públicos.
Estado-patrão
O conceito de “Estado patrão” é uma armadilha em que os “trabalhadores da função pública” caíram ou se deixaram cair na onda que se
seguiu ao 25 de Abril, que brasonou a palavra
“trabalhador”.
É certo que o ápodo de “Estado patrão” convém aos que exercem a sua atividade na Administração Pública e nas Empresas Públicas,
porque potencia o seu poder reivindicativo e
legitima a paralisação de serviços essenciais,

Estela Silva, Lusa

por Autoridade) será o mais representativo da
desumanização das relações entre o Estado e
os cidadãos. O serviço de educação o mais disfuncional e caótico.
O regime democrático necessitava e exigia uma
Administração Pública ao serviço dos cidadãos,
respondendo perante estes, satisfazendo as suas necessidades em vez de uma Administração
Pública com a lógica de “secretaria do soberano”, um castelo onde os súbditos vão pedir o
favor de serem atendidos, ou uma coutada de
funcionários. A Administração Pública, apesar
de incluir empresas, não é uma empresa, o Estado não é um patrão e os seus servidores não
são empregados, são funcionários e servidores.
Quase cinquenta anos após o 25 de Abril não é,
a meu ver, satisfatório o balanço geral do serviço público. A mudança de atitude da Administração Pública em Portugal não foi conseguida
e o Estado democrático deve ter como objetivo
promover essa transformação. Ameaças globais como a que estamos a viver com a pandemia do coronavírus exigem administrações
públicas à altura das necessidades de segurança da sociedade. É uma excelente oportunidade
para mudar.
Existem justificações de vária ordem para este
insucesso na construção de uma Administração Pública em que os portugueses confiem e
em que se revejam, mas a primeira encontra-se
na instância da política. É sempre aí o centro
das grandes questões das sociedades. A política
primeiro. (La politique d’abord e não é por o autor da frase ser Charles Maurras que deixa de
ser verdadeira).

Só a democratização
da sociedade
portuguesa após
o 25 de Abril de 1974
forçou uma relação
mais equilibrada
e menos arrogante
entre a Administração
Pública e a sociedade

Os servidores públicos devem estar sujeitos a um estatuto próprio, incluindo
o remuneratório, para melhor servirem a comunidade e que esse tratamento
diferenciado, nomeadamente na segurança do emprego, pode implicar a
inaplicabilidade de alguns direitos gerais do trabalho, nomeadamente o
condicionamento do direito à greve ou à sindicalização

caso da saúde, dos transportes, da justiça, pois
é feita contra um inimigo de classe, o “Estado-explorador”, o “governo-ladrão” e “ao serviço
dos capitalistas”. A figura do “Estado-patrão”
também convém às organizações sindicais de
enquadramento político-ideológico dos filia-

dos, porque, escudadas nele podem utilizar
“legitimamente” a massa humana como arma
na luta político-partidária, enquadrando-a no
antagonismo capital-trabalho. São, contudo,
benefícios de curto-médio prazo, porque a longo prazo o conceito de Estado-patrão vira-se
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contra os “trabalhadores da função pública”, incluindo os das empresas públicas que passam a
ser vistos pela comunidade como privilegiados
no mundo do trabalho, que prestam serviços
de má qualidade à sociedade-cliente e contra as
suas organizações, entendidas como elementos de manobra da luta partidária.
Entre a espada e a parede, o Estado, isto é, os
políticos que representam eleitores e necessitam dos seus votos, apresentado e tratado como
patrão pelos que se assumem como meros trabalhadores por conta de outrem, pressionado
pelos seus clientes/eleitores, reage como um
patrão: procura libertar-se de quem lhe prejudica a imagem, fecha departamentos, despede
assalariados com direitos, contrata serviços em
outsourcing. O resultado é conhecido, o Estado
tende a ser mínimo, a assumir a lógica da empresa em vez da de serviço público, a favorecer
a precariedade do emprego.
O thatcherismo que se encontra na origem da
atual ordem neoliberal resultou do sucesso
desta receita de apresentar os sindicatos, em
particular os dos setores de serviço público ou
no centro dos processos de produção, como
uma aristocracia privilegiada que vivia dos impostos dos cidadãos e impedia o Estado/governo de ser eficiente. Por isso, os ingleses assistiram sem grande tremor às privatizações da sua
companhia aérea de bandeira, dos caminho-de-ferro, dos correios, ao emagrecimento do serviço nacional de saúde, entre outros, tal como
aqui em Portugal os portugueses assistiram à
devastação que privatizou portos e aeroportos,
telecomunicações, produtores e distribuidores
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No entanto, as
alterações impostas
à Administração
Pública pela
alteração do regime
político foram
mais de natureza
quantitativa
do que qualitativa
e não modificaram
o essencial da sua
natureza de aparelho
eminentemente
burocrático

de energia, indústrias de defesa – estaleiros e
tecnológicas, p.ex – correios. Por isso, ao serviço desta ideologia, foram tão acarinhados pela
comunicação social dirigentes sindicais que defendiam o desmantelamento do serviço público e nacional de saúde – caso dos bastonários
das ordens dos médicos e dos enfermeiros. A
estação de televisão pública portuguesa, RTP,
foi das primeiras empresas assaltada à falsa
fé por interesses privados, para os servir, numa operação dirigida pela parelha Proença de
Carvalho-Marques Mendes, sob os auspícios
de Cavaco Silva (anos 80).
Entidade de direito público
A contestação sindical e de “esquerda” a esta
atitude de defesa da separação entre adminis-

tração pública e iniciativa privada é clássica:
Então os “trabalhadores da função pública” não
têm direito aos mesmos direitos dos outros trabalhadores?
A minha resposta: têm, se se assumirem como
trabalhadores por conta de outrem e o governo
do momento como o patrão de uma empresa
cujo fim é o lucro, ou a menor despesa possível. Não têm se se considerarem servidores
públicos.
Defendo que o Estado não deve ser patrão,
nem no conceito que a qualidade de patrão
teve durante as primeiras fases da sociedade
industrial e mercantil, nem, muito menos,
na atual fase do anonimato dos detentores do
capital das empresas, dos fundos abutres e da
era dos “executivos” assalariados e a ganhar à
comissão.
Defendo o Estado como entidade de direito
público e universal, com uma administração
pública prestigiada, competente, dedicada, estável, responsável e responsabilizada, com desempenho e avaliação rigorosos, escrutinada
pelos cidadãos através dos órgãos competentes
do governo. Defendo que os servidores públicos devem estar sujeitos a um estatuto próprio, incluindo o remuneratório, para melhor
servirem a comunidade e que esse tratamento
diferenciado, nomeadamente na segurança do
emprego, pode implicar a inaplicabilidade de
alguns direitos gerais do trabalho, nomeadamente o condicionamento do direito à greve ou
à sindicalização.
Em particular, pela especial relevância das suas
funções, que dizem respeito a direitos funda-

Defendo que o Estado
não deve ser patrão,
nem no conceito
que a qualidade
de patrão teve
durante as primeiras
fases da sociedade
industrial
e mercantil,
nem, muito menos,
na atual fase
do anonimato
dos detentores
do capital das
empresas
mentais dos cidadãos, a privação da liberdade
num caso e da vida no outro, devem estar vedados aos magistrados, quer do MP, quer judiciais, e aos militares os direitos de constituir e
pertencer a sindicatos, assim como o direito à
greve, sem prejuízo de poderem constituir associações profissionais.
Entendo que a administração pública existe para servir e não para se manter, num processo
que por vezes chega ao requinte da self-preservation e ao absurdo da burocracia que foi glosada
por Kafka em «O Processo».
Hierarquia territorial
O regime democrático manteve o histórico predomínio da Administração Central sobre a Mu-
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nicipal, atenuando o centralismo pela eleição
dos autarcas e pela lei das finanças locais, reforçou as garantias dos cidadãos, de que a criação
do Provedor de Justiça e a maior jurisdicionalização do Supremo Tribunal Administrativo são
exemplos, mas não atomizou o poder e manteve adequados instrumentos de coesão centralizados. Julgo que respondeu acertadamente às
necessidades e às condições de uma sociedade
ancestral, como a portuguesa, com elevada homogeneidade, sem graves conflitos étnicos e
regionais, apesar da querela litoral-interior, no
essencial uma cortina de fumo na disputa entre
pequenos poderes. Existe, em minha opinião,
uma equilibrada repartição de poderes entre o
nacional e o local sem necessidade de introduzir
um nível regional de administração.
O problema da Administração Pública em Portugal não parece, pois, centrar-se na arquitetura dos poderes públicos, mas no âmbito da
superestrutura, na herança histórica de uma
Administração Pública que durante séculos foi
politicamente condicionante e economicamente condicionada. Características acentuadas no
Estado Novo, e que, com o regime democrático, passou a ser politicamente condicionada e
economicamente condicionante.
Uma Administração Pública politicamente
condicionada, porque ao longo dos anos os
funcionários, em particular os quadros, foram
sendo recrutados entre militantes partidários
das forças dominantes no momento e no lugar,
e não por critérios neutros de mérito;
Uma Administração Pública economicamente
condicionante através da promiscuidade dos
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O Estado tende
a ser mínimo,
a assumir
a lógica
da empresa
em vez da
de serviço público,
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a precariedade
do emprego

seus dirigentes nos escalões mais elevados a
alternarem entre o setor privado e o público,
recrutados segundo critérios de conveniência
privada, condicionando o interesse público ao
lucro dos seus patrões, e ainda pelas sempre
”justas reivindicações” dos trabalhadores, independentemente da avaliação dos resultados.
Estado das corporações
Em suma, ao Estado corporativo, sucedeu o
Estado das corporações. Às leis do condicionamento da atividade económica sucedeu a
lei do mais forte, dos que capturaram a Administração Pública através dos seus agentes e homens de mão. Ao arbítrio do “A Bem
da Nação” do Estado Novo sucedeu uma administração opaca na tomada de decisões,
permeável à corrupção e cujos altos quadros
dão quase invariavelmente como resposta às
necessidades o “ajuste direto” e os “trabalhos a mais” para justificar o incumprimen-

to dos contratos e as normas dos cadernos de
encargos, e onde os quadros intermédios e
executivos justificam as insuficiências com
a “falta de meios”.
Empresas públicas
Um Estado moderno tem de responder às necessidades de bem-estar dos cidadãos. O bem-estar
assenta no fornecimento e disponibilização de
serviços públicos essenciais dirigidos às necessidades dos utilizadores e não aos interesses dos
produtores. A Administração Pública deve ser a
fornecedora principal dos serviços públicos essenciais através empresas públicas eficientes e
escrutinadas e deve ser promovida a discussão
da dimensão do setor público empresarial.
Funcionários
Um Estado moderno exige uma organização
eficiente e a eficiência exige funcionários
motivados e competentes. Uma organização
para ser eficiente deve respeitar o princípio
da diferença dos fins de cada serviço, da avaliação, da remuneração, da responsabilização dos seus funcionários e da sua hierarquização funcional.
Funcionários competentes necessitam de formação adequada, avaliação contínua e cultura
de responsabilidade. O acesso à função pública, além da formação académica ou profissional de base, devia estar sujeito a formação em
centros específicos, a preparação deontológica
e funcional em todos os graus e a avaliação do
desempenho e da adequação às funções.
O conflito entre uma administração pública es-

Defendo o Estado
como entidade
de direito público
e universal,
com uma
administração
pública prestigiada,
competente,
dedicada, estável,
responsável
e responsabilizada

tatal, orientada pela lógica do serviço e funcionários públicos com a lógica do assalariado da
empresa privada, que luta por receber a maior
fatia possível do eventual lucro (neste caso parcela do orçamento), está na origem da permanente “guerra civil” entre funcionários e Estado que conduz num primeiro tempo à entropia
e num segundo ao Estado mínimo neoliberal.
Conclusão
A Administração Pública ou se constitui como
uma entidade eficiente na prestação de serviços aos cidadãos, ou se organiza como uma
mera central de aquisição de bens e serviços.
É uma decisão política a que os cidadãos e os
funcionários públicos têm de dar resposta aqui
em Portugal.
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Quão exacto

pode ser o erro
Contas públicas portuguesas atingiram um excedente de 0,2%
do PIB no ano passado. Mas, se a estratégia orçamental não
tivesse dado prioridade ao défice e à redução da dívida, a vida
dos portugueses nestes últimos anos teria sido melhor
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Manuel A. Lopes, Lusa

Ricardo Cabral
TENHO ARGUMENTADO ao longo dos últimos anos que a estratégia orçamental do país
não tem sido a mais adequada. Essa estratégia
orçamental baseou-se até recentemente em
procurar cumprir e exceder, se possível, as regras orçamentais europeias para o mais rapidamente possível baixar o peso da dívida em
relação ao PIB.
O Ministro das Finanças, Mário Centeno, disse, aliás, ao que vinha. Na sua perspectiva, não
haveria alternativa a procurar baixar o peso da
dívida para menos de 100% do PIB, seguindo o
exemplo de outros países como o caso da Bélgica no fim dos anos 90, considerado “exemplar”. Ao defender e implementar essa estratégia acabou por implementar uma política muito similar, mas mais ambiciosa ainda do que a
defendida por Cavaco Silva.
A prioridade era o défice e a dívida pública,
como aliás especificado no Programa do PS às
legislativas de 2019 e no Programa de Governo
2019-2023.
E, de facto, o défice foi reduzido. As contas públicas portuguesas atingiram um excedente de
0,2% do PIB no ano passado, tal como estava
previsto, segundo os dados revelados a 25 de
março pelo Instituto Nacional de Estatística e
que serão enviados a Bruxelas no primeiro reporte das contas públicas deste ano.
A política de recuperação do poder de compra
das famílias de mais baixos rendimentos implementada pelo primeiro Governo PS com o
apoio dos partidos da esquerda parlamentar
estimulou a economia, mas as condições ex-

Governo beneficiou
de, nomeadamente,
política monetária
não convencional
que reduziu a despesa
com juros
e de um choque
favorável
no sector
do turismo.

ternas favoráveis foram, sem dúvida, fundamentais para a recuperação verificada nos anos
mais recentes na economia e no emprego e na
consequente melhoria das contas públicas.
Com efeito, o Governo beneficiou de, nomeadamente, política monetária não convencional
que reduziu a despesa com juros e de um choque favorável no sector do turismo.
Mas conteve a despesa pública através da redução real dos salários dos funcionários públicos,
do ajuste abaixo da taxa de inflação (ou mesmo
nulo) das pensões de reforma de uma parte
significativa dos pensionistas e de restrições ao
investimento público e outra despesa pública,
salientando-se aqui as famosas cativações.
Acresce que o Ministério das Finanças alterou
a metodologia de elaboração do Orçamento do
Estado (OE), passando a sobre-estimar sistematicamente o défice na elaboração do OE. Dadas
as regras orçamentais europeias tais estimativas
permitiram ao ministro das Finanças argumen-
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Os 0,2% do PIB de excedente orçamental do Orçamento do Estado de 2020 ficarão
para a História de quão exacto pode ser o erro!

