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Introdução

“Crónicas da Nação”, é um conjunto de artigos, crónicas e textos de variada
índole, publicados no “O Jornal de Coruche” desde o seu número inicial, em Abril de
2006 até ao número doze de Março de 2007, compreendendo assim o seu primeiro ano
de vida.
A decisão de compilar estes textos resulta de um grande número de participações escritas no Jornal de Coruche, de elevada qualidade e rigor, muitas vezes publicadas em vários números, e que merecem a sua junção e passagem à forma mais digna
de impressão escrita, que é o Livro.
Esta obra, que se pretende a primeira de muitas, representa um alargado
número de autores, trinta e três ao todo, abarcando áreas do saber e opinião que vão
da tauromaquia, etnografia, segurança e defesa, politica, economia, ambiente e saúde,
até às viagens, história, desporto, sociedade e cidadania. Integra também reflexões, pensamentos e artigos que nos levam a pensar e nos proporcionam conhecimento, boa disposição e acima de tudo, rigor e seriedade.
O projecto jornalístico do Jornal de Coruche, informativo regional e formativo nacional, deseja que este livro chegue a todos os portugueses, já que os seus conteúdos são bastante abrangentes, reflectindo na maior parte dos seus textos assuntos
comuns à nação portuguesa e que a todos devem interessar.
Desejo-vos uma boa e agradável leitura!

Dedico este livro a todos os Portugueses de Bem que querem fazer de Portugal uma Pátria Melhor…
Agradecimentos: a todos quantos apoiaram esta obra, desde os autores, aos que tecnicamente a executaram, Manuel Pinto e Carlota Alarcão, aos mecenas, Tegael, Crédito
Agrícola de Coruche, Câmara Municipal de Coruche, DAI e Sitaco e em especial à
minha família.
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SOBRE TOIROS

Domingos da Costa Xavier

Médico Veterinário
Escriba Taurino
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Os textos deste autor foram publicados no Jornal de Coruche:
– n.º 1, Abril de 2006
– n.º 2, Maio de 2006
– n.º 3, Junho de 2006
– n.º 4, Julho de 2006
– n.º 6, Setembro de 2006
– n.º 7, Outubro de 2006
– n.º 8, Novembro de 2006
– n.º 9, Dezembro de 2006
– n.º 10, Janeiro de 2007

2006 - 2007
1º ano de publicação
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Tributo a um Mestre
António Badajoz – Um Príncipe das Arenas

António Badajoz, Manuel Badajoz, Jorge Marques e António Sacramento
em Beja, a 10 de Agosto de 1979

A propósito de uma reunião da recém constituída confraria gastronómica das
carnes do toiro bravo, desloquei-me recentemente a Coruche, e ao jantar, o meu
amigo Francisco Tomáz informou-me que um toiro chamado “Saúde” tinha pregado
uma voltareta ao mestre António Badajoz, que inclusivé o obrigou a internamento
hospitalar. Lógico será que a circunstância me incomodou, dado que se trata de um
homem a quem devo muito, que me honra com a sua amizade e a estende à minha
família, e que, é tão só um dos nossos paisanos que mais longe levou o nome da nossa
terra, esquecido que de há muito está, o facto circunstancial de a sua ascendência se
situar na alentejana Amareleja.
António Badajoz, é por direito um filho insigne de Coruche e bem que a autarquia podia transformar em facto real esta evidência. Aqui fica a sugestão, bem barata e
5
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capaz de honrar quem a torne realidade. Mas, voltando à minha intenção inicial, permitam-me que aqui reproduza um texto, resultado de conversa que dei à estampa no
“Público”, escrito em 24 de Agosto de 1991, a propósito da última corrida em que se
vestiu de luzes, na sua emocionante despedida. Chamei-lhe então (e reafirmo …).
ANTÓNIO BADAJOZ – Um Príncipe das Arenas!
“Se torea como se es”
Juan Belmonte

Decorrem neste ano da graça 43 anos sobre a data em que António Pereira
Cipriano (Badajoz) se vestiu de luces pela primeira vez, a 26 de Julho de 1948, na Praça
de Salvaterra de Magos, data que o toureiro ainda hoje vivamente recorda.
Entende agora, malgrado o muito que tem a dar à festa e a aficion reclama, ser
chegada a hora de deixar de “apertar os machos” e prepara-se para no próximo dia 5
de Setembro, em corrida de festa que ocorrerá, no Campo Pequeno, deixar cortar a
coleta. O menino que Coruche viu crescer, e que cresceu como todos os meninos do

António Badajoz, no Campo Pequeno em Lisboa, a 19 de Outubro de 1953
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seu tempo na saudável traquinice que os meios rurais consentem, bem cedo foi obrigado a deixar os folguedos inocentes e a fazer pela vida.
Quiseram os desígnios de Nossa Senhora do Castelo, que fosse parar como
aprendiz à oficina do mestre Martinó, respeitado ferrador e alveitar, onde os campinos
que vinham ferrar, povoavam a sua imaginação com as bravatas (vividas quantas vezes
ao luar) do maneio do gado bravo, e também, que se enriquecesse com a prosápia de
lavradores e ganadeiros, narrando viveres das jornadas de toiros a que ocorriam por
essa Ibéria. Se o meio ajuda a moldar os homens, é verdade que foi aqui que António
sonhou um dia ser toureiro e deixou crescer a aficion desmedida (que ainda hoje o
caracteriza) e a vontade indómita de romper nos toiros.
Conseguiu, é primeiríssima figura das hostes de prata, perfeccionista que ainda
não perdeu vício de querer “estar por cima”, não por mera vaidade vã, mas sim pelo
enorme desejo de servindo, cumprir.
Certamente que já se não delicia embevecido com as histórias alheias, protagonista que tem sido ao longo de 40 anos no “ruedo e en la calle” no que concerne à festa
de toiros. Hoje é ele que tem inúmeras histórias para contar.
O espaço não nos permite muitas, ouçamos algumas:
Público – Diga lá toureiro, como é que surgiu esse apodo que se lhe colou à pele?
António Badajoz – Quando era aprendiz de ferrador, ia eu nos 10 anos, um
almocreve chamado Romualdo ferrava lá na oficina as parelhas. Um empregado dele,
cujo nome não me ocorre, mas que era um fulano com muita graça, um dia ao querer
saber se eram para o gado dele umas ferraduras que eu tinha à forja, soltou em ar de
chalaça a pergunta: “Ouve lá ó Badajoz, para quem são as ferraduras?” ...até hoje!
P – Ainda hoje poucos são os que sabem pregar de saída a um toiro, um par
de verónicas de lei, como as que lhe tenho visto desenhar. Nunca teve a tentação de se
vestir de oiro?
AB – Tive! Logo ao princípio roía-me o bicho de querer ser matador, e um
amigo, o António Durão, chegou a mandar-me tirar o passaporte para me enviar para
a Casa OSBORNE, isto em 47/48, para que em Sevilha seguisse o caminho de matador. Nessa altura, no pós-guerra, surgiu uma lei em Espanha, que obrigava os estrangeiros ao pagamento de 300 pesetas diárias para residir e não havia dinheiro para tanto,
até porque tomara eu ajudar a família a levar a casa por diante. Com tudo isto, conscientemente optei pela classe de bandarilheiro. Comecei então a treinar com o mestre
Francisco Susana, (com o Joaquim Marques e o Luís Capricho, que foi uma pena não
chegar a toureiro), e aprendi com ele tudo o que sabia até à prova de praticante.
No dia da minha prova em Salvaterra, o Xico Susana, viu-me tourear e bandarilhar e teve um gesto extraordinário. Chamou-me e disse-me: “Olha António até aqui
tive conhecimentos para te ensinar, daqui para diante é contigo”. É facto que me meteu
no pensamento que tinha que ser figura do toureio e creio que o consegui.
P – E depois, em que quadrilhas andou?
AB – Comecei com o Diamantino Viseu, nas épocas de 50 e 51, andei depois
com o Xico Mendes até ele se retirar, e depois com o Manuel dos Santos, com o Sr.
João Núncio, para falar só do princípio.
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António Badajoz na Plaza México a 1 de Janeiro de 1955

António Badajoz, Barcelona, em Julho de 1955
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António Badajoz com Manuel Badajoz, José Tinoca e Manuel Barreto, que eram os 3 peões de brega
do Manuel dos Santos e a quem chamavam o “trio maravilha”. Em 11 de Outubro de 1992,
por ocasião da Feira do Milagre em Santarém

P – Diga lá Toureiro, o que é para si o toureio puro?
AB – Há vários toureios que são puros, dependendo do estilo próprio do
toureiro e da pureza com que o executa. Mas a verdade é que “Arte Honda” reconheço-a
no toureio clássico e profundo, no adiantar da perna aos toiros, no dar-lhes distância,
para os despejar, enfim, toureio sem artifícios.
P – E quanto à lide a cavalo?
AB – Eu sou partidário do toureio frontal, do toureio que dá vantagens ao
toiro; nem podia pensar de outra maneira, quem como eu, a pé, ainda toireou toiros
corridos e levou muita tareia, muita voltareta, por prosseguir o ideal de tourear de frente
e com perfeição... Até que aprendi a cambiar-me...
P – António, quarenta anos no galarim da festa deixam recordações inolvidáveis, ora conte aí...
AB – Fui o único toureiro no mundo a lidar um búfalo. O Luís Miguel
Dominguin disse que lidava, eu lidei mesmo. E… sou dos que, graças a Deus, tive muitas tardes grandes, como a feira de Manizales na Colômbia, em 1956, em que saí em
ombros com os matadores depois de ter bandarilhado cinco toiros, a temporada de
55/56 no México com o prémio para o melhor bandarilheiro e, para não alongar, o
9
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mais grato, foi quando regressei da América, a manifestação de apreço e carinho por
parte do sindicato dos toureiros, que até teve a gentileza de me oferecer uma placa em
que me agradecem o ter honrado a classe dos bandarilheiros portugueses.
P – A escola de toureio de Coruche é quase um nome mágico no panorama
taurino nacional. Que figura fez?
AB – O José Simões, que sendo um bom toureiro foi até hoje o mais valente
que conheci, o Oscar Rosmano, o saudoso José Falcão, que era um artista, até o Victor
Mendes, a quem dei a alternativa de bandarilheiro, e a passar por lá podia citar umas
dezenas.
P – E cavaleiros?
AB – Levei à alternativa Luís Miguel da Veiga, José João Zoio, António Raul
Brito Paes e Paulo Caetano.
P – Diga lá, quem vem do toiro corrido, como vê os toiros hoje?
AB – Bem, a diferença é abissal, hoje é mais fácil andar com os toiros!