tar, durante as discussões do OE na Assembleia
da República, que não existiria margem orçamental para mais despesa e outras medidas de
política orçamental. A que se seguiam, ano e
meio depois, “brilharetes” orçamentais recorrentes. Em todos os anos da anterior legislatura,
a execução orçamental foi melhor do que inicialmente previsto e 2019 não foi uma excepção.
A metodologia adoptada foi a mesma para o
Orçamento do Estado de 2020. Uma melhoria
do saldo orçamental de meros 0,3 pontos percentuais do PIB face ao défice previsto em 2019
significaria novo brilharete em 2021.
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Erro na estratégia
O Covid-19 veio, porém, furar este arranjinho
e mostrar por que a estratégia do ministro das
Finanças foi um enorme erro.
O Governo perdeu uma oportunidade – única
nas últimas décadas – para adoptar uma política orçamental mais ambiciosa que colocasse a
economia a crescer de modo mais sustentado
e com uma dinâmica de contas públicas sustentável no curto e médio prazos, enquanto o
enquadramento macroeconómico se mantivesse favorável.
Primeiro, era claro que a dívida externa do Pa-

ís era insustentável. Um período favorável de
sete anos (com ligeiros excedentes nas contas
externas) não altera de forma significativa a dinâmica da dívida externa. A dívida externa teria
e terá de ser reestruturada, o que quase certamente obrigará a reestruturar a dívida pública.
Por conseguinte, foi um erro adoptar uma
estratégia de consolidação orçamental muito
exigente – para além do exigido pelas regras
europeias – com custos para o desenvolvimento de longo prazo da economia portuguesa e
para as famílias portuguesas, com a esperança
de que esse rumo pudesse ser mantido durante
20 ou 30 anos a fio. Teria sido, antes, essencial
colocar como prioridade o desenvolvimento do
País na condução das políticas públicas e, em
particular, da política orçamental.
Segundo, a Covid-19 afecta negativamente, de
forma desproporcional, o sector dos serviços
e, em particular, o sector do turismo. A aposta
estratégica do País neste sector, ao longo das
últimas décadas, revela-se agora arriscada.
O choque negativo no turismo traduzir-se-á
numa deterioração do défice da balança comercial, se bem que o efeito seja minorado pela
queda do preço do petróleo. Também resultará numa deterioração significativa das contas
públicas.
Terceiro, o sacrifício realizado revela-se agora inútil, ou quase. A dívida irá disparar novamente. O Governo poupou onde não devia
– nos salários, nas pensões, no investimento
público – e gastou a mais onde não devia – na
despesa pública com juros, através de um aumento na maturidade residual da dívida públi-

ca, na recapitalização do Santander, via Banif,
na recapitalização da Lone Star, via Novo Banco, e na recapitalização de fundos abutre e de
bancos internacionais via recapitalização da
Caixa Geral de Depósitos.
Se a estratégia orçamental não tivesse dado
prioridade ao défice e à redução da dívida, a vida da generalidade dos portugueses nestes últimos quatro anos e meio teria sido melhor. O
Serviço Nacional de Saúde (SNS) estaria mais
bem preparado para a Covid-19. O PIB seria
mais elevado. É provável até que a dívida pública fosse inferior, em percentagem do PIB, à
que se verifica. Mas nessa situação, os sacrifícios orçamentais não teriam sido (tão) em vão.
Fim do projecto europeu
Dependendo da resposta das autoridades europeias, a Itália poderá ver-se forçada a reestruturar a sua dívida pública e mesmo a sair do euro.
Sendo a Itália um dos países fundadores e a
terceira maior economia da Zona Euro, se isso
ocorrer, Espanha e Portugal acompanharão a
Itália nesse percurso e muito provavelmente
será o fim do projecto europeu, tal como o conhecemos hoje.
No que nos diz respeito, é mesmo caso para se
dizer que a “alma” foi pequena. Por isso, não
valeu a pena o esforço de consolidação orçamental exagerado feito nos últimos anos.
Os 0,2% do PIB de excedente orçamental do
Orçamento do Estado de 2020 ficarão para a
História de quão exacto pode ser o erro!
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Orçamento,
Estado
e Soberania
O Estado moderno, enquanto entidade com poder soberano
para governar um povo dentro de uma área territorial
delimitada, é hoje confrontado com num contexto de
globalização que desafia os conceitos tradicionais de
território e soberania

VIVEMOS UM TEMPO de profundas tensões.
A aceleração tecnológica e científica redesenhou as plataformas sobre as quais a sociedade se organiza, ora através da sua otimização
tecnocrática, ora através da transformação e
da modernização induzida pelas escolhas e
opções políticas. No meio da disrupção e da
desordem, são necessários referenciais que
permitam manter o propósito, escorar identidades, dinamizar comunidades colaborativas e
manter a ambição de um progresso sustentável
nos vários patamares de delimitação territorial
e institucional.
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O Estado moderno, enquanto entidade com poder soberano para governar um povo dentro de
uma área territorial delimitada, é hoje confrontado com num contexto de globalização que
desafia os conceitos tradicionais de território
e soberania. A tensão entre o nacionalismo e
globalização agita o pêndulo do Estado e da sua
Soberania, sobretudo ao desafiar os conceitos
de delimitação do território ou dos territórios
de soberania, de povo e de governo.
O Estado em geral e o Estado democrático em
particular, para se assumirem como Estado Soberano, têm que ter a capacidade de deter os

Tiago Petinga, Lusa

Carlos Zorrinho*

A participação de Portugal na cooperação reforçada que visa a concretização
de uma União Económica e Monetária e da qual resultou a adoção do Euro como moeda
comum, traduz-se num exercício de soberania partilhada

recursos que permitem exercer as funções que
lhe competem, designadamente as funções de
segurança e defesa, de manutenção da ordem
interna, da justiça e do relacionamento externo, bem como das políticas derivadas que dão

consistência às funções primárias, em domínios como a saúde pública e a educação, entre
outros.
Um Estado sem recursos para exercer as suas funções é um Estado incapaz de se assumir
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enquanto tal. São cada vez mais os Estados
que se designam por Estados fracos ou mesmo falhados, ou porque foram capturados por
interesses que são estranhos à sua missão ou
porque não conseguem obter os recursos para
a exercer.
Neste contexto, o Orçamento é a pedra de toque da soberania do Estado moderno, porque
conjuga a sua capacidade de obter receitas na
comunidade com o mandato para as aplicar no
exercício da sua missão.
Estado e Orçamento
Estado e Orçamento são indissociáveis. O Estado é fundamental para enquadrar a aplicação
das medidas necessárias ao financiamento do
Orçamento e em simultâneo, o Orçamento é
determinante para que o Estado possa assegurar que são exercidas as funções de soberania
que lhe são próprias. O debate sobre a robustez
do Estado, o confronto entre a visão do “Estado
mínimo” ou do “Estado robusto”, o papel dado
à regulação, são exercícios normais nas sociedades democráticas e abertas, que convocam
para a soberania a dimensão da cidadania e das
opções de governação, com impacto no desenho dos Orçamentos e das suas prioridades.
Assistimos em Portugal nos últimos anos a
uma demonstração clara da relação entre Estado, soberania, orçamento e escolha democrática. Uma nova maioria, num mesmo enquadramento político externo, designadamente no
quadro das regras do designado Semestre Europeu e das regras orçamentais que dele decorrem, fez uma opção diferenciada da alocação
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nos últimos anos
a uma demonstração
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soberania, orçamento
e escolha democrática

orçamental, com maior foco na recuperação de
rendimentos e nas políticas sociais, conseguindo em simultâneo reduzir a dívida pública e o
deficit e através disso reforçar as condições objetivas e subjetivas de soberania.
Entre outras opções estruturantes o Orçamento para 2020 reforçou o financiamento
do Serviço Nacional de Saúde e as prestações
sociais. Não faltaram vozes a considerar que a
carga fiscal em Portugal é excessiva. A alocação de verbas é discutível, mas esta opção por
um orçamento socialmente mais robusto visou
assegurar um melhor desempenho da função
soberana da segurança e da proteção dos cidadãos, com particular impacto na proteção dos
mais desprotegidos. A ocorrência da Pandemia
do coronavírus, entretanto verificada, obrigará
a opções orçamentais de exceção. O sinal dado
terá que ser agora fortemente amplificado, mas
não deixa de ser um sinal relevante no traçar de
uma opção de política pública.
Outra opção presente no Orçamento para 2020
foi a obtenção de um “superavit”. Trata-se de
uma escolha que aumenta a credibilidade das
contas públicas, permite reduzir o serviço da

dívida e canalizá-la para funções sociais ou de
impulso económico, aumentando a capacidade
de financiamento externo em caso de necessidade. Também aqui o impacto da pandemia
obrigará a alterações profundas e a um forte
deficit decorrente da resposta à emergência,
mas os princípios subjacentes à opção continuam válidos.
Orçamento e Soberania
A participação de Portugal na cooperação reforçada que visa a concretização de uma União
Económica e Monetária e da qual resultou a
adoção do Euro como moeda comum, traduz-se
num exercício de soberania partilhada. A Comissão Europeia é uma instituição que emerge
indiretamente da vontade dos povos que integram a União Europeia. A sua composição, o
seu programa e as suas propostas têm que ser
validadas pelo Parlamento Europeu que representa diretamente os cidadãos europeus e pelo
Conselho que representa Governos escolhidos
em função da relação de forças decorrentes das
eleições para os parlamentos de nacionais. A
definição colegial das regras e o ajustamento
dos orçamentos nacionais às regras acordadas
entre todos é um exercício de soberania nacional partilhada.
A cooperação europeia na resposta ao surto de
coronavírus, nos ganhos de cooperação operacional e nas insuficiências de solidariedade
financeira identificáveis no momento em que
escrevo este texto, é um exemplo expressivo,
nas duas faces da moeda, de como no mundo
de hoje a soberania partilhada aumenta, atra-
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vés das sinergias, a capacidade dos Estados,
enquanto o protecionismo e o fechamento são
focos de soberania ilusória.
A chave democrática
Sendo este texto escrito para a Revista da Associação 25 de Abril, assinalando mais um aniversário da revolução dos cravos e da recuperação da liberdade em Portugal, faz ainda mais
sentido partilhar a minha profunda convicção
de que a qualidade da democracia e o respeito
pela dignidade, pela identidade e pela livre escolha dos povos é a chave que permite combinar soberania nacional e globalização, através
do exercício direto ou indireto das funções do
Estado, para a qual o Orçamento é um instrumento fundamental.
*Eurodeputado eleito pelo PS
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Cruzeiro nas Caraíbas

Jorge Alves

Direitos Reservados

Tanto mar e tanto
para ver em terra

Centro Histórico de Cartagena – Uma das vibrantes e coloridas ruas de Cartagena das Índias

Um grupo de associados da Associação 25 de Abril aventurou-se
aos longo de duas semanas a navegar no Mar das Caraíbas, podendo
desfrutar de belas paisagens, apreciar o histórico património de vários
países no glamour de uma navio cruzeiro batizado em 2012 pela atriz
italiana Sophia Loren. Fica aqui o relato dessa viagem marcante para
quem nela participou.

O NAVIO DESTINADO a este cruzeiro foi o
MSC Divina batizado pela atriz italiana Sophia
Loren, em 2012, e tem toda a elegância e glamour da época áurea das companhias de cruzeiro. A bordo, encontram-se todas as comodidades modernas, pode praticar-se uma grande
variedade de desportos, atividades de lazer e
entretenimento. Com estilo, luxo e atenção aos
pormenores, o MSC Divina ostenta uma verdadeira piazza em pedra, um casino veneziano
e um Pantheon Theatre da dimensão dos da
Broadway.
O embarque para o cruzeiro foi em Miami, o
maior porto de partida de cruzeiros do mundo.
A cidade é conhecida principalmente pela modernidade: os prédios são novos e a história é
jovem, mas essa não é a história toda. Ainda estamos a iniciar uma viagem inesquecível que vivemos entre 24 de Novembro e 6 de Dezembro.
Antes de Miami ser a cidade que é hoje, uma
cidade turística, centro de negócios internacionais, era lugar ribeirinho cujos primeiros habitantes foram, além das plantas e animais que
viveram aqui por muito mais tempo que os humanos, os paleo-índios. Mais tarde, os índios
Tequesta ocuparam esta área do sul da Flórida
hoje conhecida como a Grande Miami.
Cerca de 350 mil índios Tequesta habitavam
a região quando os espanhóis chegaram em
1513 e, 250 anos depois, estavam virtualmente
extintos. Os espanhóis mantiveram o controlo
sobre a Flórida cerca de três centenas de anos,
interrompidos apenas durante o período de do-

mínio britânico no final do século XVIII.
Em 1821, os Estados Unidos compraram a Flórida aos espanhóis por cinco milhões de dólares e assumiram o controlo total desta área.
Rica em arquitetura histórica, em Miami podem admirar-se bangalôs pioneiros feitos de
pedra de coral e pinheiros do condado de Dade, piscinas que se assemelham a lagoas venezianas e mansões espanholas do Mediterrâneo
que desafiam a imaginação. Um facto pouco
conhecido: a estrutura mais antiga do hemisfério ocidental está aqui em Miami Beach.
Na década de 1920, Miami iniciou o boom que
lançaria as bases para a estrutura da cidade
que conhecemos hoje. A permissividade com
o jogo e a escassa aplicação da Lei Seca fizeram
com que milhares de habitantes de outras regiões dos Estados Unidos se instalassem nesta
cidade próspera e flexível, que viu a população
duplicar em apenas três anos.
A especulação imobiliária e financeira levou a
que o preço das terras quadruplicasse, tornando o custo de vida impossível para os habitantes locais. Quando a situação já se manifestava
insustentável, Miami, que está localizada numa zona com alto risco de furacões, sofreu,
em 1926, um dos maiores da sua história que a
destruiu quase por completo.
É por isso que se diz que em Miami a Grande
Depressão chegou três anos antes do resto do
país, onde começou em 1929. Por essa ocasião,
já Miami era então uma cidade devastada com
milhares de desempregados. Apesar disso,
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saiu da crise antes das restantes cidades norte-americanas, graças à indústria da aviação e da
construção. É dessa época o distrito de Art Deco, em South Beach, onde foram construídos
mais de 800 edifícios nesse estilo arquitetónico
do início do século XX.