Manuel Pinto

António Badajoz, cortou a coleta no dia 5 de Setembro de 1991, e em consequência deixou o toureio activo, limitando-se a prodigalizar momentos de arte em faenas camperas. Jamais se afastou do meio e digam lá o que disserem, segue sendo taurino de “solera”, como diria o nosso saudoso e querido Xico Manel, que, esteja lá onde
estiver, tenho a certeza de que comunga comigo o presente tributo.

Dionísio Mendes, António Badajoz com Manuel Badajoz e António Sacramento,
a 17 de Agosto de 2006, na homenagem que lhes foi prestada
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Manuel Pinto

A Excelência de António Ribeiro Telles

António Ribeiro Telles, Campo Pequeno, 18 de Maio de 2006

Datas existem, por si sós, inapagáveis da memória do aficionado. A data de re-inauguração da Praça de Toiros do Campo Pequeno é sem dúvida uma delas, razão
porque o que ocorreu na circunstância, por direito entra para a história.
O evento, que uma praça totalmente esgotada presenciou e que a TVI transmitiu para o País, sendo como era um acontecimento, foi dotado de cartel de luxo. Três
grupos de Forcados de prestígio firmado: Santarém, Montemor e Lisboa, três Cavaleiros da primeira fila; João Moura, António Ribeiro Telles e Rui Fernandes, enfrentaram um bom curro de toiros com ferro Vinhas.
Moura, génio do toureio, que foi e é, montou cátedra e deu lição magistral no
seu primeiro. Fernandes, credenciado com os seus êxitos em arenas de Espanha, deixou
11
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A Excelência de António Ribeiro Telles

constância da razão de ser de tal sucesso, mas, foi o nosso conterrâneo António Ribeiro
Telles que se credenciou com o quadro de honra da noite. Faltou entre barreiras o
saudoso Ludovino Bacatum pedindo orelhas ao agitar o seu constante lenço branco,
mas lá onde estiver, estará feliz com a excelência exibida pelo seu apoderando de sempre. Face ao tremendo sucesso lembrei-me dele, que bem gostaria de ter compartido
triunfo tão grande.
Lembrei também na altura, com as emoções ao rubro e os parcos cabelos em
pé, o quanto estaria feliz Mestre David Ribeiro Telles ao assistir ao momento magistral
de seu filho António. Professor jubilado e emérito da sua Universidade da Torrinha,
versão actual do que foram em sua época os famosos “Banhos das Caldas” de Victorino Froes, Mestre David por certo que montes de vezes se tem sentido realizado com o
bem fazer de seus filhos e netos toureiros.
Mas é certo que o plano atingido por António em Lisboa na noite de 18 de
Maio de 2006, atingiu um nível tal que me parece insuperável e o que digo que me o
perdoem os demais membros da família e o próprio toureiro que agora (e já escrevo a
frio…) exalto. Muitas coisas se têm escrito e dito nos últimos tempos sobre a nobre arte
de tourear a cavalo, que notem, em regra chamo lidar. Na re-inauguração do Campo
Pequeno, em duas lides transcendentes, António toureou a cavalo com tal verdade e
classe que em verdade se situou num plano inexcedível.
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Mexeu nos toiros como entendido que é, exibiu uma monte digna do melhor
que se concebe em gineta e alta escola, citou e reuniu de poder a poder dando vantagens seguindo os cânones mais ortodoxos, rematou com classe, senhorio e rigor,
executou desplantes triunfais, chegou aos mais recônditos lugares das bancadas, em
suma esteve perfeito e definitivo, assessorando tal mérito que dificilmente alguém o
esquecerá. Responsabilidade tão grande e pesada, que sendo alto motivo de orgulho é
também complicada.
Que os Deuses, e, nossa Senhora do Castelo, de quem sua avó e sua mãe tanto
gostavam e eu sentidamente recordo (fui autor da única entrevista autorizada de Dona
Isabel, “Conversa com uma Mãe”, in Público de 23/12/1990), lhe consintam a confirmação de tal triunfo, dado que a noite histórica de que vos falo, passa na carreira de
António a ser espelho e fiel da balança e é por demais sabido que um artista de verdade
necessita de factores vários para se expressar em plenitude.
Cá por mim, na ressaca das emoções, somente me resta agradecer os momentos que me fez viver.
Obrigado António!!!
Nota: Os toiros “Vinhas” que consentiram o soberbo êxito de António, tinham
qualidade, bravura, peso e nome, razão que me leva a que aqui os deixe para recordação
da história: o segundo da ordem que lidou de nome “Pontonero” com 524 quilos brutos, que António recebeu à gaiola e lhe proporcionou após cravagem uma ovação de
luxo, e, o quinto da ordem “Aguador” na papeleta, com 550 quilos anunciados, o toiro
que António soube entender, na mais cumpre das lides a cavalo que os longos anos que
levo disto me consentiram ver. Para que conste!
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O Toureiro da minha rua!
José Simões – 50 anos de Toureio

Alternativa de José Simões, com Paco Camiño e El Viti, a 24 de Junho de 1963, em Badajoz

Confesso-me um felizardo… dado que raros são os aficionados que podem
reivindicar um toureiro da sua rua, alguém que em seu tempo, sendo português, com
as dificuldades inerentes, almejou conseguir o estatuto de matador de toiros (sem pôr
dinheiro… que não o havia…) e ainda por cima partilhando ex-aequo com Diego Puerta
o honroso cognome de “Rei do Valor”.
Em verdade, coube-nos, ao matador e a mim, nascer na rua do Bom Nome,
depois rua João Lopes de Carvalho Júnior, e hoje rua da Música. Rua que é sem dúvida a mais alegre da vila, mais não fora pelos constantes ensaios da Sociedade Instrução
Coruchense, a SIC que primeiro assim se chamou neste país, bem cerca da casa em que
o matador nasceu.
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A “nossa” rua sempre foi diferente, com algo de carisma (e tão banalizada está a palavra, que importa que aqui
refira o que significa “Por Graça de
Deus”…) que se entranhou em alguns de
nós e nos tem feito labutar pela conquista
de um lugarinho ao sol. O Zé, é o melhor
de todos nós, falo do Zé Simões, é claro!
E não imaginam os meus paisanos o
orgulho que tenho sentido em poder afirmar que é o toureiro da minha rua, quando por essa pele de toiro o ouço referir
como um dos matadores de toiros mais
valentes que pisaram as arenas.
Falar de José Simões é sinónimo
de umbria e valor, sendo que o elogiam ao
nível de um Diego Puerta, figura do seu
tempo, sabendo embora que as carreiras
não são comparáveis. E como já atrás referi, a comparação não me parece de
somenos.
Já partiu do nosso convívio,
Antero Silva, que graças à sua teia de ami-
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Alternativa, a 24 de Junho de 1963, em Badajoz

gos me possibilitou que um dia fosse proferir a conferência grande do ciclo que anualmente promove o aficionadíssmo Clube Taurino de Logroño. Pela aquiescência do conclave julgo não ter dito parvoíces, mas juro-vos que só senti as gentes comigo, quando
a talhe de foice referi que Simões era da minha terra e até da minha rua, e que por
razões de vivência me tinha sido possível assistir aos seus inícios. Iria longe a estória,
mas fico-me por aqui.
Pese a sua carreira não ter atingido a dimensão dos figurões do seu tempo, é
impossível escamotear o respeito que os profissionais do Toureio lhe devotam, tal a
verdade que sempre pôs no que fez, o que me tem sido dado a constatar a cada passo
e nas mais variadas circunstâncias. Tudo isto a propósito dos cinquenta anos de toureio
do José Simões. O Zé atingiu a categoria de novilheiro praticante em 1956, concretamente a 14 de Agosto. Depois construiu uma carreira que passou pelo debute com
picadores a 23 de Maio de 1960 em Badajoz, lidando novilhos de Hidalgo Rincón na
companhia de Torcu Varón e Íris Alvis.
Com rótulo de “nuevo en esta plaza” compareceu em Madrid em 12 de Outubro
do mesmo ano, lidando novilhos de El Pizarral e de El Jaral de la Mira e alternou com
Luís Alvarez “Andalus II” e Enrique Veja. Trâmites cumpridos na categoria, chegou à
Alternativa em 24 de Junho de 1963 na praça de Badajoz, lidando toiros corucheros de
Cunhal Patrício, em bons tempos em que o seu padrinho Paco Camiño os exigia.
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Teve como testemunha Santiago Martín “El Viti” e essa tarde inolvidável teve
como saldo, após dois “estoconazos”, quatro orelhas e petição de rabo (não concedido
e respectiva bronca à presidência…), o que não é de somenos na carreira de quem quer
que seja. Nem este nem outros sucessos, sequer as contrariedades, foram capazes de
modificar o melhor de José Simões, o seu carácter; Continua orgulhosamente a exibir
uma gentileza de trato, paradoxalmente plena de grandeza e humildade e a ser quem é,
e sempre foi, esquecido que já está do calor dos aplausos.
Nós é que não nos devemos esquecer do que lhe devemos, enquanto coruchenses, pelo seu honrado e glorioso percurso, cinquenta anos são meio século e tal
espaço temporal leva de toiros o nosso Zé Simões.
Um abração amigo, Zé.
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Campinos