Direitos Reservados

Praça de S. Pedro, em Cartagena – Repouso ideal

Direitos Reservados

Canal de Tortuguero – Luxuriante vegetação

Colégio dos Jesuítas – A primeira universidade do
Panamá
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Sede do exército americano
Durante a II Guerra Mundial, Miami foi, pela
sua localização costeira, sede dos exército e marinha americanos. No final da guerra, muitos
combatentes optaram por permanecerem em
Miami e rapidamente a população superou o
meio milhão de habitantes. Poucos anos depois, em 1959, com a queda da ditadura de Fulgêncio Batista e o triunfo da Revolução Cubana, mais de meio milhão de cubanos chegaram
a Miami. A grande quantidade de refugiados
deu lugar à Little Havana, mudando o nome do
bairro onde se instalaram.
Durante décadas, a chegada de cubanos foi
contínua. Em 1980, uma segunda grande onda de imigração trouxe a Miami mais 125 mil
cubanos, os chamados marielitos – cubanos a
quem o regime permitiu que saíssem pelo porto de Mariel.
Mas não só cubanos repovoaram Miami. Outros
latino-americanos, em fuga da situação política
e económica dos seus países, fizeram de Miami
residência e transformaram a cidade na mais
latina dos Estados Unidos. A região é um dos
principais destinos dos brasileiros que emigram
e, atualmente, cerca de 250 mil brasileiros moram na Flórida, grande parte em Miami.
No dia seguinte à chegada, fizemos uma visita

à cidade. O centro de Miami é conhecido pela
sua incrível coleção de prédios históricos e modernos, parques de diversões e praias.
Começámos a visita por uma das avenidas
principais, a Ocean Drive, e continuámos pela avenida Collins, onde pudemos admirar a
variedade da arquitetura, edificada em grande
parte entre 1920 e 1943. São centenas de edifícios e hotéis onde, entre outros endinheirados,
se hospedam alguns conhecidos políticos corruptos da América Latina. Miami foi considerada uma das dez cidades mais corruptas dos
Estados Unidos, segundo um relatório da Universidade de Illinois, em Chicago.
Na continuação, para norte de Miami Beach,
passámos por Bal Harbour, o bairro conhecido
pelas luxuosas lojas. Terminámos este primeiro dia de visita à cidade, em Sunny Isles, de
onde se pode avistar as Miami Trump Towers.
Oito rios onde só há quatro
Seguiu-se o embarque e a navegação até ao primeiro ponto de escala, Ocho Rios, na Jamaica.
Nome curioso, já que dos oito rios que atravessavam a região, atualmente só restam quatro.
Antigamente, a cidade era apenas um tranquilo vilarejo de pescadores, mas transformou-se
em porto de cruzeiros e numa cidade voltada
para o turismo.
Além dos grandes hotéis, centros comerciais,
restaurantes de especialidades variadas e atrações dignas de parques de diversões, Ocho
Rios tem como destaque as praias e a natureza.
A grande atração da região deveria ser a praia,
porque o Mar das Caraíbas é lindo, claro e cris-

Antes de Miami ser
a cidade que é hoje,
uma cidade turística,
centro de negócios
internacionais,
era lugar ribeirinho
cujos primeiros
habitantes foram,
além das plantas
e animais que viveram
aqui por muito
mais tempo
que os humanos,
os paleo-índios
talino. Mas toda a zona costeira está ocupada
ou por proprietários particulares, com mansões, ou por grandes empreendimentos turísticos. Assim, para aceder às maravilhosas praias
só há duas opções: ficar hospedado em hotel
com praia privada (geralmente muito caros) ou
pagar o ingresso em algumas das praias que
são “abertas” ao público. Em muitas, nem pagando se entra. Por mais estranho que pareça
aos nossos costumes, na Jamaica, a venda de
praias é algo normal. O cidadão chega, compra
uma propriedade e fica com a praia só para ele!
Outra das atrações de Ocho Rios são as cascatas que desaguam na praia.
Uma viagem ao passado
A navegação continuou em pleno Mar das Caraíbas em direção a Cartagena das Índias, na
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Colômbia. É uma cidade portuária fundada
no século XVI com atraentes praças, ruas de
paralelepípedos e coloridos prédios coloniais.
Devido à localização estratégica, foi um dos
principais portos comerciais daquela época,
tendo sido alvo de muitas tentativas de saques
de piratas e de invasões estrangeiras.
É uma das cidades mais visitadas do país, sempre com gente do mundo inteiro circulando.
Tem um clima tropical, por isso, é um lugar
quente, com praias de águas azuis. Um destino
colorido, vibrante, com música animada, cheio
de lendas, que reúne várias atrações com uma
mistura única de culturas indígena, africana,
caribenha e europeia.
A melhor forma de conhecer a cidade é caminhar pelas ruas e admirar os baluartes e as casas coloniais coloridas com sacadas enfeitadas
de flores.
O centro histórico, protegido com cerca de 11
quilómetros de muralhas, edificadas com pedras e corais, com vários baluartes e fortalezas, é
um dos mais belos e mais bem conservados das
Américas e foi considerado Património Mundial
pela Unesco. Esta é a zona mais movimentada
da cidade, com lojas, cafés, restaurantes, museus e igrejas com grande frequência de turistas.
Começámos a visita exterior do Castelo de San
Felipe de Barajas, localizado na colina de San
Lazaro, fora da cidade muralhada. Foi construído em 1657, durante a época colonial, sendo a
maior obra militar espanhola no Novo Mundo.
Continuámos para a Plaza de las Bóvedas, onde, no interior das arcadas, há lojas com bugigangas e artesanato local.
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Cartagena tem vários museus interessantes: o
primeiro que visitámos foi o Museo Naval Del
Caribe, onde assistimos a uma exibição de danças típicas locais. Depois deslocámo-nos para
o centro histórico e fomos ver a igreja e mosteiro de San Pedro Claver, um dos mais belos
edifícios da cidade. Localizado na praça com
o mesmo nome, foi construída em 1580. Atualmente, alberga o Museu San Pedro Claver
Santuário. Em 1995, foi declarada Monumento
Nacional da Colômbia.
Antes de continuar a caminhada pela cidade,
pode aproveitar-se a Plaza Bolivar ou Plaza de
la Inquisición, com muitas árvores e bancos,
um refúgio para fugir do calor e recuperar
energia. No local, está situado o Museu Histórico de Cartagena, que conta um pouco sobre
o triste passado da cidade, quando foi sede do
Tribunal do Santo Ofício, na época da Inquisição. O prédio designado Palácio da Inquisição,
em estilo colonial, abriga hoje peças e instrumentos de tortura, que eram usados nos condenados, pessoas com valores e crenças diferentes das impostas.
Mudou a geografia
O porto de escala seguinte tinha como aliciante a visita ao Canal do Panamá, uma das obras
mais arrojadas da engenharia mundial.
A primeira tentativa para realizar a construção
de um canal ligando o Atlântico (Mar das Caraíbas) ao Pacífico foi feita em 1881, ainda o Panamá estava integrado na Colômbia. O projeto
era do engenheiro francês Ferdinand Lesseps,
tendo a obra sido iniciada pela Companhia do
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Ocean Cay – Areia sobre azul

Canal do Panamá, que, no entanto, faliu em
1889, em razão das dificuldades na execução
das escavações, além de um surto de malária
entre os trabalhadores.
Os EUA, nesse mesmo ano, compraram os
direitos para a continuação da construção do
canal e passaram a deter a soberania definitiva
sobre essa obra estratégica, apesar do desagrado da Colômbia.
Em 1903, os EUA apoiaram a independência
do Panamá, que se separou da Colômbia e firmou o Tratado Perpétuo favorável à potência
norte-americana, ao garantir-lhe a posse defi-

nitiva sobre o canal e sobre as faixas ao longo
da Zona do Canal.
Em 1914, o canal do Panamá foi finalmente
concluído e, sendo ele espaço geopolítico, os
EUA passaram a manter poderosas frotas navais no Atlântico e no Pacífico firmando o domínio sobre o mar das Caraíbas, estabelecendo
protetorados, verdadeiras colónias informais
nos países das Antilhas e no istmo que liga a
América Central à América do Sul.
Somente em 1974, os EUA aceitaram renegociar o Tratado Perpétuo e, em 1977, assinaram
o Tratado Carter-Torrijos, pelo qual o canal se-
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Canal do Panamá – Cargueiro percorre obra de engenharia que mudou o mundo

ria entregue à soberania panamiana em 1999,
com garantia de neutralidade pelo Panamá.
Pelo novo tratado, qualquer navio mercante de
qualquer país poderia navegar no canal, tendo
os EUA prioridade em caso de guerra, enquanto o Panamá passaria a receber 30% dos rendimentos da rota.
A soberania do canal começou a ser transferida
para o Panamá em 1997, com a retirada, para a
Flórida, do Comando Sul das Forças Armadas dos
EUA. Em dezembro de 1999, o processo de devolução foi concretizado e atualmente é administrado pela Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
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O canal do Panamá tem uma extensão de 77,1
km e o trânsito completo dura entre oito a dez
horas. Como o traçado atravessava uma zona
montanhosa foi aberto um desfiladeiro que
recebeu o nome de Culebra. Foi igualmente
necessário construir três grandes complexos
de eclusas – Gatún, Miraflores e Pedro Miguel
– que represam a água dentro de grandes tanques. Para abastecer as eclusas foi construído
um gigantesco lago artificial, o lago Gatún, situado 25 metros acima do nível do mar.
Assim, um navio vindo do Atlântico é lentamente
elevado até o nível do lago pelas comportas de Ga-

Pirâmide Maya – A imponência de uma civilização desaparecida

tún. Em seguida, entra no desfiladeiro de Culebra
e, depois, por meio das outras comportas, é sucessivamente rebaixado até o nível do Pacífico.
A necessidade de permitir o tráfego a navios de
grande porte obrigou à expansão do canal, iniciada em 2007, para a ampliação da passagem e
execução do terceiro corredor. A obra foi inaugurada em 2016 e agora permite o tráfego de
95% dos navios cargueiros atualmente existentes no mundo. Os principais utilizadores são os
EUA e a China.
A utilização do canal economiza cerca de 20
mil quilómetros de viagem para um navio que

Do Panamá
à Costa Rica.
Entre a modernidade
e a tradição
para a Natureza
quase intocada,
em todo
o seu esplendor

reportagem
sai da costa oeste da América Central até à costa leste, pela rota do cabo Horn ou pelo estreito
de Magalhães, no sul do continente americano.
Cidade do Panamá
Tendo a manhã sido destinada ao canal, à tarde, visitámos a Cidade do Panamá, situada a
cerca de 28 quilómetros. Fundada em 1519 sofreu severas modificações depois dos ataques
de piratas, em 1671.
A cidade está dividida em duas áreas bem distintas: a zona empresarial e a zona histórica. O chamado Casco Viejo (centro histórico) é património
histórico da UNESCO desde 1997. Ainda se podem ver as muralhas transformadas num passeio
à beira-mar. Ao longe, no horizonte, surge a cidade moderna, com inúmeros arranha-céus (detentores de prémios de arquitetura), num contraste
permanente entre a modernidade e a História.
Fazer um passeio pelas ruas do Casco Viejo,
onde os edifícios coloridos estão a ser recuperados e onde, em cada esquina, há uma história
para contar, é como fazer uma viagem no tempo ao longo de mais de três séculos. Há restaurantes típicos, bares e lojas com uma vertente
mais turística, mas os edifícios mantiveram as
suas caraterísticas tradicionais, apesar de muitos terem sido alterados no século XIX.
No regresso do centro histórico, descobrirmos
as ruínas de La Compañia, um Colégio dos Jesuítas, que é tido como a sede da primeira Universidade do Panamá.
Continuando a navegação, chegámos pela manhã a Puerto Limon, na Costa Rica. À nossa
espera estava a guia que nos acompanharia ao
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barco que nos levaria pelos canais de Tortuguero. Durante o percurso, pudemos admirar
a vegetação luxuriante, as casas coloridas em
madeira sobre estacas, avistar caimões e inúmeras aves aquáticas, como garças brancas,
cinzas e azuis. No alto das árvores, vimos macacos bugios e preguiças. Numa das margens
ainda descobrimos um pequeno jacaré.
O último ponto de escala, com excursão, foi
na Costa Maya, próximo de uma pequena vila
de pescadores, Mahahual. Aqui, apanhámos o
autocarro que nos levou até Chacchoben, um
complexo arqueológico muito interessante,
que inclui três pirâmides da época Maia. A
selva circundante é caraterizada por espécies
abundantes de flora e de fauna tropicais.
Regresso a Miami
O dia anterior ao desembarque em Miami foi
passado na ilha privada Ocean Cay MSC Marine Reserve adquirida por esta companhia de
navegação ao governo das Bahamas.
Com vistas panorâmicas intermináveis de
águas azuis e cristalinas e mais de três quilómetros de praias de areia branca, a Ocean
Cay oferece atividades de descoberta do mar,
passeios de caiaque, relaxamento na praia ou
tratamentos de SPA. Há opções para todos os
gostos. Ao fim do dia, pudemos desfrutar de
um magnífico pôr-do-sol, seguido de um desfile tradicional das Bahamas, o Junkanoo, e de
um espetáculo de luzes no farol.
No último dia da viagem, após o desembarque,
prosseguimos a visita para a zona sul de Miami,
com passagem por Wynwood, um antigo bairro

decadente e abandonado pelo poder público, que
após uma transformação cultural, se renovou e
tornou numa das áreas mais promissoras e visitadas da cidade, graças ao trabalho de um visionário.
Tony Goldman, pioneiro do ramo imobiliário,
responsável também pelo desenvolvimento de
Miami Beach e do SoHo, em Nova Iorque, decidiu, em 2009, iniciar um projeto de transformação de Wynwood a partir de uma simples
ideia: aproveitar as paredes sem janelas dos armazéns industriais do bairro decorando-as como telas gigantes. Hoje, o Wynwood Art District
é considerado uma das maiores instalações de
arte de rua do mundo. São dezenas de obras espalhadas pelo bairro assinadas por mais de 50
artistas de 16 países. Os brasileiros Kobra e Os
Gêmeos já deixaram as suas marcas no bairro!
O desenvolvimento da zona, antes conhecida
como Little San Juan, levou galerias de arte, antiquários, lojas e restaurantes a instalarem-se lá.
Em 2015, o Wynwood Art District foi nomeado como um dos quatro melhores bairros dos Estados
Unidos pela American Planning Association (APA).
Antes do almoço, num restaurante cubano situado na Little Havana, fizemos um pequeno
cruzeiro num iate de dois andares, do qual
pudemos admirar as maravilhosas paisagens
aquáticas, com espetaculares vistas de Miami
Beach, Star Island, mansões de várias celebridades, navios e o horizonte da cidade.
À tarde, visitámos outro bairro famoso, o Coral
Gables, conhecido como a Riviera Americana
devido à beleza das suas praças, com fontes e
construções que se distinguem das dos outros
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bairros de Miami. Entre os principais pontos
históricos deste bairro, está o Biltmore Hotel,
que foi construído na década de 20 do século
passado. Passámos ainda por Coconut Grove,
o bairro mais procurado pelos artistas e celebridades da Flórida.
Saímos de Miami com a sensação de que ainda
havia muito para ver, mas já não havia mais
tempo, tínhamos que seguir para o aeroporto,
onde tomaríamos o avião de regresso.
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Para os militares, a conspiração assume especiais complexidades, no plano pessoal, e, digamos, metafísico

Da prática à teoria
da conspiração
A conspiração, em democracia, aproxima-se da falsidade, ao contrário do que acontece
em ditadura. Especialmente porque, se é legítimo afrontar a legalidade em ditadura,
como fizeram os resistentes ao fascismo, já o confronto com a legalidade democrática
tem regras de frontalidade, exigentes de plena abertura ao conhecimento público
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A CONSPIRAÇÃO CONTRA O FASCISMO
salazarista é a única atividade que, daqueles
tempos, recordo com saudade. Conspirava-se com pessoas em quem se tinha confiança,
ligadas por objetivos comuns de luta contra a
ditadura, sob as formas que cada um tinha ou
procurava. Condições suficientes para alimentar uma “bela amizade” entre os conspiradores.
Situação que me faz lembrar a última cena do
filme “Casablanca”: a revelação da cumplicidade de intenções de um dos dois personagens, o
chefe da polícia, com a célebre frase “prendam
os suspeitos do costume”, protegendo assim o
responsável e herói da fita, iria dar início a uma
bela amizade.
Mas não se conspira apenas quando não é
possível afirmar oposição política ao poder estabelecido. “O poder é uma conspiração permanente”, apercebeu-se disso Balzac, um dos
escritores que melhor detetou realidades escondidas no homem e na sociedade. Quer isto
dizer que a conspiração é geral. De facto, a atividade conspirativa pertence tanto à conquista
do poder como à sua manutenção.
Para os militares, a conspiração assume especiais complexidades, no plano pessoal, e, digamos, metafísico. Integrados numa corporação
a que vinculam valores de camaradagem e
lealdade para com o comando militar, não há
(não deve haver) lugar a disputas de protagonismo nem a afirmação de poder pessoal ou
grupal. Sendo uma estrutura necessariamente hierarquizada, os vários níveis de comando

concorrem para a unidade de poder e comando
das Forças Armadas de um país. Este poder da
corporação que servem pertence ao Estado, ao
poder político legitimado democraticamente.
Só em situações de rotura com o corpo de comandos, transportada para o campo político,
exterior às forças armadas, se compreende
que um militar se aventure a conspirar. Toda
a rotura ou revolta é antecedida de um período
conspirativo. Mas a conspiração para o militar
tem uma linha que só em ditadura pode ser ultrapassada. Do 28 de Maio ao 25 de Abril, houve várias tentativas fracassadas de revolucionar
o regime ditatorial. A colisão destas ações com
o dever de isenção política exigido aos militares
é determinada pelo sucesso ou fracasso da ação
contra o regime, obviamente.
Episódios conspirativos
A história de Portugal não será a mais rica em
matéria de episódios conspirativos mas, certamente, não será das mais pobres. Desde logo, a
fundação da nacionalidade está associada a um
clima altamente conspirativo entre os poderes
dos reinos de Leão, da Galiza e de Castela. Só
se uniam contra os mouros, e nem sempre. Entre eles, as inimizades e as disputas territoriais
e dinásticas eram constantes. Este clima permitiu que um núcleo de interesses da nobreza local, centrada no Condado Portucalense,
governado pelo pai de D. Afonso Henriques,
após a sua morte, originasse a conspiração do
filho contra a mãe, D. Tereza e o seu padrasto,
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Fernão Perez de Trava, com a agravante de ser
galego e defender os interesses dos seus conterrâneos. Conspiração que viria a terminar
em guerra aberta, na batalha de São Mamede,
como é sabido, com a vitória do Infante que se
tornou no nosso primeiro rei.
Nas monarquias antigas, a sede da conspiração
era a corte, eventualmente alargada a parte da
nobreza. Com a república e a modernização
monárquica o poder passou constitucionalmente para o povo e a atividade conspiratória
ganha outra dimensão. Evolui à medida que a
cidadania se amplia com direitos, fundamentalmente a extensão de voto a toda a população
e, portanto, o poder se torna dependente da
vontade pública, em diversos modos politizada.
Crime de lesa-pátria
A partir do século XVIII, quando as forças com
representação popular iniciam processos reivindicativos, desencadeados pelos sindicatos
e de contestação política ao poder centralizado
nos governos, estas ações são consideradas como parte da atividade conspirativa e, enquanto
tal, classificadas como um crime de lesa-pátria.
Esta situação, da conspiração considerada como crime, vigorou até por volta de 1930, nos
países nórdicos, ditos democráticos, inclusive
em França e na Inglaterra. Inicialmente, a lei
aplicava-se a qualquer contestação da autoridade do Estado. Pode dizer-se que, naquele tempo, toda a atividade sindical e grande parte da
desenvolvida pela oposição política era conspirativa, clandestina e arriscada.
Talvez venha desta situação a ideia balzaquiana
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extraposta de que a conspiração é inerente à política, é silenciosa e biunívoca. Com uma diferença da ditadura para a democracia. Em ditadura, o
conspirador corre riscos físicos; em democracia,
a conspiração funciona como um pau de dois bicos: atemoriza o poder e quem contra ele conspira, mas nenhum corre riscos, a não ser políticos.
Diz-se que o poder de Estado teme a guerrilha
conspiratória secreta, porque a força política
conspiradora está dentro do sistema, silencia a
guerrilha, procura ganhar adeptos. Quando a
correlação de forças sociais e políticas se lhe tornam favoráveis, vai a votos e ganha o poder.
Não se quer dizer que a atividade das forças políticas viva só na área conspirativa. Até porque,
para obter resultados, esta atividade deve ser
proclamatória, difundida e tão aberta quanto
possível. Todavia, se a conspiração pressupõe
o secretismo, todo o ambiente competitivo envolve alguns segredos e, assim, Balzac tinha
absoluta razão: “o poder é uma conspiração
permanente”, porque a competição é associada
ao poder, numa sociedade democrática.

Fase pós-conspirativa
Mas o fenómeno conspirativo não deixa de
nos surpreender. Nos nossos dias, vivemos o
que se pode chamar a fase pós-conspirativa,
ou seja, num ambiente em que a conspiração
silenciosa é mal vista. Verifica-se a denúncia
da existência dela, na verdade, quer exista quer
não, e com um objetivo muito evidente: se existe e é denunciada, é para que deixe de existir;
se a denúncia é falsa, é para evitar que venha
a existir.
Assim, por exemplo, a divulgação de uma notícia falsa pretende sempre causar danos políticos a alguém ou criar uma atmosfera hostil
a uma decisão que não foi (ainda …?) adotada
ou publicitada. Ou seja, dificultar a tomada de
uma decisão sem que ela seja discutida, porque, se o fosse, poderia conquistar adeptos, em
maioria, com a qual o autor da falsidade não
concorda ou, mesmo sem discordância, está
contra, porque beneficiaria o opositor. Temos
a Realpolitik no seu pior.
A conspiração, em democracia, aproxima-se
da falsidade, ao contrário do que acontece em
ditadura. Especialmente porque, se é legítimo
afrontar a legalidade em ditadura, como fizeram todos os resistentes ao fascismo em Portugal, já o confronto com a legalidade democrática tem regras de frontalidade, exigentes de
plena abertura ao conhecimento público.
A chamada teoria da conspiração constitui já
um conceito que a atualidade oferece. Em princípio, quando convocado, tem pouco de teoria
e muito de factos. Talvez se possa definir como
algo que tem sempre mais do que uma opi-
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nião: a do identificador ou acusador de factos
ou intenções que se presumem escondidos,
mesmo secretos e de conotações conspirativas; a do presumido responsável pela maquinação do secretismo conspirativo que, por via
de regra, nega os factos, repudia as intenções e
quaisquer responsabilidades.
A teoria também se aplica com um tom acusatório entre forças políticas, com vários argumentos, o mais comum dos quais consiste em
tratar a teoria da conspiração como um atropelo à democracia, ao lançar suspeitas desgastantes do saudável relacionamento democrático.
Sintetizando, a teoria da conspiração tem dificuldades explicativas com o objeto da teoria.
Assim não há teoria! Ou, melhor, há teorias do
poder. Mas conspiração, isso há, há!
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O jornalista Adelino Gomes apresentou o livro perante o escritor
Domingos Lopes ao lado do coronel Vasco Lourenço, presidente da A25A

Memórias Escolhidas
Novo livro de Domingos Lopes foi lançado na Associação 25 de Abril. Testemunho
de uma geração e um prestar de contas do cidadão aos seus concidadãos
Adelino Gomes
PEDE-ME O ALMIRANTE MARTINS GUERREIRO que escreva para O Referencial meia
dúzia de frases sobre o lançamento do livro de
Domingos Lopes, Memórias Escolhidas (Guerra
& Paz, 2019), no passado dia 5 de Fevereiro, na
sede da Associação 25 de Abril. O essencial do
que disse na apresentação traduzo-o em meia
dúzia de parágrafos.
O livro constitui-se como o testemunho de uma
geração. E logo daquela que, em finais de 1969
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e na primeira metade da década de 70, protagonizou as mais duras, prolongadas e multitudinárias manifestações estudantis contra o
regime. Em Coimbra e em Lisboa. Domingos
Lopes não se limitou a marcar presença nos cenários. Foi um dos bravos da crise de 69 e do
que se lhe seguiu (nunca cesso de me espantar:
8 mil estudantes em luta continuada que culminou em greves maciças aos exames! E para
alguns, a expulsão da universidade e a prisão.

Foi o caso). Em Coimbra e em Lisboa, a sua actuação inseria-se já no quadro do PCP. Na capital, o seu quotidiano teve como cenários a universidade e um bairro. E dentro desse bairro
(S. Domingos de Benfica), um grupo de jovens
muito activo politicamente. Na clandestinidade
ou na semi-clandestinidade, no que respeita à
CDE. As histórias que narra desses tempos que
precederam e também dos que de imediato se
seguiram ao 25 de Abril são imperdíveis.
A parte II, também imperdível por razões óbvias, é uma espécie de visita guiada aos bastidores do 25 de Abril tal como ao mais alto nível do
PCP ele começou a ser vivido por um jovem a
finalizar Direito e que rapidamente chegou ao
gabinete de Álvaro Cunhal.
E chega aquela a que eu chamei a trave mestra
do livro. Ela começou a erguer-se, para mim,
ao ler, num domingo de Agosto, no P2 do Público, uma entrevista na qual este meu vizinho
(algures no tal espaço que vai do Jardim Zoológico ao Califa) e amigo falava frontal e criticamente de Álvaro Cunhal e das divergências
que o levaram a abandonar o PCP. Não era um
lavar de roupa suja. Não era um auto-elogio.
Não era um ajuste de contas. Prevalecia nela
o lado testemunhal, claro. Mas acompanhado
de uma tripla preocupação: justificar atitudes
(o seu corte com o PCP); reflectir criticamente
sobre elas; e posicionar-se sobre os problemas
de hoje, comparativamente com o posicionamento do antigo partido na realidade portuguesa e global.
A entrevista oferecia-nos isso tudo: um olhar
sobre o seu passado no PCP e sobre o presen-

te do Domingos na mesma sociedade, país e
mundo em que coexiste com o PCP, e onde
toma opções, agora sem partido, mas agindo
como cidadão interveniente . E explicando no
que diverge, e também no que coincide com
o antigo partido. Para mim, pois, a entrevista
fora um acto de cidadania. E um acto político.
Com o risco acrescido de vir ao espaço público
avivar feridas.
Cidadão Activo
Ora, essa postura, corajosa e exemplar, este livro prolonga-a. E potencia-a. Ele oferece-nos,
em resumo, o retrato de um cidadão activo,
responsável, e livre, que entendeu ter chegado
a hora de um prestar de contas.
Lida hoje, a carta ao PCP a explicar as razões do
seu abandono é também exemplar. Os que já a
conhecem e os que passarão agora a conhecê-la
não devem perder o Posfácio. Seis breves parágrafos em que proclama, desafiando-nos, que
“é possível viver de outro modo e, para tanto,
mudar a sociedade”. O que significa que este
“não é um momento de descalçar as chuteiras
e descansar”.
Decididamente, como assume logo na primeira frase, ter abandonado a militância no PCP ao
fim de 40 anos não significou que Domingos
Lopes tenha morrido civicamente. Este livro é
disso a prova provada. E alentadora.
Uma nota que muito me aprouve assinalar logo no início: a sessão decorreu sob a presidência do coronel Vasco Lourenço, cujo regresso
ao “activo”, naquele preciso acto público, todos
saudámos.
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Profissional,
brioso e distinto
Faleceu a 8 de Março Geraldo Silva Lourenço, um resistente que soube
enfrentar todas as adversidades e calúnias sem nunca fraquejar nem
desistir de lutar pela sua honra e dignidade de homem e de marinheiro.
Martins Guerreiro
PARTIU APÓS UMA LONGA LUTA o Geraldo Silva Lourenço, ser humano de exceção,
profissional brioso e distinto, possuidor de
uma enorme determinação,
persistência, aprumo e sentido
humano. Um resistente que
soube enfrentar todas as adversidades e calúnias sem nunca
fraquejar nem desistir de lutar
pela sua honra e dignidade de
homem e de marinheiro.
Homem de grande nobreza
de atitudes e sensibilidade, de
convicções fortes, lutou sempre por valores e princípios.
Mesmo na adversidade os seus
objetivos e as suas metas tinham um sentido positivo. Foi
um construtor de fortes laços
de solidariedade e entreajuda dando a mão a
quem dela precisava, mesmo que estivessem
do outro lado.
Geraldo Lourenço, nascido a 3 de Março de 1935,
abraçou com enorme entusiasmo e dedicação os
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valores e os sonhos de Abril. Era já um homem
maduro, tem 39 anos no 25 de Abril, o seu sentido das relações humanas, dignidade e aprumo, a
firmeza da sua voz, o seu saber e
a capacidade de liderança foram
da maior importância na nossa
tarefa de construção de uma Marinha renovada e de um Portugal
livre e democrático, mais justo e
solidário.
O Lourenço era um caso especial entre as praças. Ele sabia
“levar a carta a Garcia” com galhardia e elevação, respeitando
a instituição militar e os seus
valores, e também sabia atingir
os objetivos sem diminuir ou
maltratar os opositores.
Foi, para nós, militares de Abril,
uma referência e um exemplo.
Geraldo Lourenço amou a sua profissão de
marinheiro, dedicou-se a ela de corpo inteiro,
como se dedicou à família e aos concidadãos, à
Pátria e ao universalismo português.