Sequer sei como lhe chamam agora, mas no meu imaginário e memória, sempre me
surge o dia 17 de Agosto das Festas em Coruche, como o “Dia do Campino”, razão que me leva
a recuperar um texto que faz anos publiquei, em que modestamente procuro sintetizar o profundo apreço em que tenho tal personagem, sobretudo porque na matéria nada se alterou…
Cavaleiros exímios, aos campinos, guardiões da Lezíria ou da Charneca, devemos
o acompanhar do desenvolvimento desse soberbo animal que é o toiro, e sabido quão
complicado é o seu maneio, são inimagináveis os desvelos e cuidados que estes homens
de alma lhana e simples prodigalizam para que durante quatro anos nada falte a esses
seres imponentes, que embora tratem com carinho, não raro estão à espera de os apanhar
desprevenidos, ocasião para que os brindem no mínimo com uma boa trepa, e infelizmente, por vezes, lhes cobrem a própria vida.
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O grande público, pouco conhecedor da sua realidade, tem da vida do campino
a falsa noção de que os homens permanentemente vestidos de trajes garridos, óptimos
exemplares para a fotografia e postais ilustrados, que se limitam a aparecer nas praças
de toiros conduzindo cabrestos na recolha do gado lidado ou ajudando nas pegas de
cernelha, ou ainda e só, que são cavaleiros lestos que entretêm umas tardes de Feira do
Ribatejo ou festas do Colete Encarnado, praticando jogos de destreza equestre que dá
gosto ver. A sua vida é bem diferente, razão por que há também quem tenha dos
campinos outras noções, bem mais consentâneas com a verdade.
José Luiz Pereira, coruchense costumbrista autodidacta que em 1983 publicou
um livrinho que titulou “Aqui Está Coruche”, entre outros assuntos inerentes aos
viveres de antanho, debruça-se sobre tais figuras e nomeadamente sobre o seu traje diz:
– “O patrão é que lhes fornecia o equipamento (a libré), que só vestiam em dia de festa. Em
dias normais usavam barrete e cinta preta, camisa, calça, colete e jaleca, que eram de cotim, embora
alguns usassem ganga. Calçavam botas ensebadas”.
Sobre o seu quotidiano acrescenta – “Os campinos quando guardadores de gado, tinham
também uma vida muito difícil. Se a manada era grande, havia o moiral, o contramoiral, o roupeiro
e o moço. As noites eram passadas junto do gado e o pessoal dividia-se assim – o moiral e o roupeiro
ficavam até à meia-noite de vigia, o contramoiral e o moço ficavam o resto da noite, enquanto os
primeiros iam dormir”.
Hoje, a limitação da propriedade, a proliferação das vias de comunicação, a
expansão urbana e suas condicionantes, a diminuição do poder das grandes casas agrícolas, e, até certo ponto, a alta especialização da actividade ganadeira, modificaram substancialmente a ocupação dos campinos, que já só ocasionalmente e em casos pontuais
se deslocam com as manadas em transumância, dado que vivemos em tempos de múltiplas vedações.
Como consequência, o fazer vedações e a sua reparação é hoje uma constante
da vida dos campinos, o que continuando a ser um trabalho duro, não encerra a poesia
da faina a cavalo. Os vedados consentem, isso sim, que os campinos necessitem muito
menos de dormir ao relento, visto que, como atrás dissemos, acessos e transportes
modificaram radicalmente o panorama.
Apesar de toda esta evolução, a profissão de campino, que continua a ser muito
dura, está em crise, como aliás quase todas as profissões especializadas ligadas ao
mundo rural, mas, no entanto, um pouco de pesquisa directa mostrou-nos que felizmente a decadência é menos acentuada que o que supunhamos, facto com que nos
congratulamos, até porque o campino, o cavalo e o toiro continuam a preencher o imaginário nacional e ainda nos é possível presenciar a indescritível beleza do seu labor.
Labor que os campinos desenvolvem “...numa lúdica e alegre faina, a cavalgar nas asas do
vento...”, como disse um dia Miguel Torga.
Também Torga, numa outra manifestação do seu imenso talento e fina argúcia,
revelando a atenção que dedicava ao que era autêntico, em frase simples sintetiza o élan
da vida do campino “Na articulação dos três lados do triângulo – campino, cavalo e toiro – conjugam-se as últimas forças viris que restam a Portugal dos tempos livres da natureza, das eras selvagens
e testiculares que a civilização castrou”.
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Apaixonado que sou por uma festa que é de toiros, tenho em elevada conta os
campinos, em verdade artífices efectivos da produção de tão nobre animal, para além de
que, quando a cavalo, a requintada monte que patenteiam, embora alheia a floreador
académico, permite que os consideremos os últimos centauros.
Aos campinos, abencerragens e repositório vivo dos valores da raça que nos possibilitou a gesta de que nos orgulhamos, portugueses de lei a par dos melhores, testemunhos de um viver saudável que humaniza, trabalhadores artistas que por anónimos
ninguém vitoria, aqui expresso a certeza honrada do meu profundo respeito.
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És o meu amor!
Alternativa de Manuel Ribeiro Telles Bastos

Manuel Pinto

7 de Setembro de 2006, na Praça de Toiros do Campo Pequeno

Foi com estas palavras que Manuel, se dirigiu a seu Avô, o Decano do Toureio a Cavalo Mundial, aquando dele
recebeu a Alternativa de Cavaleiro Tauromáquico, na Praça de Toiros do Campo Pequeno. A corrida televisionada,
com casa totalmente cheia, levou a emoção deste momento íntimo a milhões, que se emocionaram profundamente
ao escutarem as palavras de amor incondicional e incontido do neto ao avô. O Jornal de Coruche deseja ao novo
cavaleiro profissional, ao seu avô e a toda a sua família, muitas felicidades e sucessos.
Abel Matos Santos

A Tauromaquia vê, de quando em quando, nascer figuras que pelo seu perfil e atitude marcam uma época. Manuel
tem tudo para prosseguir a senda iniciada por seu Avô Mestre David, seu Tios João e António. É um clássico.
Apresentando-se como tal, em todas as suas facetas de cavaleiro tauromáquico. Tem em Mestre David o ídolo a
imitar, o caminho a seguir, a escola onde aprender. Tem pelo seu Avô uma admiração desmedida e uma cumplicidade tal que o leva ao sublime do toureio a cavalo como meta única. Sem cedências, um Toureiro de Eleição!
João Costa Pereira
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Reserva da Nação

Em tempos em que quem opina parece saber de tudo, mas em que espremidos os conceitos que emitem para além do sumo da conveniência “politicamente correcta”, pouco ou nada
nos é possível aproveitar, deixem-me que de imediato vos diga, sem peias nem travessas, que
me disponho mandar às malvas a contenção e me vou auto-permitir ser excessivo.
Para pôr as coisas em tempero, deixem-me também que me confesse. Com os
anos que levo disto, recusando a alcunha que para aí me puseram de crítico taurino
(parece que foi Goethe que disse – nunca te preocupes com o que dizem os críticos,
que nunca vi erigir uma estátua a nenhum…) dado que tão só me considero um mero
escriba que reflecte o que vê e sente, reconheço que o tempo me curtiu no escamotear
da sensibilidade primária, em regra péssima conselheira quando temos que traduzir para
outros. É por isso que detesto escrever a quente, preferindo antes sim decantar e arejar as
ideias para em consciência eleger o que sobra. Acontece que mal vai, se por norma me
anular enquanto homem de sentimento, e não mantiver a capacidade de entrega ao que
23

Reserva da Nação

me emociona de verdade e o tentar expressar, dado que só assim me acredito e me
acreditam, pese alguns pensarem o que quiserem, que com os anos que levo já pouco
me incomodo.
Assim, no passado dia 7 de Setembro, na Praça de Toiros do Campo Pequeno,
creio ter sido dos primeiros que me levantei na bancada para ovacionar até à exaustão
a figura insigne de Mestre David Ribeiro Telles, quando este com a dignidade que o
caracteriza surgiu na arena.
Em fracções de segundo recordei conversetas que escutei em criança, quando
David demandava Mestre António Luíz Lopes e seu filho Alberto em Coruche no picadeiro existente no espaço traseiro do que foi a Vivenda Mira-Rio, depois Externato de
Santo António, para trocar impressões taurinas e equestres. Recordei momentos grandes
de toureio que lhe vi vezes diversas, recordei a sua permanente gentileza de trato, e, mentalmente agradeci-lhe a amizade que sempre fez o favor de me dispensar, desde os tempos
em que eu sequer sonhava vir um dia a ser quem sou e a escrever sobre toiros.
Emocionei-me a valer, e não me equilibrei de todo emocionalmente até ao fim
da corrida. E é com esta honesta premissa que vos vou contar como vi a “Universidade
da Torrinha” em Lisboa: em tempos de Lagartijo e Frascuelo, diziam os indefectíveis
do primeiro que valia o dinheiro da entrada o simples facto de o verem fazer o “passeillo”. Depois em tempos recentes em que pontificava Curro Romero, o mesmo
afirmavam os seus apaniguados, o que me custava imenso entender, avesso que sou aos
aplausos gratuitos que não raro se dispensam a quem nada ainda fez, sendo que infelizmente as actuações posteriores vêm às vezes confirmar a minha reserva, dado evidenciarem horas aziagas em que os personagens demonstram que não mereciam figurar no cartel, quanto mais os aplausos nas cortesias.
Pois acreditem que quando de salto me levantei em aplausos mal vi entrar em
praça Mestre David, pensei em tudo o que supra vos digo, e, me confrontei de imediato com aquela paz interior que sente quem se depara com a evidência. David Ribeiro
Telles não exibia só a sua classe, como a testemunhava com uma retaguarda de obra
feita, traduzida em filhos e netos toureiros, a quem soube transmitir tudo o que leva
dentro, a ponto de que mirando o actual panorama do nosso toureio a cavalo, tenhamos que considerar a Torrinha (taurinamente, e não só…) como uma verdadeira
Reserva da Nação, com tudo o que a pureza do conceito implica. Dado o extenso
mote, calhando inesgotável, que vos fale do resto da corrida.
Concedida a alternativa a seu neto Manuel Ribeiro Telles Bastos, que curiosamente envergava a mesma casaca que o avô e seus tios envergaram em idêntica circunstância, coube ao neófito lidar “Zalamero”, arrobado exemplar com ferro da casa, que
os toiros da corrida também exibiam ferro Ribeiro Telles.
O Manuel, viveu o momento a contendo, perdoando-se-lhe pelo natural nervosismo o traseirote que ficou o primeiro comprido, que logo rectificou com mais dois
soberbos ferros colocados em sortes à tira, estupendos de valor e rigor. Depois os curtos saíram-lhe de maravilha com equilibradas e destemidas sortes de frente, deixando
provado que ascendia a profissional por mérito próprio que não por conluio familiar.
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Manuel Ribeiro Telles Bastos recebendo a Alternativa de seu avô David