Serviu o País através de diversas formas. A
que aqui recordo foi através da Marinha que o
ajudou a formar, potenciando o seu caráter de
homem íntegro, de uma só palavra, de lutador
inquebrantável, de resistente até ao fim.
Depois do 25 de Novembro de 1975, o Lourenço sofreu, como muitos outros companheiros,
a perseguição da hierarquia revanchista: foi
marginalizado, a sua carreira foi cortada e, em
1977, a Administração da Marinha, por via administrativa, sem qualquer justificação ou fundamento, deu-lhe baixa de serviço. Isto depois
de 22 anos de serviços brilhantes, de ter sido
louvado por seis vezes, e de já ter concluído o
curso de promoção a sargento em 1973.
O Geraldo Lourenço nunca desistiu de lutar
pela sua dignidade e honra. Foram precisos
mais 22 anos de luta em condições muito difíceis e desiguais para que através da lei 43/99
fosse aberta a porta de reconstrução das carreiras e da restituição da honra e da dignidade
ultrajadas.
A sua determinação, persistência, coragem
e aprumo foram fundamentais para que a lei
43/99 visse a luz do dia e para que fosse feita
“justiça possível”, como dizia, a todos os que
sabíamos que tinham sido perseguidos. O Lourenço foi incansável nesse trabalho de organização e preparação de todos os processos dos
marinheiros atingidos que estavam dentro das
condições da lei.
O Lourenço não foi o único lutador, mas foi o
que lutou mais tempo, sem desânimo, sempre com espírito construtivo. Acreditando no
resultado positivo da luta. Outros houve tam-

A lição que
o Lourenço
nos deixou,
entre outras,
foi a de que
a honra
e a dignidade
não têm preço

bém muito corajosos, solidários e igualmente
generosos. Recordo, aqui, o Carlos Machado
dos Santos e o Ciro Martins, que partiram recentemente, e o Vaza Pinheiro, que partiu há
mais tempo.
Foi, graças à luta e às qualidades de tais homens, com o Lourenço na primeira linha, que
conseguimos limpar em parte a mancha da injustiça e da vileza que se abateram sobre centenas de militares perseguidos e marginalizados
por terem lutado por um Portugal mais justo
e digno.
Mais que a reconstituição das carreiras, ficou-nos o exemplo de vida do Lourenço, da sua
adesão a valores humanos indestrutíveis, valores de todos os tempos.
A lição que o Lourenço nos deixou, entre outras, foi a de que a honra e a dignidade não têm
preço, são inalienáveis da natureza humana e
que nenhum homem digno pode aceitar ou
permitir que outros sejam injustiçados.
Amigo Lourenço, a tua nobreza de atitude, o
teu exemplo de dignidade, coragem e persistência é um património que saberemos conservar.
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Prioridade à amizade
Carlos Machado dos Santos era um homem generoso, muito culto, sensível, corajoso e
frontal, dotado de forte personalidade, cuja ocasional impaciência se devia unicamente
ao seu elevado grau de exigência moral, cívica e intelectual
Martins Guerreiro
HÁ ANOS QUE MACHADO DOS SANTOS vinha travando esta longa luta pela vida que terminou a 8 de Janeiro.
Apesar de se encontrar numa situação muito
difícil, continuava a colocar a solidariedade e
a amizade entre as maiores prioridades da sua
vida. Verifiquei isso pessoalmente, quer na relação comigo, quer com os outros amigos cuja
situação de saúde era motivo de preocupação
mas de menor gravidade que a sua.
O Carlos era um homem generoso, muito culto, sensível, corajoso e frontal, dotado de forte
personalidade, cuja ocasional impaciência se
devia unicamente ao seu elevado grau de exigência moral, cívica e intelectual, em nada prejudicando a sua permanente correcção frente
aos amigos e a todos os que dele precisavam.
Conheci o Carlos no ano 1960 quando entrou
para a Escola Naval, um jovem cujo gosto pelos desportos náuticos e vocação marinheira
desde muito cedo se revelaram, a par da sua
inteligência e aptidão para a profissão. Foi um
excelente oficial de guarnição de navios de superfície, submarinista e mais tarde engenheiro
oceanográfico e de estruturas marítimas.
Convicto militar de Abril, profundamente empenhado nos seus ideais, foi por isso e pela sua
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frontalidade e coragem perseguido e marginalizado pela hierarquia revanchista da Marinha.
Vencendo nos tribunais a luta contra tal discriminação, o certo é que a sua carreira só viria
a ser reconstituída pela aplicação da lei 43/99.
Mais uma vez na luta pela reconstituição das
carreiras, o Machado dos Santos mostrou a sua
nobreza de espirito e de princípios, tendo sido
dos militares que mais se preocupou com os
outros e trabalhou para que ninguém injustiçado ficasse para trás. Com o Geraldo Lourenço
e o Vaza Pinheiro constituiu o trio da Marinha
que coligiu elementos, ajudou a elaborar processos, informou e motivou camaradas para
que lhes fosse feita a justiça possível e vissem
restaurada a dignidade ofendida pela perseguição e marginalização a que foram sujeitos.
A História registou o seu nome, na companhia
do major José Maria Moreira de Azevedo, como os militares do MFA que no dia 27 de Abril
de 1974 libertaram os presos políticos do forte
de Peniche.
Amigo, continuas entre nós. A tua luta é a nossa
luta pelos valores e ideais de Abril, é o legado que
deixamos aos jovens.
O teu exemplo continuará vivo a animar os construtores do futuro.

Um excelente
marinheiro
Carlos Alberto Machado dos Santos,
nascido a 7 de Maio de 1943 faleceu
a 9 de Janeiro de 2020. Engenheiro
oceanográfico com uma vastíssima
cultura, combinava o desembaraço
que lhe adviria da arte de velejar
com a meticulosidade apurada como
submarinista

M. Simões Teles
QUANDO FOMOS CONTRATADOS para realizar os planos hidrográficos portuários da República de Cabo Verde, o Machado atirou-se ao trabalho com todo o denodo. Estávamos na empresa
HIDROPROJECTO, corriam os últimos anos
do século transacto. Delineou e supervisionou as
duas campanhas de sondagens que bateram nas
nove ilhas do país. Nos regressos ocupou-se da
cartografia. Resolveu com à vontade alguns problemas intrincados que apareceram associados
à migração para um nova rede geodésica então
em curso. Estabeleceu frutuosas relações com as
entidades cartográficas dos dois países, como ele
fazia como ninguém, designadamente com o Instituto Cartográfico do Exército. E assim pudemos
regressar ao convívio com o rigor intrínseco e discreto de quem dominava as matérias – o Machado dos Santos nunca virou uma página antes de
a assimilar, já era assim no curso de Engenharia,
em Paris. Com a entrega dos nove planos portu-

ários, foi ministrada formação sobre as bases da
hidrografia a técnicos da Empresa Nacional de
Administração dos Portos (ENAPOR), missão
chefiada pelo Machado com muito afinco e muita objectividade, que a sua cabeça esteve sempre
muito bem arrumada.
Trabalhámos juntos ininterruptamente nas duas
décadas que se seguiram, até cerca de dois anos
antes de o Machado morrer. Só não aparecia na
empresa, além de em férias, no dia em que ia para a bicha do S. Carlos adquirir os bilhetes para a
temporada de ópera e na semana em que ia para os
touros, em Sevilha. Os últimos trabalhos em que
participou foram o Projecto do Novo Quebra-Mar e
Cais do Porto de Cabinda e o Estudo de Viabilidade
para Acesso de Navios Comerciais ao Terminal Cimenteiro da CIMPOR, em Alhandra. Muito antes,
fizeram-se os projectos de expansão dos portos de
Sal-Rei, de Porto Novo e de Vale de Cavaleiros, nas
ilhas da Boavista, Santo Antão e Fogo, em Cabo
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Verde, os projectos de navegabilidade dos estuários
dos rios Guadiana e Arade, os projectos portuários
e de estruturas de protecção costeira na costa atlântica de Marrocos nos sítios de Dhar Doum, Bir El
Har, Sidi Abed, Tan Tan e Tarfaya, que envolveram
a execução de campanhas e estudos oceanográficos
e outros mais, incluindo para França, para Moçambique e para Macau, que o labor nunca acalmou.
Agora que o Machado morreu resta pouca vontade
de continuar a trabalhar.
Profunda cultura
O Machado foi sempre um polo que ajudava a
corrente fluir, estivesse em que projecto estivesse,
estivesse a trabalhar com quem estivesse, estivesse a conviver com quem estivesse. Combinava o
desembaraço que lhe devia vir da sua arte de velejar com a meticulosidade que devia ter apurado
como submarinista. E usufruía-se da sua vasta e
aprofundada cultura, que se vinha a reflectir com
frequência no português com que redigia as memórias descritivas e justificativas e nas interessantes conversas que desenvolvia com colegas e com
clientes.
Sempre que regressávamos de um cliente satisfeito
– quase sempre - aproveitávamos para nos rirmos
daquela hierarquia da Marinha que nos tinha andado a perseguir com o argumento de que não satisfazíamos a terceira condição geral de promoção,
ou seja, que não tínhamos capacidade intelectual e
profissional para o desempenho do posto imediato, em processos movidos no Conselho Superior da
Armada, sem qualquer fundamento que se visse.
Foi por aí que aprendemos o que eram processos
kafkianos. Já antes, uma outra acusação não tinha
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conseguido convencer nenhum dos almirantes do
Conselho de Disciplina da Armada de que não satisfazíamos a primeira condição geral – ter perfeito
espírito militar – em que tivemos por defensor o
almirante Rosa Coutinho acabando, naturalmente, ilibados por decisão unânime dos membros
do conselho. Coisas de um tempo logo a seguir a
Novembro 1975 em que na Marinha um certo grupo manteve a miragem do regresso ao passado – o
chamado grupo dos oitenta. Miragem que se esvaeceu, como é evidente. Mas não sem ter coarctado
ou prejudicado gravemente a carreira de centenas
de militares que estavam do lado do 25 de Abril.
Tempos duros de incerteza individual. Houve
quem saísse do País para governar a vida. Muitos
demoraram a reganhar a forma. Resistiu-se, com
a alegria das conquistas consolidadas, até a reconstituição das carreiras ter sido conseguida, passado
um quarto de século, por acção esforçada da camaradagem solidária e militante.
Fortes convicções
Enquanto o general Vasco Gonçalves foi vivo, o
Machado e a Isabel faziam uma outra comemoração do 25 de Abril, em Setembro, no regresso das
férias, em modo pessoal e particular, como preferiam. Anos a fio, em tarde amena de sábado, ficámos em convívio fraterno, conversas longas, sentados a uma mesa improvisada debaixo da latada
do seu pequeno pátio, envolvidos pelos aromas da
caldeirada do almoço feita por ele com muito acerto nos peixes, no condimento e no lume, porque
o Machado cuidava do palato. Vinha a dona Aida
também. Nos últimos anos, aparecia o Geraldo
Lourenço. Nunca deixámos de ficar impressiona-

dos com a segurança e fulgor com que o general
expunha as suas fortíssimas convicções igualitárias
e democráticas e como nos arregimentava para a
sua visão do que deviam ser as Forças Armada de
Abril. Do seu legado imenso, olhava com confiança
o futuro, as traições não lhe tinham quebrado o ânimo. O Machado deixou em escrito que considerava
o general Vasco Gonçalves como um pai.
Já depois de ter deixado de aparecer para trabalhar, continuámos a navegar por algum tempo
no seu CANTABILE, um veleiro de 36 pés, que
comprou quando chegou a reconstituição da
carreira militar e foi promovido a capitão-de-

-mar-e-guerra. Fiz parte das suas tripulações
em tiradas até ao porto de recreio de Sines, onde fazia estadia no verão, e de regresso à doca
de Alcântara. Num ou outro susto apanhados
junto ao Espichel com nortada fresca ainda deu
para ver o excelente marinheiro que sempre foi.
Tiradas em que também estava o comandante
Loureiro Barbosa e em que tínhamos sempre
o apoio logístico inexcedível do Botelho Leal camarada de curso que, tal como o Coelho da
Silva, o acompanhou mesmo até ao fim.
Até ao fim é uma maneira de dizer, que o Machado dos Santos continua connosco.

É doloroso perder amigos
O seu convívio enriqueceu-me. Sim, o seu desaparecimento deixa-me mais vazio,
mas o lugar dele, na galeria dos amigos que não nos abandonam, permanecerá
J. Teixeira de Aguilar
HÁ UMA IDADE NA VIDA em que fazemos amigos. Não
sabemos o que surge primeiro, se o prazer da descoberta, se o encontro de afinidades que aprofundam os laços
que a eles nos unem, mas sabemos que com eles ganhamos novas dimensões.
Ao longo do nosso percurso vamos somando amigos, e
possuí-los torna-se quase tão fulcral como respirar. A
certa altura, criamos insensivelmente uma hierarquia
de amizades e acabamos por depurá-las conservando
apenas aquelas que nunca nos decepcionam e de certo
modo são os esteios que nos mantêm vivos e motivados.
Não é agradável chegar à idade em que é muito difícil
ganhar amigos, mas dolorosamente fácil perdê-los. Vivendo essa fase, vou perdendo amigos.
Um dos mais recentes foi o Carlos Machado dos Santos,

um carácter íntegro, um democrata convicto, um homem corajoso nas ideias e na acção, uma mente curiosa
aberta ao conhecimento e à cultura e um esplêndido
camarada.
Por uma cadeia de coincidências, dessas em que a vida é
fértil, foi ele que me apresentou à minha mulher e, também por isso, foi seu padrinho de casamento. Com ele
mantivemos sempre uma relação amiga e firme, cimentada em grande respeito mútuo e num companheirismo
indefectível.
O seu convívio enriqueceu-me. Sim, o seu desaparecimento deixa-me mais vazio, mas o lugar dele, na galeria dos amigos que não nos abandonam pelo muito que
deles perdura, permanece e permanecerá enquanto eu
viver.
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El Niño del Alcázar
Cresceu como militar acarinhado pelo sistema franquista de Espanha.
Mas, influenciado pela Revolução portuguesa de Abril de 1974, filiou-se na UMD
e passou para os lados dos oprimidos. Preso, foi demitido do Exército e marginalizado
até ao fim da vida. No dia do seu funeral cantou-se a Grândola em Madrid

Direitos Reservados

Em Julho de 1936, em Toledo, os militares fascistas sublevaram-se contra
o Governo da República
e fizeram-se fortes no Alcazar. O Exército da República montou um cerco
à fortaleza, mas a tropas
de Franco em progressão desde a Estremadura,
conseguiram
rompê-lo,
antes das tropas governamentais terem conseguido
conquistá-la.
Resti nasceu no interior do
Ministra da Defesa, Carmen Chacon, concedeu a medalha de mérito miliar a Restituto
Alcazar, durante a batalha.
Os franquistas aproveitaram esta circunstância para
José Ignacio Domínguez
converter Resti num ícone
NO DIA 25 DE MARÇO faleceu em Madrid, do Regime. Chamaram-lhe “El Niño del Alcázar”.
vítima de leucemia, o nosso querido compa- É famosa a foto de Resti com três anos de idade
nheiro de armas Coronel de Infantaria Restitu- passeando por Toledo nos braços do Conde Ciano, genro e Ministro dos Negócios Estrangeiros
to Valero Ramos.
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de Mussolini. A história de Resti passou a fazer
parte dos livros que se estudavam nas academias
militares.
Resti ingressou no Exército franquista e durante a sua vida militar frequentou uma inumerável quantidade de cursos, entre os quais o de
Paraquedista e o de Estado-Maior. Obteve um
enorme prestígio, que lhe augurava uma brilhante carreira militar, mas a sua inquietude
intelectual levou-o a descobrir que tinha sido
vítima de uma manipulação e que tinha nascido no lado equivocado, no dos vencedores,
repressores das liberdades democráticas e dos
direitos humanos.
Influenciado pela Revolução portuguesa de 25
de Abril entrou na UMD. Por determinação da
organização, manteve contactos operacionais
com militares portugueses nos finais de 1974
e nos primeiros meses de 1975. No Verão de
75 foi preso conjuntamente com outros oito
companheiros da UMD e então começou o seu
calvário. Preso, foi demitido do Exército e marginalizado, até ao ponto de nos anos oitenta, já
em democracia, ter de emigrar para a Venezuela para ganhar a vida.
Em finais dos anos setenta e durante a década
de oitenta os generais franquistas foram um
perigo permanente para o desenvolvimento
democrático de Espanha e, por isso, todos os
esforços dos partidos democráticos foram dirigidos no sentido de tranquilizar os militares e
evitar qualquer motivo de fricção com aqueles.
A simples existência dos antigos membros da

UMD desesperava os generais fascistas e, por
isso, os antigos membros da organização, entre
os quais Resti, tornaram-se pessoas incómodas
para os militares franquistas e para os políticos
democratas.
A democracia conseguida em Espanha depois
da morte de Franco, a denominada Transição,
foi uma “transação” entre os franquistas e os
democratas.
Uma das concessões dos partidos democráticos
para com os generais franquistas foi que os militares democráticos continuassem sendo marginalizados. Entregaram o controle das Forças
Armadas aos franquistas. Foi assim que, como
pudemos ver durante todos estes anos, com
governos de direita e de esquerda, os militares
franquistas foram ocupando as cúpulas militares, enquanto os militares democratas, salvo
raras exceções, foram afastados do poder.
A estátua equestre de Franco permaneceu na
entrada principal da Academia Geral Militar de
Saragoça até Agosto de 2006, o que significa
que todos os cadetes que saíram da Academia
antes dessa data tiveram Franco como o modelo a seguir. Quer dizer, todos os generais e chefes actuais foram educados no culto a Franco.
Em 2010, numa reunião do Capitão-de-Mar-e
Guerra Carlos Contreiras com antigos membros da UMD, este sugeriu que para conseguir
a reabilitação da organização, os seus membros deveriam conseguir que o Exército lhes
outorgasse pessoalmente a medalha de mérito
militar. Levada a ideia ao então Chefe do Esta-
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do-Maior da Defesa, General Julio Rodriguez,
este aceitou a ideia e a ministra da Defesa, Carmen Chacon, concedeu a medalha aos treze
processados da UMD, impondo-a pessoalmente, em cerimónia à qual estiveram presentes os
chefes do Estado-Maior dos Ramos. A concessão destas condecorações desatou uma onda de
indignação entre os militares franquistas que
mostraram publicamente o seu desacordo.
Outra demonstração da enorme influência franquista sobre as Forças Armadas aconteceu em
Agosto de 2018, quando mais de um milhar de
generais, oficiais superiores e outros, dos três Ramos das Forças Armadas, assinaram um manifesto em defesa da memória de Franco e contra
a decisão do Governo de retirar as suas ossadas
do Vale dos Caídos. Muitos dos generais que assinaram o manifesto estavam na reserva, situação
em que lhes está vedado expressar publicamente
opiniões contrárias ao Governo, mas nenhuma
mediada disciplinar foi tomada contra eles.
Logo que foi conhecido o manifesto franquista,
um grupo de cerca de cinquenta militares democratas, entre os quais Resti, assinaram um
contramanifesto em que se opunham ao franquismo dominante nas Forças Armadas. Este
foi o contributo de Resti para esse contra manifesto, saído em Setembro de 2019:
Parece que ninguém parou para ver que a realidade histórica, constituída por um golpe militar, uma
guerra civil e uma ditadura de quarenta anos, não
constituem um fenómeno discutível, tendo em conta que, com essas ações, se consumaram os delitos
incontestáveis de Traição, Terrorismo e Genocídio,
com um milhão de mortos no conflito e centenas de
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milhares de reprimidos, igualmente assassinados.
Tais delitos, praticados pela ditadura fascista, não
prescrevem e, embora os seus autores tenham ido
desaparecendo com o passar dos anos, algum dia
esses factos irão ser julgados e atribuir-se as devidas
responsabilidades. Essa jurisprudência representará, para os séculos vindouros, um valioso acervo
para julgar factos que a humanidade condena.
O Governo processou cinco militares democratas que haviam assinado o contramanifesto.
Um deles, o cabo Marco António Soto, foi expulso do Exército por terminar uma alocução
com um “Viva a República”!
Resti compaginou a inteligência com a ação.
O seu livro “Qué son las Fuerzas Armadas?”, da
editorial Gaya Ciencia, foi apreendido em 1977
pela autoridade militar; foi perito da Procuradoria contra o chefe dos serviços de informação
da Guatemala, a quem acusou de genocídio;
exerceu, ainda, o cargo de Diretor de Segurança
do Museu Rainha Sofia, em Madrid.
Possuía grandes capacidades de organização e
liderança, era enormemente generoso; os seus
filhos Ignacio, Jorge, Jaime e Julieta têm que
estar muito orgulhosos de ter tido um pai como
Resti, que nos deixou sem ter visto cumprido o
seu sonho: que o franquismo desapareça das
Forças Armadas espanholas.
No dia 27 de Março realizou-se o funeral em
Madrid e, cumprindo a sua vontade, foi entoada a Grândola, como vem sendo habitual nos
funerais dos antigos membros da UMD.
*Tenente-Coronel Piloto-Aviador,
Porta-voz da UMD no exílio, Advogado.
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Herói
de Abril
Coronel de Cavalaria faleceu a 23 de Março, mas não será esquecido
por todos os que, sob o seu comando, participaram no cerco à sede da
PIDE/DGS durante a Revolução dos Cravos de 1974
Luís Costa Correia
É SEMPRE UM CHOQUE saber que faleceu
alguém que generosamente colocou em risco a
sua carreira militar para participar numa operação que como tantos outros considerava ser
necessária e indispensável para que Portugal
encontrasse um rumo definido pela vontade
dos portugueses, tantas vezes olvidada.
Não será esquecido, distinto Coronel de Cavalaria Luís Andrade de Moura, tanto pelas Forças de Fuzileiros que vieram reforçar o cerco
que o Regimento de Cavalaria 3 (Estremoz),
através da Companhia que, como Capitão, então comandava, realizara à sede da Direcção-

-Geral de Segurança (mais conhecida como
PIDE) no início da noite de 25 de Abril de 74;
como também não será esquecido pelo então
Capitão, e agora Coronel de Cavalaria, Alberto
Ferreira, que, com o Esquadrão sob o seu comando, manteve o cerco até de madrugada, na
parte atribuída às Forças do Regimento.
Não será igualmente esquecido pelo pessoal
que então comandava, nem pelos cidadãos que,
em Portugal, e em particular na sua terra natal,
muito o respeitaram e continuarão a preservar
a sua memória e imagem de Oficial íntegro e
competente que sempre o caracterizou.

O REFERENCIAL 103

Peça de Teatro da autoria de João
Menino Vargas encenada e editada
em Toulouse
José Luiz Fernandes
A PEÇA TODOS OU NENHUM – A libertação
dos presos de Caxias, do coronel João Menino
Vargas, foi apresentada no festival de teatro
Universcènes pela companhia Brastugas, um
grupo de estudantes de Português da Universidade de Toulouse 2, e publicada pela Presses
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Uma cena de Todos ou Nenhum pela companhia
Brastugas, com encenação de Céline Nogueira

Direitos Reservados

A capa da edição bilingue utilizou a mesma ilustração
da edição portuguesa, da autoria de Rui A. Pereira

Universitaires du Midi em edição bilingue.
O espetáculo de estreia, em 2 de Março, teve a
presença da filha do autor, Ana Vargas, e outros familiares, e no final uma conversa alargada com três sócios da União dos Resistentes
Antifascistas Portugueses (URAP). José Viola,
Sérgio Ribeiro e Carlos Coutinho deslocaram-se propositadamente a Toulouse para partilharem o seu testemunho de ex-presos políticos,
tendo os dois últimos sido libertados do Forte
de Caxias na madrugada de 27 de Abril de 1974.
Recorde-se que João Menino Vargas foi o militar
que representou a Junta de Salvação Nacional no
processo de libertação dos presos de Caxias, todos
eles libertados apesar das tentativas do general
Spínola em manter prisioneiros “os culpados de
delitos comuns” – acrescento que ele fizera ao
Programa do MFA, que, na sua versão inicial determinava “a amnistia imediata de todos os presos
políticos” sem qualquer exclusão.
O festival Universcènes existe há 13 anos, constituindo um viveiro de companhias de teatro e
acolhendo espetáculos em várias línguas. A
professora Emmanuelle Guerreiro assistiu em
2019 à leitura encenada de Todos ou Nenhum

A companhia, os professores e os portugueses que se
deslocaram a Toulouse, no final do espetáculo e da
partilha dos testemunhos dos ex-presos políticos
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Todos ou Nenhum

feita em Lisboa, no IFICT, sob direcção de
Adolfo Gutkin. Reconhecendo-lhe valor histórico e documental para os seus alunos em geral
e particularmente para os de origem e língua
portuguesa, promoveu a sua representação
pela companhia Brastugas, com encenação de
Céline Nogueira.
Emmanuelle Guerreiro e o seu colega Marc
Gruas – que também traduziram o texto para Francês – manifestaram-se “muito felizes”
com o resultado das três representações da
peça no festival e com a ida dos familiares do
autor e da delegação da URAP a Toulouse. Salientando que “foi uma bela aventura teatral e
humana que vivemos todos graças à peça Todos
ou Nenhum e à vossa presença”, os professores
admitem que “talvez o nosso espectáculo possa
viajar um dia até Portugal! Quem sabe?”.
Os portugueses que se deslocaram a Toulouse encararam a jornada como a “realização de
um sonho”, nas palavras de Sérgio Ribeiro, que
lembrou perante a plateia de Toulouse: “Sair
do forte de Caxias, de mais uma das prisões da
PIDE que sofri – a última! –, sair não com a
porta aberta pelo lado de dentro, pelo carcereiro e com o aviso-ameaça de que breve voltaria
se persistisse no que pensava e fazia; sair de
Caxias com a porta aberta pelo lado de fora
por homens como o então capitão (ou major
promovido a capitão de Abril) Vargas, e com
a recomendação de que eu deveria continuar
(e melhorar) o que pensava e fazia; sair assim,
foi – já o disse e escrevi muitas vezes – nascer
outra vez, foi um segundo parto. Com um povo
como gémeo”.
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Os resistentes anti-fascistas José Viola, Sérgio Ribeiro
e Carlos Coutinho, com a encenadora Céline Nogueira
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General
Humberto
Delgado
55.º aniversário do assassinato do
general sem medo assinalado no Panteão
Nacional por iniciativa do movimento
cívico Não Apaguem a Memória
Humberto Delgado permanece o General Sem Medo

Pedroso Marques
REALIZOU-SE A 13 DE FEVEREIRO, no Panteão Nacional, a cerimónia evocativa do assassinato do General sem Medo.
Por iniciativa do movimento cívico NAM – Não
Apaguem a Memória, a cerimónia contou com
as presenças do Exmo presidente da Assembleia da República, Dr Eduardo Ferro Rodrigues, do presidente da Associação 25 de Abril,
coronel Vasco Lourenço, e elementos da família, representados por três netos do general, o
historiador Frederico Delgado, o Musicólogo
Alexandre Delgado e a Dra Rita Delgado que
leu o texto enviado pela filha do general, Iva
Delgado, ausente, por motivos de saúde.
Além de contar com as intervenções de Maria
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do Céu Guerra, que leu um poema de Alexandre O’Neil, O Poema pouco original do medo, de
João D’Ávila, que leu palavras de Humberto
Delgado, Que Portugal deixe de ter medo, de André Fausto, que leu um poema de Manuel Alegre, Vivia junto ao risco e junto ao perigo, o quarteto de cordas da AMAC – Associação Musical
dos Amigos das Crianças – interpretou uma
inspiradíssima peça de Alexandre Borodine,
Noturno do Quarteto n.º 2, em ré maior. Intervenções que a numerosa assistência apreciou
com merecida saudação.
Usaram da palavra a Dra Isabel de Melo, diretora do Panteão Nacional, o presidente do NAM,
engenheiro Fernando Cardeira, o coronel Ma-

nuel Pedroso Marques, como companheiro do
general Delgado na Ação Militar e Civil de Beja
em 31/12/1961 e encerrou a sessão o Dr Ferro
Rodrigues.
Fernando Cardeira disse palavras justificativas
da cerimónia, merecidas pela memória devida ao
General Sem Medo, pelo vigor e a coragem da sua
campanha de candidatura à Presidência da República, quando o país era governado pela ditadura.
Pedroso Marques mencionou no seu texto das
memórias do general o seguinte, referente às
consequências políticas da ação ocorrida em
Beja: “Gostaria de acentuar que, do ponto de
vista da revolução, esta rebelião representou
o fim do planeamento da ação simbólica, em
prol da ação direta. É rigorosamente verdade
que, desde Agosto de 1931, a oposição jamais
voltara a disparar um tiro…” De facto, poucos
anos depois, iniciaram-se iniciativas de ação
direta, rigorosamente seletivas, da iniciativa do
PRP, da LUAR e do Partido Comunista.
O Dr Eduardo Ferro Rodrigues evocou a im-

O Dr Eduardo
Ferro
Rodrigues
evocou
a importância
da campanha
à Presidência
da República
do general
Humberto
Delgado

portância da campanha à Presidência da República do general Humberto Delgado, referindo
recordações pessoais e da sua família, apesar
da pouca idade que tinha, recordando a repressão que presenciou na altura.
A cerimónia terminaria com Fernando Cardeira e Ferro Rodrigues a deporem uma coroa de
flores no mausoléu de Humberto Delgado.

Pedido de desculpas
No último número da revista, 135, o artigo Planeta saudável, pessoas saudáveis: é a
hora de agir, da autora Cristina B.B. Guerreiro, foi publicado com um erro em que
se repetia um mesmo parágrafo várias vezes nas páginas 83 e 84. Tratou-se de
anomalia técnica que infelizmente não foi corrigida a tempo. Pedimos desculpa aos
nossos leitores e, sobretudo à autora do douto artigo.
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GRANDES
VIDAS
PORTUGUESAS
COLEÇÃO
INFANTOJUVENIL

Portugal de ontem,
de hoje e de sempre,
através das vidas
de quem o fez grande

BOLETIM
Reflexos prepara bodas de ouro do 25 Abril
Revista digital da Universidade Toulouse Jean Jaurès é um espaço de colaboração
aberto aos estudiosos do mundo lusófono e já começou a reunir materiais para um
número especial comemorativo da Revolução dos Cravos em 2024

PUBLICAÇÃO UNIVERSITÁRIA exclusivamente online da Université Toulouse Jean Jaurès, a revista
Reflexos é um espaço de colaboração aberto aos
estudiosos e especialistas do mundo lusófono. A Reflexos acolhe artigos de investigação redigidos em
português, francês, inglês e espanhol sobre áreas tão
diversas como literatura, cinema, imagens, música,
linguística, tradutologia, história, edição crítica de
manuscritos e textos raros.
A publicação foi criada em 2012 por Marc Gruas, docente na Universidade de Toulouse Jean Jaurès. As
várias edições têm contado com a colaboração de
outros docentes pertencentes ao Departamento de
Estudos Portugueses e Brasileiros desta Universidade assim como da Universidade de Paul Valéry, de
Montpellier, e da Universidade Sorbonne Nouvelle –
Paris III, que constituem o Comité editorial. O Comité
Científico é constituído por docentes universitários
oriundos de universidades portuguesas, brasileiras,
moçambicanas, francesas e inglesas.
Até ao momento, a Reflexos publicou quatro números: o primeiro, dedicado à noção de biblioteca ante-

rior; o segundo, aborda a noção de Percurso nas artes
e nas literaturas lusófonas; o terceiro, é uma homenagem ao Professor Christophe Gonzalez, antigo catedrático do Departamento; o quarto, apresenta duas
temáticas, uma sobre o ensino do português como
língua estrangeira e outra intitulada Paris-Lisboa um
diálogo capital. As rubricas Varia e Ficção vêm enriquecer a oferta editorial da revista, num total de 83
artigos.
Nos próximos números, a Reflexos projecta publicar
artigos relacionados com o 25 de Abril de 1974. Para
tal, o comité editorial vai, brevemente, lançar um apelo à colaboração (Call papers) no sentido de recolher
matéria científica e académica que será publicada ao
longo dos vários números. Depois, será reunida num
número especial comemorativo dos 50 anos do 25
de Abril, em 2024, sob coordenação de Emmanuelle
Guerreiro, docente na Universidade de Toulouse Jean
Jaurès e membro do comité editorial da Reflexos.
Para saber mais sobre a Reflexos conecte-se em http://revues.univ-tlse2.fr/reflexos/index.php
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LISBOA
R. Escola Politécnica, 137

COIMBRA

PORTO

R. D. Filipa de Vilhena, 12 e 12‑A

Av. Fernão de Magalhães, 486

R. Cândido dos Reis, 97

WWW.INCM.PT

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.