Seu tio João Palha Ribeiro Telles, em perfeito dia sim, esteve nesta noite de
família à altura dos pergaminhos da casa, artista puro que é e sempre foi, sendo que
actuou de forma empolgante com os dois últimos curtos a explodirem o conclave, deixando provado que havia com arte entendido o oponente.
António Ribeiro Telles, compareceu no Campo Pequeno com a responsabilidade de ratificar o seu extraordinário êxito da corrida inaugural da praça renovada.
Tocou-lhe lidar “Conta-Perras” exemplar também com o ferro da casa como os irmãos
de camada. É facto que malgrado o nome do animal, convenhamos que predestinado,
António não lhas deixou contar.
O que conta, e aqui o registo, é que após a colocação do terceiro curto toda a
praça viu o resto em pé, o que se calhar dá fé aos mais cépticos de que António Ribeiro
Telles se creditou com uma actuação de luxo e outro êxito retumbante e também inexcedível. O que fez é tão só um tratado completo de como se deve estar e lidar a cavalo,
e, convinha (a corrida foi filmada) que muitos que por aí andam a vissem ao serão, pois
se copiarem o elegante, clássico e exímio toureio de António, poupam-nos quando
actuarem, um carradão de aborrecimento.
Esteve depois na arena o Joãozinho Telles; como estou farto de dizer um caso,
desembaraçado e toureiro, com os laivos de classicismo com a marca da casa e aquele
quê de artista espontâneo e brilhante que herdou em directo do pai, e estando bem,
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interessou o público e triunfou forte, perante um toiro que na verdade não era tão fácil
assim, e, porque lhe soube dar inteligentemente a volta, aqui o assinalo.
Após um intervalo, em que se aproveitou para homenagear Mestre David,
seguiram-se as lides a duo, aliás as que, assim se podem classificar no todo artístico
nacional. Em verdade o João e o António entendem-se desde meninos, o que se expressa na arena, e, a interacção, o sentido de oportunidade, o espectáculo, o saber estar com
permanente respeito pelo toiro, continuam, como sempre, a ser coisa bem bonita de se
ver. Depois, coube aos primos enfrentar o “Garbanzo Negro” do curro, mas parece
que bem assimiladas que têm as lições, já nada há que lhes dificulte a ânsia de triunfo e
dentro do possível estiveram muito bem e entusiasmaram, não destoando assim do tom
de uma noite bonita, em que sabemos que são o futuro.
Os forcados, também no espírito da noite, estiveram à altura dos seus nomes e
dos seus grupos. Diogo Palha, Seixas Luís e Gonçalo Veloso (com a melhor pega da
noite) por Santarém e Nuno Feijoca, Carlos Tomás e o cabo Amorim Ribeiro, por
Coruche, foram os solistas, mas é facto que sendo oito os elementos do grupo em cada
pega, para que consideremos a sua noite gloriosa, é óbvio que todos estiveram bem.
Foi apoteótica a volta final, com forcados, cavaleiro neófito, seus tios, seu primo e sobretudo seu avô, Mestre David, colhendo na arena aqueles aplausos fortes que
só acontecem face a actuações triunfais, sublimes e transcendentes, que o acontecido se
revelou.
Não me é difícil imaginar que lá do além a avó “Bilhota” mandava beijos, que
Bacatum agitava um lenço branco, que João Vilaverde incitava o povoléu a prolongar
os aplausos, e, que em conversa contida, como o eram as conversas dos portugueses de
lei, António Luíz Lopes e Nuno de Oliveira, acentavam em que tinha valido a pena o
seu esforço face ao David, dado que a prole nos mostra a cada passo as lições acumuladas, quiçá o melhor da monte e toureria que nos é possível ver em Portugal, como já
atrás disse – Reserva da Nação!!!
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A Festa do Sacramento

Os Deuses conciliaram-se para que António Sacramento tivesse uma festa
artística bonita, e o seu festival ocorrido no dia 14 de Outubro (a este propósito, no
número anterior aqui falámos que ocorreria a 15, por ser a informação não desmentida posteriormente, que nos foi transmitida pessoalmente pelo toureiro… Que fique
esclarecido e claro!) sob um sol de Outono que parecia de Verão.
Foi de facto uma coisa bonita de se ver!
Para a circunstância, António Sacramento soube arregimentar um cartelazo, já
que fizeram em Coruche as cortesias António Ribeiro Telles, Luís Rouxinol e Manuel
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Telles Bastos com o Grupo de Forcados Amadores de Coruche, para depois se encarregarem da função a cavalo, e, o maestro Victor Mendes, Nuno “Velásquez” e o novilheiro Nuno Casquinha, para darem aos oponentes lide a pé.
Sendo que ao que nos constou, o gado a lidar foi oferecido, o que importa
salientar é o alto espírito solidário da gente de toiros, ganaderos e intervenientes, que
actuaram generosamente, e, dispensamo-nos da severidade que é licita em corridas formais, em que o factor económico importa.
É óbvio que se não pode pedir a um ganadero que ofereça o melhor que tem
em casa e guarde para lidar um marreco ou um “mogón” que por azar anda a engordar. Posta esta permissa, estamos conversados.
António Telles abriu praça para dar lide a um exemplar de ferro Silva e, continuando a exibir todo o talento que lhe assinalámos ao longo da temporada, resolveu
a contenda a contento, entusiasmando as bancadas e triunfando, o que se regista, bem
por encima das vicissitudes da lide.
Do alto e peso dos seus 69 anos, António Sacramento fez questão de colocar
o toiro para a pega, e se o pensou melhor o fez, não se lhe secando a boca por ai além
que quem sabe nunca esquece. Colocado o toiro, coube a Ricardo Silva a primeira pega
e honrou o grupo.
Seguiu-se na ordem de lide Luís Rouxinol, e é claro que frente a um exemplar
de Conde Cabral que serviu o que baste, voltou a demonstrar porque nesta temporada
pautou por êxitos quase todas as suas actuações. Serviu aos presentes a sua ementa
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completa rematando com ferro de violino, ferro de palmo e o já clássico par de ferros
a duas mãos, que como se sabe executa na perfeição e vai sendo tempo de o fazer sem
o truque das rédeas atadas à cintura.
Trabalhador que é, com os cavalos bem postos e sem lhe faltarem pernas (se
algum mal tem é na clavícula de que ao que me dizem às vezes se ressente…) não se
entende qual a razão porque não executa a sorte com verdade absoluta como o fizeram
João Núncio, Manuel Conde ou Gregório Moreno Pidal, para que me fique com estes
exemplos. Vale?
Pegou o toiro Hugo Graça, tendo atrás de si um grupo coeso e um novo rabejador eficaz, o que se regista.
As lides a cavalo terminaram com a presença de Manuel Ribeiro Telles Bastos
e confesso que merece a pena a deslocação às praças só para que apreciemos a sua
monte. Está a cavalo como poucos (de todas as gerações…) e apesar do seu sorriso alegre e quase ingénuo, estamos em crer que se desenvolver um pouco mais de franca
empatia com os públicos, está destinado ao lugar cimeiro que merece.
Neste festival enfrentou um exemplar de Lopes Branco que tinha de lidar e
asseadíssimo deixou constância do seu estar. Luís Gonçalves, pelo grupo e por Coruche
esteve bem ao pegar com decisão.
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À guiza de prólogo
Rejubilei com o ressurgir da escola de toureio de Coruche, e, longa vida aos
irmãos Badajoz para que prossigam. Contudo, nas minhas andanças, tenho constatado
que com mais ou menos talento para o desempenho da arte, os jovens que iniciam a
actividade, é raro deterem um pouco de cultura taurina.
Eu, mero exemplo, não me imagino a exercer o meu mister como médico veterinário sem dispor de conhecimentos mínimos quer da história quer do evoluir da
profissão. Inere…! Por assim ser, e à atenção primeira dos alunos da escola de toureio
de Coruche, aqui vos deixo um conjunto de reflexões “Sobre o Toureio”, a que é óbvio
não reconheço valor historiográfico, mas a que sobra boa intenção.
Assim o entendam, e, que seja profícuo início de reflexão.
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Não existe mitologia que se preze que não inclua no seu acervo uma história
com toiros bravos, em que os heróis se agigantam. Por assim ser, até se diz que o
primeiro acto toureiro foi praticado por Theseu, ao lidar as vacas de Argópila, nos campos de Marathon, perto de Atenas.
Temos portanto que convir que as tauromaquias actuais são herdeiras e consequência directa de ritos muito velhos em que se rendia culto à carga simbólica alternada que o toiro consigo carrega, e que ao longo de milénios o revelam aos olhos humanos, ora um Deus ora um demónio.
Em verdade, porque tem cornos e cauda, qual figuração demoníaca clássica,
longas ocasiões existem em determinados períodos históricos (quase sempre obscurantistas) em que lhe atribuem a representação do demo e todos os malefícios inerentes,
mas porque em verdade consubstancia os atributos que o fazem ser tido como símbolo de fertilidade e pujança, felizmente, a maior parte do tempo e com persistência por
séculos, tem sido adorado e deusificado, razão que leva a que a sua matança, agora e
desde sempre, seja considerada coisa solene, acto absolutamente ritual e colectivo.
Note-se que o abate de animais, porque a sua carne é necessária à reparação
protoplasmática do Homem, Homem que mesmo que não raro o esqueça é tão só um
mero componente adicional do todo natureza, não foge às regras que regulam qualquer
biótopo, e porque assim é, obedece aos seus básicos princípios.
Desde que o Homo Sapiens (agora insiste-se para ai que é um mero Homo
Economicus), passou da fase incipiente em que era simples recolector, a caçador
recolector, que a proteína cárnica é uma constante da sua dieta. Contudo, quiçá desde
o início, ainda na pré-domesticação, o abate das aves é função individual ou um recatado acto doméstico e assim chegou aos nossos dias.
Os pequenos ruminantes são por regra abatidos em ambiente familiar não festivo, talvez porque o seu abate, simbólico ou real, se consagra no texto bíblico como
destinado prioritariamente à obtenção do sangue com que se marcam as portas das
casas a poupar pelas venenosas trevas da ira divina, o que pela aparente nobreza do sacrifício redundou na imagem que ainda hoje assume o inocente cordeiro na liturgia
católica como cordeiro de Deus, e na sua lauta abundância na dieta pascal, tempos que
temos como primordiais no que refere à renovação espiritual no contexto sociológico
mediterrânico.
Continuando a correr a panóplia dos animais sacrificados para consumo e de
que mais frequentemente nos alimentamos, temos que convir que a matança do porco
já assume características conviviais, quer porque o suis em estado selvagem desenvolvia
longas e perigosas presas, quer porque quando aberto a sua disposição visceral se
assemelha notavelmente à disposição das entranhas humanas, o que motiva inusitadas
curiosidades e alguma catarse (o que felizmente cada vez menos se reconhece e se identifica com as actuais sociedades, o que não invalida a importância da sua génese), e
assim a sua matança em meio rural concita considerável número de presentes, para o
trabalho e para o petisco que sempre ocorre.
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Desenvolvendo ainda a mesma linha de raciocínio, que vos fale também do
abate de cavalos e auroques. Quanto aos cavalos, os despojos encontrados em vestígios
arqueológicos, quer em concheiros, grutas, sítios ou povoados, são bem a prova de que
bem antes da domesticação eram sobretudo presa comestível.
Pelas suas características, a caça obrigatoriamente concitava a organização do
grupo de caçadores para a obtenção do sucesso, mas ao analisarmos devidamente a
relutância que ainda hoje existe no que refere ao seu consumo, e fazendo fé nos investigadores, a sua importância cárnica diminuiu na medida directa em que subiu no conceito do Homem a sua importância trabalho, o que é traduzível em duas consequências:
– uma de natureza afectiva face aos laços de vida comuns estabelecidos, e outra, referente à qualidade, pois se é certo que as práticas culinárias do período campaniforme
eram tão primarias quanto primário era o período a que nos referimos, temos que
aceitar que não devia ser agradável o seu consumo, por sapidez e por ser carne dura e
fatigada por anos de trabalho árduo.
Certo é também pelo tamanho das peças ósseas encontradas (e sua consequente datação) que o período citado em que se verificou o seu maior consumo corresponde à abundância de Pliohipus, sendo que a fase de evolução Equuos já corresponde
ao pós inicio da organização social humana sedentarizada, com o agricultar da terra que
transformou o Homem em cultivador, com maiores necessidades de domesticação de
animais que em seu tempo provaram que eram aptos para o trabalho.
No que ao Auroch reporta, para alguns o Bos Primigenius, o Uro dos romanos,
que segundo Otto Antonius citado por Gasset, sobreviveu até 1627 no bosque polaco
de Jaktorowka ao sul de Varsóvia, antepassado directo do Bos Taurus em que o nosso
toiro bravo se insere, as coisas fiavam de outra maneira, e pela sua alta perigosidade,
quer pela corpulência quer pela agressividade que sustentava com os seus cornos
mortíferos, era sempre o colectivo que se encarregava do seu abate, a exemplo confirmado do que ainda hoje acontece com as peças venatórias de maior porte e maior risco
que são caçadas pelas sociedades a que Desmond Morris chamou Estupidificadas e que
em norma designamos Primitivas.
Antes e agora, sempre a morte dos toiros obedeceu a regras e a uma concertação colectiva, quer na pura caça quer também na lide actual (mas a esse aspecto lá iremos..) e por variadíssimas razões, entre elas, o que não é despiciendo, por o seu tamanho ultrapassar largamente as necessidades de consumo imediato da família ou da tribo.
Facto tão primário, aliado ao já referido risco, deu origem à caça organizada e aos
despojos repartidos.
Que me desculpem alguns imbricados saltos cronológicos, que tive por essenciais para demonstração dos objectivos. Retomando, provam as evidências históricas até
ao momento (faço notar que está ultrapassadíssima a noção de história como conjunto de evidências estáticas), que caçar toiros implicava uma técnica muito particular, com
especialização de funções entre os mais aptos, e, desde logo tudo o que implicava maior
coragem era desempenhado por aqueles que de entre os seus pares se destacavam, quer
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na arte de caçar quer na hierarquia social, em tempos em que a assumpção politica
assentava na especial aptidão para a defesa de bens e território. A este propósito, e
amenizando, que se saliente desde já que mesmo nos dias de hoje não é concebível uma
figura do toureio que não seja inteligente. Que se dê amplo salto, para que vos não canse.
Correm os anos, e os indivíduos que se encontravam no topo, por via das artes
da guerra e da actividade venatória, especializam-se na utilização da lança montados a
cavalo, e durante séculos o abate do toiro assim se processou (os actuais picadores, a
sua origem profunda são disto reminiscência, e temos que convir que no que refere à
morte dos toiros voltam os dias de hoje a assumir um protagonismo que os públicos
lhe não pedem, o que de imediato lastimamos…), sendo que os lacaios de maior coragem, quer em ajuda e defesa do seu Senhor, quer em actos de puro alarde de valor, ao
enfrentarem a pé o toiro, foram objecto de elogio e consequente subida na consideração da apertada hierarquia social vigente.
A talho de foice, apraz-me aqui dizer que conclui que é também na raiz
venatória que entronca a nossa portuguesa arte de pegar toiros. Que se lembre que
aquando dos alanceamentos os toiros ficavam mal mortos (ainda hoje, na maioria dos
casos a morte efectiva dos toiros ocorre com a “puntilha”), e os criados que acompanhavam os seus senhores tinham necessidade de os agarrar para rematar, esfolar,
esquartejar e carregar, que no meio de tudo isto parece haver para ai muito boa gente
que insiste em querer esquecer-se que fundamentalmente os toiros também se comem.
Voltam a decorrer uns séculos, dois sensivelmente, e a evolução levou, já com
os armentios bravos organizados, a que se transpusessem para as arenas as manobras
do maneio campesino, quer pela beleza viril que encerravam, quer (mais uma vez)
porque os seus cultores interiorizaram que tais façanhas cometidas em público eram
susceptíveis de contribuir para a sua promoção social (o que ainda hoje em casos diversos acontece). E é já no século XIX, mesmo em seus finais, que se começam a constituir
ocasionalmente grupos com características de raiz urbana, nomeadamente os grupos de
forcados amadores de origem fidalga, que desaguam directamente no panorama actual.
Insistir na ultrapassada “blague” dos alabardeiros e dos monteiros da choca
como origem dos nossos forcados, ignorando estudos sérios científicos que abordam o
etno-rural, repetição pouco reflectida do que inadvertidamente “postulou” Jaime
Duarte d’Almeida e Mascarenhas Barreto de Barato repetiu, a par de outros, passem os
méritos dos seus trabalhos, dizia eu, é conversa que só se deve a escassa investigação e
até reflexão, sendo que é por demais sabido que uma boa mentira mil vezes repetida
acaba por assumir foros de verdade absoluta. Fechado este parêntesis, voltemos ao
toureio, de facto o que aqui me concitou.
Após vicissitudes diversas, (aos mais interessados aconselho vivamente a leitura de “El Toro en el Mediterrâneo” de Cristina Delgado Linacero, de “El culto al toro,
Ritos y Símbolos de la Tauromaquia” de Ramón Grande del Brio, e de “Sociologia del
Toreo” de Santiago Araúz de Robles, entre muitas outras excelentes obras possíveis),
dizia eu, o toureio a pé instala-se no tecido geográfico peninsular, sempre em profun34
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da relação com os eventos sagrados do calendário em que os povos exprimiam a sua
arreigada religiosidade, como pura transposição ritual da ruralidade fera para o meio
urbano, como podemos constatar com a leitura de “Plazas de Toros”, obra magnifica
em que Gonzalo Diaz e Guillermo Vasquez Consuegra explanam com inteligência os
seus estudos sobre o assunto.
Fenómeno de catarse colectiva, essencial ao equilíbrio psicológico dos povos,
como já afirmei sempre de par com o sagrado (que aqui se saliente que entre nós a festa
de toiros arranca com a celebração das Festas em Honra de Nossa Senhora das
Candeias a 2 de Fevereiro em Mourão e remata com a corrida do dia de todos os santos no dia 1 de Novembro no Cartaxo) e carregando a ascentralidade dos saberes que
o homem interiorizou, como já indiciei vagamente, desde sempre.
Em tempos históricos, que a pré história já a aflorámos, tudo começou com a
corrida, nome que enquanto designação ainda hoje persiste, pura e simples, dos toiros
pelas ruas, mera tauromaquia popular resiste em Portugal nas “largadas” e “esperas”,
em Espanha nos “encierros” e no sul de França em manifestações similares que
denominam “course des bou”.
Na medida em que no decurso de tais acontecimentos se apuravam técnicas de
incipiente toureio, tudo se transferiu para as paradas ou praças de armas dos castelos e
depois para as praças maiores. Papel importante desempenharam também a outro nível
as cercas dos conventos, conventos a quem se devem também as primeiras ganadarias
organizadas. Confirmando o que estou dizendo, bem antes da vacada do Infantado que
Dom Miguel possuiu e da amplamente referida pertença de Rafael José da Cunha, que
se diz terem sido as primeiras ganadarias portuguesas, já os monges Dominicanos do
convento do Monte da Barca no termo de Coruche e os monges cistecircenses do
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mosteiro de Alcobaça, tinham pontas de gado bravo, segundo Margarida Ribeiro recolhido como congrua, com registos de proveniência, e, exploração cuidada no que refere ao que hoje chamamos encastes, registos que bem vistas as coisas são a diferença
fundamental entre a ganadaria e a criação de gado da terra.
Voltando ao nosso tema primordial, um facto decisivo contribui para a
evolução do toureio, que curiosamente não tem que ver com os toureiros, nem com o
toiro (motivo principal da festa que leva o seu nome) mas sim com o público. Na realidade, o público na festa é o terceiro dos protagonistas, e foi face à insatisfação dos
públicos, sobretudo de todos aqueles que habitando as praças maiores se viam desalojados das suas janelas para que a corte se instalasse, que naturalmente se começaram a
construir instalações próprias, os tauródromos ou praças de toiros, construções de
fábrica e raiz, organizadas para acolher os públicos com as mesmas características de
hierarquização social que as praças maiores cultivaram e permitiam, mas em que porque
cada um pagava o seu lugar dele não podia ser desalojado, ganhando por isso o epíteto de “respeitável”.
Ora, ao pagar a sua entrada na praça, o público não só adquiriu o direito de
assistir a tudo o que acontecia sem ser incomodado, como, é lógico, aumentou substancialmente o seu grau de exigência. O público, soberano na expressão do seu contentamento ou descontentamento, ainda hoje se diz que tem sempre razão e segue
inspirando mais medo aos toureiros (segundo alguns confessam!) que os toiros que na
arena têm que enfrentar. Só mentalidades muito especiais se permitem minimizar o sentir do público, como por exemplo e a titulo de ilustração o genial Rafael “El Gallo” que
afirmava sem rebuço “que as broncas as levava o vento e que as cornadas as levava ele”.
Face a tal grau de exigência, os toureiros foram obrigados a apurar-se e muito
mais quando por ordens de Filipe V os fidalgos deixaram de ter beneplácito régio no
que concerne a lidarem toiros. Os toureiros a pé passaram a ter um protagonismo
impensável até tal momento, tendo no entanto o público começado por transferir os
seus favores para os picadores, que embora plebeus se apressaram a desempenhar o
papel e a assumir o estatuto dos retirados fidalgos. Um desses picadores, José Daza, é
até autor de um livro muito curioso, em que descreve as suas andanças taurinas e redige o que passam por ser as primeiras regras do toureio institucional no século XVIII.
Depois, a partir de meados de tal centúria, surgem as primeiras figuras, sendo
que nos diz Gasset que “o nome mais antigo de toureiro que se conhece, toureiro em sentido exacto de que se apresentava com uma quadrilha orgânica e disciplinada, o que parece trazer consigo que
o espectáculo por ele oferecido tinha já um quadro fixo – não ostenta fonética andaluza, pois é, nada
menos! Zaracondeguit.” Gasset dixit.
Mas presto e facto os Andaluzes se colocam na primeira linha do valor toureiro,
avultando Francisco Romero, continuado por seu filho Juan, este pai do grande e quase
mítico Pedro Romero, rondenho que a história de forma quase unânime credita como
o primeiro dos toureiros verdadeiramente sérios. Pedro Romero foi o primeiro a impor
o despejo da praça, organizou e hierarquizou as quadrilhas, extrapolou a sua autoridade
36