PUBLICIDADE

VINHO DO PORTO COMEMORATIVO

BOLETIM
Registámos o falecimento
dos seguintes associados:

cesso tenebroso, Oferta
do autor José Manuel
Sócios Efectivos: José Gonçalves Bernardino; Sócio EfecForam endereçados a esJara; Portugal’s Revolutivo, Gil Vicente Rosa de Oliveira; Sócio Efectivo, Virgilio
ta A25A pelas entidades
tion: ten years on, de Gil
Saraiva de Carvalho; José Manuel Pereira e Sousa; Gil
designadas convites no
Ferreira and Marshall,
Vicente Rosa de Oliveira; Geraldo Silva Lourenço; Carâmbito dos eventos por
oferecido por Fernando
los Alberto da Silva Galvão; Carlos Orlando Carvalho de
si organizados.
Cardeira; Serviço NaJesus;António Vasco Pereira de Oliveira e Costa
De carácter cultural,
cional de Saúde, breve
Sócios Fundadores, Joaquim de Melo Pereira; Carlos
entretenimento, educainterpretação e linhas paAlberto M. Machado Santos; Joaquim Manuel Simas
cionais, publicações e
ra a sua transformação,
Abrantes;
exposições: C.M Torre
oferta da Fundação paÀs famílias enlutadas apresentamos sentidas condode Moncorvo; C.M. de
ra a Saúde; Milando ou
lências.
Almada; C.M. de PomAndanças por África, de
bal; C.M. da Figueira
Paulo Cordeiro Salgado,
da Foz; C.M. Oeiras; Associação Fundação Mário Soares; A-B-C oferta do autor; 45 Anos de luta peJosé Afonso; Divisão de Cultu- Cine Clube de Lisboa.
la Democracia Sindical, Reflexões
ra da C.M. Loures; C.M. Seixal; Homenagens, palestras, deba- de um militante, de Edmundo PeCinemateca; Teatro do Vestido; tes, cursos e congressos: Serviços dro, oferta do Autor; Farpas Sem
União de Resistentes Antifas- Sociais da Caixa Geral de Depó- Sangue na Revolução dos Cravos,
cistas Portugueses; Associação sitos; Militantes do Núcleo PT Oferta do Sócio João J. Leão Repode Pais Senhora da Hora; Seiva Lisboa; CGTP-IN, Universidade lho; Portugal A Revolução e a DesTrupe – Teatro; A Barraca, Tea- da Galiza; PAN; Não Apaguem a colonização, de Mauricio Paiva,
tro Cinearte; Optec filmes; Edi- Memória;Associação Conquistas Oferta do Autor; O Sonho Exilado,
ções Colibri; Ginásio Clube de da Revolução
de Mauricio Paiva, Oferta do AuMafamude; Biblioteca Nacional
tor; Como fomos assim estamos,
de Portugal; Clube do Parque; Livros Oferecidos:
de Maria Luísa Bousa Serrano e
Teatro da Trindade; Edições Si- O Importante é Gostar, Guia de Olívia Beleza Afonso, Oferta dos
labo; Centro de Estudos de Te- profissões para os Jovens, oferta autores; As águas subterrâneas e
atro; Associação Promotora do de Rui Passos Rocha; O Sonho da o abastecimento de água a Lisboa
Museu do Neo-Realismo; Rosa Revolução dos Cravos, oferta da – As captações da EPAL, Oferta
de Porcelana Editora; Associação autora Maria José Maurício; Ge- da EPAL; Encontros Imaginários,
Cultural Ephemera; Associação ração Z, Entender e inspirar o seu Participação da sociedade civil
Portuguesa das Mulheres Juris- futuro, de Cristina Valente, oferta 2017, de Hélder Mateus da Costa,
tas; Assembleia da Republica; de Barnabé Pisco da EPAL; A lu- oferta do Autor; Visão História,
Artistas Unidos; Âncora Edito- ta de tendências no movimento Operação fim-regime, 2.ª Edição,
ra; Teatro Nacional D. Maria II; estudantil pré-25 de Abril um pro- Oferta Visão.

Convites

Ao preencherem a Declaração do IRS de 2019, vamos, todas e todos,
gerar uma enorme corrente de apoio à Associação 25 de Abril!
Para isso indicamos, seguidamente, as instruções para um procedimento correcto:
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Conflito

Pedro DE Pezarat Correia
Na questão central do diferendo permanece o conflito israelo-árabe. Não
haverá perspetivas de solução para o impasse na Palestina enquanto não
forem encarados, no quadro das Resoluções da ONU, os problemas em
aberto e que subsistem como maiores fatores de conflitualidade
BREVE ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
A margem sul da bacia mediterrânica é, desde os
alvores da sua história, palco de conflitos por projetos imperiais ou resultantes dos seus posteriores esgotamentos. Hitita, acádio e egípcio, grego e
persa, romano e cartaginês, cristão bizantino, árabe e cruzadas europeias, califado saladino, otomano e, no rescaldo deste, as colonizações britânica e
francesa decididas no Acordo Sykes-Picot de 1916.
O conflito israelo-árabe é produto deste processo
histórico, mais recentemente agravado pela má
gestão que Londres fez do mandato na Palestina
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que a Sociedade das Nações (SDN) lhe outorgara,
parte do espólio da derrota do Império Otomano
na I Guerra Mundial (IGM). E a Palestina tornou-se o âmago do conflito israelo-árabe, fator estruturante a juntar aos da geografia física, humana,
política e económica na análise da complexa e persistente polemologia regional.
No início do século XX, a Palestina era um território onde uma comunidade árabe maioritariamente muçulmana (cerca de 1,2 milhões) convivia com uma comunidade judaica que também
a invocava como berço da sua existência e para

Direitos Reservados

israelo-palestiniano

Jovens palestinianos que todos os dias vão trabalhar em território israelita
têm de passar por um ponto de controlo

lá começara a regressar. Nos meados do século
XIX, esta não ultrapassava 50 mil, distribuída por
colonatos, pela cidade multicultural de Jerusalém
e por Telavive, cidade portuária genuinamente
judaica. A diáspora judaica convergiu para a Palestina a partir do final da IGM e, em 1948 – ano
da fundação do Estado de Israel -, eram já 500
mil. Desde então, nunca parou de aumentar. Hoje, cerca de 80% é maioritariamente de origem
europeia cuja identidade assenta numa base cultural e religiosa, ao mesmo tempo que pressiona
a expulsão dos palestinianos árabes cuja maioria
está refugiada no estrangeiro próximo.
Os ingleses, para captarem apoio dos judeus, acenavam com a Palestina indo ao encontro do projeto da organização sionista fundada por Theodor
Herzl em 1887. Neste contexto, surge em 1917 a
Declaração Balfour, ministro dos Negócios Es-

trangeiros britânico, prometendo aos judeus um
lar judaico na Palestina. Mas como os ingleses
também precisavam de captar o apoio árabe, prometiam a independência como recompensa da
colaboração na guerra contra o império otomano,
alimentando a velha ilusão de uma grande nação
árabe unida.
A Declaração Balfour previa para a Palestina
um Estado judaico a norte e um Estado árabe a
sul, Jerusalém como cidade livre sob administração internacional e um corredor entre Jerusalém e Telavive sob controlo britânico. Já era
um plano penalizador para os árabes que, com
cerca de 1,2 milhões de habitantes, ficavam
com quase tanto espaço como os menos de
300 mil judeus, aos quais entregava o controlo
de zonas essenciais na bacia do rio Jordão. Os
árabes recusaram e o plano não foi por diante
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apesar de, em 1922, a SDN
ter conferido ao Reino Unido (RU) o mandato sobre a
Palestina. O impasse deu
lugar a revoltas armadas esporádicas, de árabes contra
a progressiva instalação de
judeus e de judeus para acelerarem a retirada dos ingleses. Era um caso adiado que
depois da II Guerra Mundial (IIGM) passaria para as
mãos da Organização das
Nações Unidas (ONU).
O final da IIGM põe termo
ao mandato britânico e a
ONU fica responsável pela
questão palestiniana. A Resolução 181 da Assembleia
Geral de 29 de novembro
de 1947 apresenta um novo
plano de partilha apoiado
pelos EUA e a URSS, mas
que é rejeitado por todos os
Estados árabes que o acusam de enorme desequilíbrio em favor dos judeus
face à proporção das comunidades árabe e judaica. Na
área atribuída aos árabes
residiam cerca de 750 mil
árabes e 9 200 judeus, enquanto na área reservada
aos judeus havia equilíbrio
de cerca de 500 mil cada.
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O líder da OLP (Organização de Libertação da Palestina), Yasser Arafat, cumprimenta o ministro
dos Negócios Estrangeiros de Israel, Shimon Peres, na presença do rei Hassan II da Jordânia

Além disso, entregava a Israel o estratégico
porto de Aqaba, no mar Vermelho, que permitia evitar o problemático canal do Suez controlado pelo Egipto e conferia-lhe o controlo
sobre o lago Tiberíades e sobre o rio Jordão,
reservas de água doce - um problema muito
sensível na região.
Quando se libertavam dos mandatos coloniais os
árabes viam neste plano o instrumento da continuação do domínio europeu através de Israel.
Contexto polemológico
Em maio de 1948, os judeus proclamavam o
Estado de Israel. Os palestinianos chamam-lhe
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Nakba que significa, em árabe, catástrofe. Ia
dar lugar à primeira guerra aberta do conflito
israelo-árabe. Em 1949, Egipto, Iraque, Jordânia e Síria, em coligação, atacam Israel, mas
saem derrotados. Os britânicos, ainda presentes na Palestina, não intervieram e aproveitaram para se retirarem definitivamente. Israel
explora a vitória e amplia o seu território muito
para além do projeto da ONU, ficando a zona
prevista para a Palestina dividida por Israel,
Egipto e Jordânia. As estruturas da sociedade
palestiniana, há séculos radicada na região,
são destruídas e inicia-se o êxodo maciço para
Gaza, para a Cisjordânia e para países árabes

vizinhos, onde se concentram em campos de
refugiados. Os refugiados vão tornar-se um dos
fatores determinantes do conflito que Israel vai
procurar tratar como factos consumados.
Entretanto, os apoios cruzados do Ocidente a
Israel e do Bloco Leste aos árabes vão tornar o
conflito israelo-árabe parte da guerra-fria.
Começa então a desenhar-se a combinação do
projeto sionista de Theodor Herzl do Grande
Israel, o regresso à terra prometida, o Estado
judaico como lar nacional dos judeus, com a
influência dos conceitos de Ratzel do espaço
vital e fronteiras seguras dentro de uma região
hostil. O projeto judaico beneficiava de uma
conjuntura favorável, um sentimento geral de
solidariedade com os judeus pelo ignominioso genocídio a que tinham sido sujeitos pelo
nazismo hitleriano. O Ocidente sofre, ainda,
do complexo de culpa pelas perseguições a que
os judeus foram sujeitos durante séculos e,
em especial, pelo holocausto que os vitimara
na IIGM. Os europeus estão a saldar contas à
custa dos palestinianos. Israel goza, de facto,
de um estatuto de exceção no sistema internacional.
Guerra dos Seis Dias
Em 1964, representantes da comunidade árabe da Palestina promovem uma conferência
da qual sai a Organização de Libertação da Palestina (OLP), movimento frentista que lidera
a construção de um Estado palestiniano e centra o conflito israelo-árabe na dimensão mais
reduzida e mais objetiva do conflito israelo-palestiniano.

O Ocidente sofre,
ainda, do complexo
de culpa pelas
perseguições
a que os judeus foram
sujeitos durante
séculos e, em especial,
pelo holocausto que
os vitimara
na Segunda Guerra
Mundial

Em 1967, estala nova guerra israelo-árabe, a
Guerra dos Seis Dias. É da iniciativa de Israel
em resposta a um projeto sírio-jordano de alterar o curso do rio Jordão. Já dissemos que a
água doce constitui um fator determinante da
conflitualidade regional e, para além da carência, há a sua distribuição.
O rio Jordão, principal fonte hidrográfica na
zona envolvente da Palestina, recebe contributos de afluentes vindos dos vários países.
Israel, que contribui apenas para cerca de 23%
do seu caudal é, de longe, o maior utilizador
e controla ainda o lago de Tiberíades, também
chamado mar da Galileia, donde bomba água
para todo o país sem condicionamentos externos. A restrição de consumos só é fixada para
os palestinianos enquanto os agricultores israelitas dos colonatos têm direito a subvenções
para a água. O sector agrícola israelita, que só
emprega 2,5% da população e apenas gera 3%
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Comandante militar israelita, coronel Dany Shahar, e o comandante palestiniano, coronel Rebhi Arafat,
cumprimentam-se durante a cerimónia de transferência da autoridade da cidade em sequência do acordo
entre o Estado de Israel e a Organização de Libertação da Palestina

do PIB, consome 60% da água canalizada. Para
Jacques Béthemont “(...) a água monopolizada
e mesmo desperdiçada é um instrumento de opressão sobre a comunidade palestiniana”.1
Nos dois primeiros dias, Israel ataca e ocupa a
Faixa de Gaza e o Sinai e chega ao canal do Suez
que o Egipto volta a bloquear afundando navios.
Nos dois dias seguintes, ocupa toda a Cisjordânia
e Jerusalém oriental, então controlados pela Jordânia. Nos dois últimos dias, vira-se para norte e
ocupa os montes Golã, da Síria, importante região
estratégica pelo controlo dos recursos aquíferos
mas também porque é uma linha de alturas que
domina as planícies do norte de Israel e as que na
Síria se estendem até Damasco.
Os Estados árabes, apanhados de surpresa, não
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coordenaram qualquer resposta militar articulada e viram os seus exércitos sucessivamente
derrotados. Israel amplia mais uma vez o seu
espaço vital, alarga as fronteiras de segurança,
consolida o controlo sobre os recursos aquíferos, provoca novo êxodo de refugiados. A estes
fatores, que já eram permanentes na conflitualidade regional, vão somar-se Jerusalém, Montes
Golã e os territórios ocupados nos quais Israel
intensifica a construção de colonatos. As sucessivas resoluções da ONU, nomeadamente a
242 do Conselho de Segurança (CS), de novembro de 1967, exigem o regresso às fronteiras de
1948, mas são sempre ignoradas por Telavive.
Esta resolução passou a ser um marco no conflito israelo-árabe, sempre invocada, mas continha

fragilidades que Israel tem sabido explorar, nomeadamente a omissão do direito a um Estado
palestiniano e a ambiguidade na imposição da
retirada dos territórios ocupados.
Com a nova derrota árabe, os palestinianos
convencem-se de que a solução dos seus problemas tem de passar pelas próprias suas mãos. A
OLP reforça a sua estrutura com base na Fatah e
lança-se numa guerra assimétrica contra Israel,
que vê o conflito transferido para o interior das
suas fronteiras e dos territórios ocupados. Mas
a OLP torna-se também um problema para os
países árabes com grandes comunidades palestinianas, onde se comporta como um poder de
facto e é encarada como um elemento perturbador e sujeita a forte repressão. O “Setembro
Negro” na Jordânia obriga a direção da OLP a
transferir-se para o Líbano. Os comportamentos
dos governos árabes em relação à Palestina não
eram lineares e iriam sê-lo cada vez menos.
Guerra de Yon Kipour
Em outubro de 1973, deflagra nova guerra israelo-árabe - a Guerra de Yon Kipour. A Síria e o Egipto
desencadeiam um ataque simultâneo com o objetivo de recuperarem os seus territórios ocupados
desde 1967 - Golã e Sinai - e conseguem algum
êxito inicial. Com o apoio dos EUA, Israel inverte
a situação e sai mais uma vez vitorioso. As consequências voltam a ser-lhe favoráveis. Os preços do
petróleo triplicam e os EUA colocam toda a região
entre os seus interesses vitais. O Egipto inicia então uma aproximação a Washington e abre conversações com Israel com quem assina o Acordo
de Camp David, em 1979, obtendo a devolução