Domingos da Costa Xavier

conquistada na arena e ditou as regras não só da lide como do ambiente taurino do seu
tempo. Dantes e agora, “quem manda nos toiros manda no toureio”.
Contemporâneos, ainda que mais jovens e que com Romero repartem a glória
inicial, são “Costillares”, Joaquim Rodriguez de seu nome e José Delgado “Pepe Hillo”,
este o primeiro grande toureiro a morrer de cornada. “Costillares”, fundamentalmente
aperfeiçoou o toureio de capa, atribuindo-lhe até a transformação do capote enquanto
vestio em atavio próprio para tourear (inventou também o volapié). “Pepe Hillo” por
seu lado é o arrojo e valor em pessoa e arrima-se como nunca se vira, e é bom que aqui
se lembre que não há muito, Dâmaso Gonzalez afirmava que “toureiro que não se arrima não tem futuro”, sendo “Hillo” quem define o conceito de terrenos do toiro e terrenos do toureiro, para além de que ditou as sua vivências e saberes a José de la Tixera
estabelecendo assim a primeira das “tauromaquias” fixada em livro. Em verdade, são
Pedro Romero, “Costillares” e “Pepe Hillo” as três grandes figuras do toureio moderno, verdadeiros pilares em que viria a assentar todo o toureio que hoje se pratica.
Pedro Romero inclusive vem a ser o professor da escola de tauromaquia de
Sevilha, que Fernando VII instituiu com a intenção de colmatar as brechas deixadas no
tecido social taurino pela proibição de que se realizassem corridas, decretada por
Godoy. Dessa escola de tauromaquia foi aluno Francisco Montes “Paquiro”, expoente
do seu tempo, de forte temperamento, e que a todas as áreas sociais fez sentir a sua personalidade.
Também ele fez redigir a sua tauromaquia, acabou definitivamente com a desordem na arena instituindo a direcção de lide, desenvolveu a arte e fixou o rigor com
que deviam ser executadas as sortes, determinou a forma de vestir (que Jerónimo José
Cândido viria a aperfeiçoar) sendo aliás o primeiro a vestir-se por conta própria, e, tam37
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bém a Montes devemos a organização da lide em três tércios, o que até hoje perdura.
Não é por acaso que tantos anos volvidos ainda hoje exista quem chame ao toureio a
pé a “Arte de Montes”, tão grande foi a sua influência.
Depois de Montes, viveu-se o breve consulado de Curro Guillén, toureiro este
que era irmão materno da mãe de Francisco Arjona Herrera “Cúchares”, artista genial
nascido em Madrid em 1818, aluno também da escola de Sevilha. É este o primeiro dos
toureiros que concede importância à muleta, até ai atavio secundário que ele transformou no traste fundamental com que desenvolvia ante os toiros o arrojo do seu estar.
No entanto, e para que devidamente a progressão das coisas se entenda, “Cúchares”
repetia amiúde “que com los toros hay que diquelar mucho pa cogerlos desprevenidos”.
Vários são os nomes que receberiam aqui por direito honras de referência, mas
importa que sigamos, para nos determos em “Lagartijo” e “Frascuelo”. Grandes toureiros, competiram vivamente nas arenas sendo que “Lagartijo” aportou à festa de
toiros a técnica elegante, e “Frascuelo” o pundonor impetuoso. De “Lagartijo” se dizia
que só ver como fazia o “passeillo” ressarcia os públicos do dinheiro das entradas, de
“Frascuelo” que era a essência da valentia. Ambos, conquanto que dispares, protagonizaram uma época verdadeiramente áurea, se bem que é bom que se registe que foi
“Lagartijo” que afirmou “que quando o toiro vem, ou te afastas tu ou te afasta o toiro”.
Ao finalizar o século XIX, estes figurões do toureio retiraram-se e a sua saída
de cena coincide com o surgir de Rafael Guerra “Guerrita”, toureiro completo que
havia percorrido toda a tarimba da arte, e que até que os públicos o afastaram, dominou por completo o “mundillo” em que se movia.
Como concorrentes mais próximos, só se lhe opunham Manuel Garcia “Espartero”, sevilhano artista e valoroso a que um toiro de Miura haveria de roubar a vida, e,
Luís Mazzantini, toureiro burguês que começou por querer ser cantor lírico, de belas
maneiras sociais, amigo pessoal do nosso Rei Dom Carlos e quase o tentador oficial da
vacada Veragua-Três Palácios que a Majestade fazia pastar nos campos do Vidigal cerca
de Vendas Novas, toureiro que apesar da sua importância (foi talvez o primeiro a conquistar os contratos nos escritórios) pouco mais adendou à história que a sua hábil perícia como estoqueador.
A propósito de Mazzantini, que aqui vos diga que se encontra em Portugal, na
armaria do palácio ducal de Vila Viçosa, o estoque com que na Guatemala estoqueou
o último toiro da sua vida, e que veio propositadamente a Portugal oferecer a El Rei
Dom Carlos, à guiza de agradecimento pela ordem de Nossa Senhora da Conceição que
este lhe havia outorgado, segundo atesta um exemplar da famosa “Ilustração Portuguesa”, que a mão amiga de Heraldo Bento me ofereceu e integra a minha colecção.
Importa que publicamente dê conta de tal facto, dado que em função dessa
revista e após larga pesquisa, publiquei um artigo, ao tempo no “Público”, que dava a
peça (deveras importante) como desaparecida, e como resposta colhi o protesto veemente da então conservadora do museu-palácio de Vila Viçosa, que me informava da
existência em bom estado de tal estoque. Sobra que vos diga que depois da involuntária
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polémica, o precioso estoque se encontra devidamente exposto, o que até então não
acontecia, o que me apraz. Continuando, sem que atingisse o domínio sobre o panorama do seu tempo, grada figura era Fernando “El Gallo”, o iniciador da famosa dinastia dos “Gallo”, que como muito bem demonstra Paco Aguado em “Joselito, El Rey de
los Toreros” é o verdadeiro percursor do toureio de braços, que seus filhos Rafael e
José a par com Juan Belmonte haveriam de sublimar e estabelecer.
Voltando a “Guerrita”, homem de arrogância e vaidade extrema, que quando
se retirou (precocemente, aliás) se deu ao luxo de dizer “depois de mim ninguém,
depois de ninguém Fuentes”, deve-se-lhe desgraçadamente o ter sido o primeiro
toureiro a eleger ganadarias e também é obra sua o encurtamento da idade e tamanho
dos toiros. Sumamente inteligente, bem cedo se apercebeu de que triunfar era difícil, e
de que havia de buscar a matéria prima ideal que criasse condições para que os sucessos ocorressem, não olhando a meios para almejar seus fins. Obra sua é também a
vitimização dos cavalos de picar, dado que também rapidamente percebeu que o
“romanear” no “encontronazo” com o cavalo por parte do toiro, era bem maior castigo que o que o picador lhe infligia com a quase inofensiva “puya de limoncillo”.
De facto, mandando na festa como mandava tudo fez para agradar, mas exagerou tanto, apesar do seu valor, que os públicos não lho consentiram, e sequer lhe perdoaram. Tal era a acutilância com que o invectivavam, que ficou para a história a sua
frase de raivoso desabafo aquando da sua última actuação em Madrid – “em Madrid,
que os toureie Santo Isidro”. Depois de “Guerrita” o amo foi Fuentes, de par com
“Machaquito” e “Bombita”. Os dois últimos tiveram o seu público até ao aparecimento
do colosso de Jelves – Joselito “El Gallo”, o último expoente do toureio antigo,
toureiro que parecia saber tanto de toiros que um dia o velho Dom Eduardo Miura a
rir até me disse que parecia que ele tinha sido parido por uma vaca. Com seu irmão
Rafael (outro génio, de quem se cantam as “espantadas” e quase sempre se esquecem
dos detalhes) e com Juan Belmonte, e em acesa competência com este último, protagonizaram a mais viva das competências na arena, que maior ainda seria não fora que o
toureiro que sabia tudo de toiros tivesse tropeçado como “bailador” que lhe truncou a
vida em Talavera.
Belmonte, o fenómeno, o pasmo de Triana, veio na verdade adendar à festa de
toiros uma noção de terrenos nunca vista até então, há quem diga que em função directa da sua debilidade física, tal era o seu sitio que é bom que se recorde que o já muito
citado “Guerrita”, se permitiu dizer do trono do seu clube em Córdoba que se apressassem a vê-lo que ele não ia durar muito tempo. Belmonte formulou também o postulado anda hoje vigente de que para tourear se devem dar passes em que se pare, se
temple e se mande. Personalidade singular que só por si nos ocupava todo o tempo
disponível para o presente texto, deixou dito na biografia que Manuel Chaves Nogales
lhe redactou uma frase fundamental, de que jamais me esqueço em meu disfrute do que
nas arenas vejo, e, que deve ser bem entendida e reflectida – “se torea como se es”. E eis-nos quase chegados aos nossos dias, importa no entanto que aqui se citem pela sua
39

Sobre o Toureio

importância o de Borox, Domingo Ortega, que passa por ter sido em virtude da sua
noção das distâncias o maior lidador do toureio moderno, e é claro, Manuel Rodrigues
“Manolete”. Ortega produziu teoria toureira na sua famosa conferência do Ateneu,
sendo que tal texto continua a ser de referência para o entendimento da arte de lidar.
“Manolete” foi um figurão do toureio que soube corresponder aos anseios de quietude
que a traumatizada sociedade espanhola do pós-guerra civil queria desfrutar, farta que
estava de bulício. Juan Soto Vignola descreve como ninguém de forma assaz lúcida toda
a conjuntura em que a sua arte se desenvolveu, em “Manolete, un torero para olvidar
uma guerra”.
Com o “Califa de Córdoba” estabeleceu competência Carlos Arruza, mexicano
que está na origem do despertar de vocações toureiras ambiciosas em Portugal, e, que
se impôs com uma postura afiligranada que era bem o contraponto ao hieratismo
manoletista. O seu maneirismo deu passo à arte exquisita de Pepe Luiz Vasquez, e,
ainda com “Manolete” no activo, despontou Luís Miguel Dominguin, expoente da
dinastia toureira de seu nome, que ao revelar-se precocemente justificou que o de
Córdoba proferisse ao vê-lo – “o menino vem de vassoura!”, numa alusão clara e
explicita à possibilidade que nele via de varrer a cena taurina da época.
Assim foi, Hemingway conta-o bem: “Em Verão Sangrento”. De par com o seu
cunhado António Ordoñez, a maior figura do toureio que me foi dado ver actuar, espelho dos espelhos dos toureiros, mandaram na sua época, época em que malgrado não
ter boa figura física, baixote e gorducho, Rafael Ortega adendou à trilogia Belmontina
os conceitos que até ao momento parecem ser definitivos. Belmonte como todos
sabem e já se disse, estipulou o parar, templar e mandar, Domingo Ortega na tal conferência juntou-lhe o carregar a sorte e Rafael Ortega creio que disse tudo quando dogmaticamente pôs em prática o citar, parar, templar e mandar, carregando a sorte sempre que possível. O seu raciocínio pode ser lido num livrinho admirável em que se
explica, que titulou “Toureio puro”. Puro era também o estar de António Bienvenida,
o mais novo dos filhos do “Papa Negro”, puro e honesto, a quem nós aficionados devemos as atitudes corajosas de reposição da verdade na festa, nomeadamente a sua luta
anti-afeitado.
Tudo o resto que vos possa dizer é quase dispiciendo, encontrando-me como
me encontro perante uma audiência leitora em pletora de afición, que em grande parte
compartilhou a mesma época que eu de vivência da festa. Todos creio que vimos Paco
Camiño, “El Viti”, Diego Puerta, Trincheira, Simões, Amadeu dos Anjos, Júlio Robles,
“Capea”, Dâmaso ou “El Cordobés”, bem melhor toureiro que fazedor de “telefonos”
ou saltador de “saltos de Rana”, e tantos outros naqueles anos sessenta/setenta, em que
um modesto toureiro do “montón” mandava para casa algumas figuritas que por ai se
exibiram e exibem. É facto, mas que ainda vos diga que seria de todo injusto se aqui
não deixasse constância de que devo a Rafael de Paula as duas melhores verónicas da
minha vida, ao malogrado Pedrin Benjumea a execução da mais fulminante estocada
que me foi dado ver, a Antoñete os melhores “derechazos”, a Manzanares a mais com40
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pleta das faenas, e, podia lá esquecer-me dele, a Curro Romero aquilo que à falta de melhor definição, que a arte pura é indefinível, chamarei tão só o melhor dos cultores do
exercício do “duende”, sobretudo quando, como Cañabate disse, destapava o famoso
“Tarro das essências”, o que se não estranhará de quem disse a António Burgos que
“tourear é enganar o toiro sem lhe mentir”.
Vou estando longo, e pouco espaço existe para mais considerações, mas sempre vos digo que ai estão Javier Conde e Morante de la Puebla, se os toiros servirem e
os respeitarem, para confirmar nas arenas o que Curro proferiu e praticou quando
pôde. Não me passou pela cabeça, esboçar sequer, a história do toureio, muito menos
esmiuçar as “tauromaquias” enquanto expressão do sentir individual de cada intérprete.
Dizia o “Divino Calvo” Rafaé que “tourear é tão difícil como gatar um púcaro por dentro”, e porque de facto assim é, e não sendo toureiro, ser-me-ia difícil, senão impossível, tratar aqui distâncias, alturas, toques, discutir o sitio, perceber o temple em função
de cada toiro, e porque não, de cada toureiro.
José Ortega y Gasset, disse em “Sobre a Caça e os Toiros” que “tourear é dominar o animal, mas é também, e ao mesmo tempo, uma dança, uma dança em frente da morte: entenda-se diante da própria morte”. Conceito que só por si dá muito que pensar, mas disse mais,
e pela agudez de raciocínio, sendo como foi e é sabido uma das maiores figuras do pensamento ibérico, ainda me permito continuar a citá-lo – Diz Gasset:
“Constituem (touro e toureiros) o que os matemáticos chamam um grupo de transformação e
o assim chamado é tema de uma das disciplinas mais abstrusas e fundamentais da ciência matemática. E como é sabido que a geometria exige dos que a cultivam um muito peculiar dote inato para a
intuição das relações espaciais, isso acontece também com a geometria do toureio. Somente que esta é
uma geometria que se exerce…”
Na terminologia taurina, em vez de espaços e sistemas de pontos, fala-se de terrenos e esta intuição dos terrenos – o do touro e o do toureiro – é o dom congénito e
básico que o grande toureiro traz ao mundo. Graças a ele, sabe estar sempre no seu
sitio, porque antecipou infalivelmente o sitio que vai ocupar o animal. Todo o resto,
mesmo sendo importante, é secundário: coragem, graça, agilidade de músculos. O
esforço e um continuado exercício permitem que quem carece desse dom chegue a
aprender alguns rudimentos da ciência dos terrenos e consiga realizar, sem ser derrubado, algumas sortes toscas como as que os peões fazem com os seus capotes.
Mas o toureio autêntico e pleno pressupõe, inevitavelmente, aquela estranha
inspiração cinemática que é, na minha opinião, o talento mais substantivo do grande
toureiro. Por isso, a excelência deste aparece imediatamente desde as suas primeiras
actuações. “O toureiro tão pouco se faz, mas nasce”. Mais uma vez, Gasset dixit!!!
Agradeço-vos a empenhada atenção que demonstraram, ao ter-me lido, com
extrema paciência, e, fico-me por aqui com um “va por ustedes”, que é lógico que
muito mais haveria a dizer sobre o que Lorca considerou tão só “a festa mais culta que
há no mundo”.
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Irmãos Badajoz nas Caldas da Raínha, em 1973

Manuel Badajoz na Praça México, 1971

José Falcão na 1.ª corrida mista da praça de Santarém, 1964

Com José Simões, em Coruche,
a 16 de Agosto de 1962
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José Falcão numa tenta, em 14 de Abril de 1961,
casa de Srª D.ª Mariana Passanha
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Rejubilo…! Aí está de novo
A Escola de Toureio de Coruche

Manuel Badajoz e António Badajoz em Cascais

Cada um reivindica o que pode, neste mundo dos Deuses em que gostamos de
ser, e, porque não parecer.
Considero ter vivido quase como ninguém os inícios da escola de toureio de
Coruche, na medida em que foi no quadradito plano que se forma ao cimo da ladeira,
adosado às escadas que levam à estrada nova, hoje bem crismada de avenida de Nossa
Senhora do Castelo, na minha rua, que tudo começou.
Acaso fortuito e afortunado, que me tornou aficionado, dado que me foi dado
assistir à mais longa feira taurina da ibéria – durava todo o ano – e inseriu na minha
matriz marcas indeléveis.
Tudo começou com a desmedida aficíon do José Simões, que um dia sonhou
ser toureiro, e foi. Juntaram-se-lhe o Rebola, o Sacramento, o Luís Garcia e o Jorge
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Manuel Badajoz a bandarilhar em Vila Franca de Xira