Os europeus estão
a saldar contas
à custa dos
palestinianos.
Israel goza,
de facto, de um
estatuto de exceção
no sistema
internacional
do Sinai a troco do reconhecimento do Estado de
Israel. Um terramoto no mundo árabe, que o qualifica como uma traição.
Entretanto a Jordânia reconhece a Cisjordânia
como pertencente à Palestina e, em 1975, a OLP
obtém o estatuto de observador na ONU. Mas,
no Líbano inicia-se uma guerra civil que provoca
a intervenção síria com mandato da Liga Árabe
e vai dar lugar à emergência de atores islâmicos
mais radicais, uma mescla de libaneses e palestinianos, o Hamas, o Hezbollah e a Jihad Islâmica,
os quais, fugindo ao controlo da OLP, virão a desempenhar um papel cada vez mais importante
na luta contra Israel. Em 1982, Israel intervém no
sul do Líbano. A OLP é o seu principal alvo e vê-se
de novo obrigada a transferir-se, agora para a Tunísia, muito distante da Palestina. Ficaram para
a história os massacres das milícias cristãs com
a colaboração de forças israelitas nos campos de
refugiados de Sabra e Chatila. Israel fica a ocupar
uma faixa de cerca de 40 Km de profundidade no
sul do Líbano alargando, mais uma vez, a área dos
territórios ocupados.
O desespero dos palestinianos nestes territó-
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Em maio de 1996,
o Likud ganha as
eleições e o Acordo
de Oslo torna-se
letra morta, apesar
de se sucederem
negociações, sempre
fracassadas pela
intransigência de
Israel

Donald Trump tem elevado a níveis nunca vistos os
compromissos dos EUA com o projeto sionista de Benjamim
Netanyahu, o mais extremista que Israel já conheceu

rios é um incentivo aos sectores mais radicais.
A OLP estabelece um acordo com o Hamas e,
em 1987, inicia a intifada, ou guerra das pedras, chocante expressão da guerra assimétrica que opõe o desarmado povo palestiniano ao
mais poderoso exército da região.
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Acordo de Oslo
Em 1994, o primeiro ministro israelita, Itzhak
Rabin, e o presidente da OLP, Yasser Arafat,
chegam pela primeira vez a um acordo em negociações moderadas pela Noruega. O Acordo
de Oslo é assinado em setembro de 1993, em
Washington, e ratificado no Cairo em maio de
1994. Estabelece o reconhecimento mútuo entre o Estado de Israel e a OLP, posteriormente substituída pela Autoridade Palestiniana
(AP), que deveria assumir, progressivamente,
um controlo limitado da Faixa de Gaza e da
Cisjordânia, onde Israel mantinha colonatos.
Tratava-se de um acordo leonino para Israel. A
soberania da AP era condicionada e reduzida
a um território fragmentado sem ligação entre
as várias parcelas dispersas por áreas controladas por forças militares israelitas, para vigorar
num período de cinco anos no termo do qual
seria negociada a soberania total e definitiva da
AP sobre a Cisjordânia e Faixa de Gaza.
Os temas mais delicados - como o dos refugiados,

Jerusalém e os colonatos - ficavam adiados. Em
novembro de 1995, Itzhak Rabin era assassinado
por um israelita e, a partir de então, Israel protelou sistematicamente a sua aplicação. Em maio de
1996, o Likud ganha as eleições e o Acordo de Oslo
torna-se letra morta, apesar de se sucederem negociações, sempre fracassadas pela intransigência
de Israel. Com o impasse, regressa a intifada, a
repressão militar israelita sobe em flecha e são os
grupos radicais do Hamas e da Jihad Islâmica que
lideram a violência anti-israelita.
Situação atual
Em violação de todas as resoluções da ONU,
Israel intensifica a instalação de colonatos e a
presença militar nas áreas ocupadas. E procede
à construção de um muro fortificado que visa tornar os territórios ocupados até 1967 um
facto consumado e cujo perímetro penetra na
Cisjordânia, envolvendo as concentrações de
colonatos próximos da fronteira. Mas é aos palestinianos que se continua a exigir cedências
para que o processo de paz possa ser retomado.
Em nenhuma das evoluções da conflitualidade
regional – Iraque, Síria, Líbano, Irão, Iemen –
o problema israelo-palestiniano está ausente.
Estes e a anunciada guerra global contra o terrorismo, na sequência dos ataques da Al Qaeda
nos EUA, em 11 de setembro de 2001, servem a
estratégia israelita.
Com o Irão, o conflito inscreve-se num quadro particular relacionado com a proliferação
nuclear, no qual Israel assume um paradoxal
protagonismo. Digo paradoxal, porque sendo
Israel, desde 1968, com o apoio dos EUA e de
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de todas as
Resoluções
da ONU, Israel
intensifica a
instalação
de colonatos
e a presença
militar nas áreas
ocupadas

alguns países europeus, uma potência nuclear
não assumida, pretende manter a exclusividade dessa condição na região, advogando a intervenção armada contra novos pretensos possuidores, como ele próprio já fez contra o Iraque,
em 1981 (Osirak). O rompimento de Trump do
Acordo Nuclear com o Irão inscreve-se nesta
lógica e foi pressionado por Israel. O monopólio nuclear regional garante-lhe enorme vantagem estratégica, conferindo-lhe um estatuto
de impunidade que usa na violação das Resoluções da ONU contra a Palestina. É situação
que não vai poder manter eternamente e há em
Israel quem assim o entenda2.
Entretanto, Israel declarou-se como Estado-nação do povo judeu, o que envolve um problema
complicado quando enfrenta um crescimento
demográfico árabe. Com a atual tendência, haverá, dentro de alguns anos, uma maioria árabe
e a manutenção de um Estado judaico terá de
passar por um qualquer sistema de tipo apartheid, em que os territórios árabes serão os “ban-
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Compromissos dos EUA
Donald Trump tem elevado a níveis nunca vistos os compromissos dos EUA com o projeto
sionista de Benjamim Netanyahu, o mais extremista que Israel já conheceu. Com a megalómana fanfarronice que atinge sintomas pato-
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lógicos, o presidente norte-americano anuncia,
em 28 de janeiro – com claros objetivos eleitorais e ao mesmo tempo dando a mão a Netanyahu, também num processo eleitoral bloqueado, mas precisando ser eleito como boia
de salvação porque está a contas com a justiça
do seu país –, o “Acordo do Século para a Palestina”. Cozinhado por convictos sionistas conselheiros de Trump e de Netanyahu, aliás cúmplices e amigos, apenas subscrito por uma das
partes interessadas, ignora os Acordos de Oslo
e todos os pontos determinantes sobre os quais
há resoluções e jurisprudência estabelecidos
pela ONU, única entidade com legitimidade
para se pronunciar em nome da comunidade
internacional. Fronteiras de 1967, territórios
ocupados, colonatos, Jerusalém, Montes Golã,
refugiados, água, de tudo o “acordo” faz tábua
rasa, consagrando factos consumados que Israel vem, em sistemática e abusiva violação das
Resoluções da ONU, impondo pela força com
a cumplicidade dos EUA e a passividade da
União Europeia (EU). É uma fraude. Tratou-se

Lusa

tustões” com as reservas de mão-de-obra de que
necessita. Por isso, é-lhe vital travar o regresso
dos refugiados e incentivar o êxodo de palestinianos. O desemprego, as restrições da água,
as destruições das estruturas físicas e sociais, a
repressão violenta, tudo deve ser interpretado à
luz desta preocupação. Dominique Vidal lembra
que Sharon repetia que a guerra da independência
de 1948 ainda não acabou. O único “trabalho” que
ainda não acabou, para empregarmos a linguagem
da direita israelita, é a expulsão dos palestinianos,
incompletamente realizada há 55 anos.3
Benjamin Barthé escreveu um artigo muito interessante sobre os paralelismos entre um regime de Estado judaico e o apartheid sul-africano.
Cita Ismail Coovadia que, depois de terminar
o mandato de embaixador sul-africano em Israel, denunciou o comportamento israelita na
Cisjordânia e em Gaza como uma réplica do
apartheid. E Marwan Barghouti, líder palestiniano que cumpre na cadeia israelita de Hadarim pena de prisão perpétua, que usou os
mesmos termos na mensagem póstuma que
dirigiu a Mandela: o apartheid não prevaleceu na
África do Sul e o apartheid não prevalecerá na Palestina. Um regime de apartheid não vingará na
Palestina como não vingou na África do Sul. O
processo histórico tem as suas leis4.

Israel declarou-se
como Estado-nação
do povo judeu, o
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quando enfrenta
um crescimento
demográfico árabe

Primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, conversa com o ministro dos Negócios Estrangeiros
do Egipto, Amr Moussa, no decorrer da Cimeira da OSCE, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 1996

de um monumental flop do qual já ninguém
fala. O ministro dos negócios estrangeiros turco chamou àquele Acordo um nado-morto5, ou
seja, um aborto, imagem que usei na minha
página no blog A Viagem dos Argonautas6.
Para o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente foi um
embuste7. David Levy, negociador israelita dos
Acordos de Oslo, designou-o como um plano
de ódio8. Os palestinianos, que de imediato o
recusaram, classificam-no como um presente
para Israel. Na ONU, UE, Liga Árabe, Organização da Cooperação Islâmica, União Afri-

cana, Rússia, China, Irão, Turquia, a rejeição
foi unânime. Trump é acusado de se erigir em
legislador universal varrendo para o lixo todas
as Resoluções da ONU. Nem em Israel é pacífico, para Esther Mucznik, figura destacada
da comunidade judaica portuguesa, a proposta
americana é desigual e humilhante para os palestinianos e não abre caminho para a paz.9
Conclusão
No conflito israelo-palestiniano permanece a
questão central do diferendo israelo-árabe. Não
haverá perspetivas de solução para o impasse
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na Palestina enquanto não forem encarados,
no quadro das Resoluções da ONU, os problemas em aberto e que subsistem como maiores
fatores de conflitualidade:
Ω Estado da Palestina soberano dentro de
fronteiras acordadas e reconhecidas
Ω Territórios ocupados por Israel nas várias
fases do conflito
Ω Estatuto de Jerusalém cidade livre, multicultural, património mundial
Ω Colonatos
Ω Refugiados
Ω Partilha dos recursos aquíferos e do controlo das suas condutas
Ω Direito de Israel e da Palestina à segurança
dentro das suas fronteiras
Em outubro de 2003, personalidades palestinianas e do Partido Trabalhista de Israel, na oposição, encontraram-se em Genebra e assinaram
um acordo que, não tendo peso institucional, teve
significado político e acolhia a quase totalidade
destas questões. Foi uma esperança que o longo
reinado de Benjamim Netanyahu esfumou.
A atual conjuntura não é a mais favorável a
uma solução para a Palestina. Mas os palestinianos sabem que o mundo não acaba hoje.

1 “L’eau, le pouvoir, la violence dans le monde méditerranéen“, Hérodote n.º 103, Paris, 4.º Trimestre 2001,
p. 197.
2 Ze’ev Schiff, http://www.carnegieendowment.org/
3 “Alarmantes quimeras do governo de Sharon”, O império contra o Iraque, Campo da Comunicação, Lisboa,
2003, p. 159
4 “Nelson Mandela um héros encombrant pour Israel”,
Le Monde, 12 de dezembro de 2013
5 Diário L’Opinion, Casablanca, 30 Jan 2020
6 “Giro do Horizonte, O aborto do século”, 17 Fev 2020
7 Comunicado do MPPM de 31 Jan 2020
8 Le Monde Diplomatique - Edição Portuguesa, Mar 2020
9 Público, 12 Fev 2020.
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No centenário do nascimento de Amália, a Delta Cafés
celebra intensamente o mais emotivo dos símbolos portugueses.
Conheça o outro lado de Amália na exposição
“Bem-Vinda Sejas, Amália” que percorrerá intensamente,
ao longo de 2020, Portugal.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

O REFERENCIAL
Propriedade da Associação 25 de Abril - Pessoa colectiva de utilidade pública (Declaração nº. 104/2002, DR II Série, n.º 9 de 18 de
Abril)· Membro Honorário da Ordem da Liberdade |Presidente da direcção: Vasco Lourenço| Director: Martins Guerreiro| Editor:
Licínio Lima| Colaborador: José Armando Lopes| Conselho editorial: Amadeu Garcia dos Santos, André Freire, António Morais
Sarmento Brotas, Carlos Manuel Serpa Matos Gomes, João Bosco Mota Amaral, João Ferreira do Amaral, José Barata-Moura, José
Manuel Pureza, José Viriato Soromenho-Marques, Maria José Casa-Nova, Maria Manuela Cruzeiro, Pedro Pezarat Correia, Vasco
Lourenço| Fotografia: Agência Lusa| Sede nacional, administração e redacção: Rua da Misericórdia, 95 - 1200-271 LISBOA - Telefone: 213 241 420 - Endereço electrónico: oreferencial@a25abril.pt | https://a25abril.pt/ | www.guerracolonial.org |delegação do
norte: Escadas do Barredo, 120, r/c, esq.- 4050-092 PORTO - Telefone/fax: 222 031 197 - Endereço electrónico: delnorte@a25bril.
pt | delegação do centro Apartado 3041 - 3001-401 COIMBRA | delegação do Alentejo Bairro da Esperança Edifício 2 – Bloco 3, loja
r/c 7560-145 GRÂNDOLA Endereço electrónico: a25a.del-alentejo@25abril.org|delegação do Canadá - Associação Cultural 25 de
Abril (Toronto) - Núcleo Capitão Salgueiro Maia - 1117 Queen Street West Toronto, Ontario M6J 3P4 Canadá | Edição gráfica: atelier
JMRibeirinho www.jm-designedicoes.com - Av. Infante Santo, 69 -10.º - 1350 - 177 Lisboa | impressão e acabamento: NORPRINT

126 O REFERENCIAL

INTEN

Amália e Delta, duas marcas que despertam Portugal para
a humanidade das emoções, para a verdade dos momentos,
para a pressa do futuro, e para a intensidade de fazermos
com paixão tudo o que o mundo espera de nós.
Porque é disso que a vida precisa.

SA

A vida precisa de intensidade.
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