Manuel Badajoz em Vila Franca de Xira,
a 9 de Setembro de 1962

Alternativa de Francisco Suzana, em Coruche,
a 30 de Setembro de 1963
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Marques, e os treinos sucediam-se
diariamente. Sabendo da existência de
tal grupo acercou-se deles o saudoso
Xico Susana, que com uma vida passada como carpinteiro na abegoaria da
Câmara, jamais pôs de lado o sonho de
se fazer toureiro, o que com a importante ajuda dos irmãos Badajoz, já
velho cumpriu, averbando no curriculum a alternativa de bandarilheiro
profissional.
O grupo foi dando boa conta
de si, e, em tempos em que em Coruche
por ocasião das Festas em honra de
Nossa Senhora do Castelo havia uma
mini feira taurina (que saudades… outros tempos) resolveram apresentar-se
na garraiada que dia 18 de Agosto
fechava o ciclo. Tal foi o desempenho,
que o António e Manuel Badajoz, toureiros feitos e de prestígio atesourado,
resolveram pegar no grupo e deles
fazer gente no “mundillo”.
Assim foi, Simões andou para
diante e não demorou muito que se
tornasse matador de toiros, Jorge Marques actuou de novilheiro, mas depressa cambiou o oiro pela prata e com tal
estatuto se fez figura. Sacramento também de prata se fez toureiro, e, se bem
que outros se quedassem pelo caminho,
qual íman, o grupelho inicial soube
conciliar o interesse de quase tudo o
que queria ser toureiro e que de Coruche demandava. Em declínio a “Escola
da Golegã”, Coruche, através dos
irmãos Badajoz, montou cátedra, e de
todo o mundo taurino afluíram jovens
para por cá se relacionarem com a técnica que lhes possibilitou o confronto
leal com esse animal belo e nobre que é
o toiro bravo.
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Do México vieram Marcelo
Acosta e Henrique Fraga, da Guatemala Sérgio Cozano (que para lá abalou
com a técnica do toureio e com a nossa
belíssima e exótica Conceição Martinho…). De Espanha vários vieram,
mas que se destaque José Puerto, Sanluquenho que chegou a matador.
Portugueses, que se diga que
tudo o que foi à época alguém no mundo do toiro por cá foi passando: Jorge
Nunes, Jorge Domingues, César Marinho, que se vestiam de prata; Leonel
Gil, Júlio Gomes, Óscar Rosmano, José
Falcão e até Amadeu dos Anjos, que
vestiram de oiro; Pimentel e Marecos,
Pepe Vultos e muitos outros que se
quedaram como novilheiros.
Victor Mendes, a quem António Badajoz concedeu a alternativa de
bandarilheiro, em tempos em que Parreirita Cigano era a vedeta da Escola, e
que como é sabido construiu à moda
antiga uma carreira que culminou tão
só com o desempenho como matador
de toiros que mais tempo permaneceu
entre os dez primeiros do “escalafón”
ibérico. E, ainda com as promissoras
carreiras de João Lorena e José Alexandre, que depois de novilheiros com
interesse, acabaram de prata, sendo
que Alexandre é hoje um dos taurinos
ibéricos com maior interesse, dedicado
que está às questões empresariais e
apoderamentos.
Quando Manuel Badajoz me
comunicou o restabelecimento da escola, quase me emocionei. Relembrei a sã
convivialidade com os rapazecos de
Coruche demandavam com o intuito de
ser toureiros. Recordei as cenas bizarras,
dos petiscos de cobra do Falcão, às mu-

Manuel Badajoz em Coruche a 16 de Agosto de 1974,
com Mário Coelho ao quite

José Falcão e Ricardo Chibanga, na Figueira da Foz em 4
de Agosto de 1974, naquela que foi a última corrida de
José Falcão em Portugal

Mareco e Pimentel na Escola de Toureio com Manuel
Badajoz, e com António Badajoz a ser entrevistado
por Guerra do Correio da Manhã
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Manuel Badajoz em Santarém, a 13 de Junho de 1974

José Falcão em Santarém, a 14 de Junho de 1964

Óscar Rosmano no México

Manuel Badajoz, nos Açores, Ilha Terceira, em 1986
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danças de nome dos rapazes, o que de
imediato explico. Joaquim Silva (já havia
um…) de imediato passou a Monsarenho e mais giro foi o caso de Joaquim
Boa Morte. Quando o rapaz (hoje Senhor…) disse como se chamava, o António Badajoz logo lhe disse que com tal
nome não o queria na escola, mas
agradado com a pinta do moço, logo
perguntou – Olha lá, onde é que moras?
Ao que o moço respondeu – Na
Barroca, em Vila Franca. Tá bem, podes
ficar, mas a partir de agora és o Joaquim
Barroca.
Não é o momento, nem devo
querer agora historiar a grandeza da
Escola de Toureio de Coruche, e as
recordações a passo expendidas não são
mais que isso mesmo. No entanto, não
posso deixar de evocar os tempos que
vivi, em que António Badajoz actuava
de cigarra e o mano Manuel de Formiga, sendo que com a inspiração de
um e o trabalho de outro, a Escola de
Toureio de Coruche se transformou até
agora no caso mais profícuo entre todas
as estruturas de formação taurina que
no país existiram.
Quando são os irmãos Badajoz
que me dizem, que com o apoio da
autarquia e da praça de toiros de Coruche, a Escola volta a funcionar, com
esperança, rejubilo…
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Amadeo
Diálogo de vanguardas

Bem à portuguesa, que pese embora eu carregar sangue euro-afro-asiático,
nascido que sou em Coruche, aos pés da santa (e o seu afilhado…), muito orgulho
tenho na minha portugalidade; fui dos que suportou, estóico, duas horas e meia de fila
na Gulbenkian, para gozar e beber a pintura de Amadeo de Souza Cardoso, cotejado
com alguns dos seus pares.
Grato, que desde já saúde o excelente trabalho de Helena Freitas, curadora que
após ano e meio de trabalho soube concretizar esta belíssima exposição, de sucesso
jamais visto na galeria de exposições temporárias da fundação, ao ponto de que pela
primeira vez em tantos anos, tenham tido aberta a porta dia e noite no último fim-desemana (13 e 14 de Janeiro), com bichas de quatro horas de espera, o que é obra, e
sobretudo inusual, neste país em que políticos e “média” teimam em nos estupidificar,
47

Amadeo – Diálogo de vanguardas

no melhor estilo dos poderes medievais em que era norma dificultar a instrução e a cultura para que o mando se não contestasse, e mesmo entre os que assumiam alguma visibilidade (nomeadamente económica) era bom que respeitassem a regra em vigor, de que
necessário era dividir para reinar. Que se atente na quase ausência de investigação jornalística séria na imprensa, na pobreza de espírito das televisões em horário nobre, e na
“opinião” domesticada, controlada e educada com que os “plurais” comentadores do costume nos brindam. “Felizmente” como diria o saudoso Sttau Monteiro, “há luar”, que
escasso é o sol!
Ficou provado, à evidência, que a grande cultura (a este respeito, que aqui
reafirme que, cultura, na pureza do conceito, é a adaptação do homem ao meio natural
circundante, como muito bem me ensinou o jurista e sobretudo poeta Gabriel Mariano,
quando em Coruche tive a sobeja honra de ser seu aluno). Em Portugal ainda não morreu, bastando tão só que a deixem respirar, para que grite que existe.
Cá por mim, restaurei, quiçá, o meu orgulho de português, ao constatar que um
homem luso, em curta vida, conseguiu, tão só, ser o verdadeiro precursor de todos os caminhos da arte actual, ao ponto de que me permita afirmar, sem complexos, sem pudor, e
creio que conscientemente, que se tivesse vivido os mesmos anos que Picasso, seria talvez
maior que o genial malaguenho, e, note-se que estabeleço a comparação com o pintor que
pessoalmente mais admiro, até pela sua profunda “afición” e pelo respeito que carreou
para a Festa de Toiros ao tê-la como tema de muitas das suas obras. Ora, é precisamente
a afición, que a propósito desta exposição, me faz vir a terreiro. Já louvei, e continuo a louvar, que o trabalho foi notável, a curadora da mesma, mas por reconhecer o seu extraordinário trabalho, é a ela que tenho que cobrar os despautérios.
Depois do “sacrifício” de esperar para entrar na exposição, de a admirar quadro
a quadro demoradamente, de constatar (feliz…) que a coisa táurica não foi indiferente
a tal pintor (um dos quadros, explicitamente documenta a forma como ele viu a praça
de toiros de San Sebastian, sendo que até nele inseriu visivelmente na composição a
palavra “toros”, o que a identificação em legenda do quadro mencionava…), eis que me
tocou chegar perto ao tão celebrado “Avant la corrida” (em verdade, um tesouro reencontrado…), ao mesmo tempo que uma das chamadas visitas guiadas.
Um grupo, e para mim nestas circunstâncias os grupos são sempre duvidosos,
que fruir arte é um acto meramente individual, escutava uma menina bonitinha (valha-nos ao menos isso…!) a debitar parvoíces sobre a tela, e juro solenemente que tive de
me conter (pois já estou velho…) para evitar uma bronca. Onde Amadeo esgalhou
picadores a caminho da praça a criatura via guerreiros a cavalo e o quadro, de facto do
nosso orgulho porque ao mundo taurino reporta, foi pela cachopa entendido, como
transposição do agrado pelo medievalismo e seus valores, que em outras obras o pintor
explanou. Basta…!!!
Helena fez o mais difícil; achou o quadro, investigou o seu percurso, soube até
que foi uma das obras vedeta do quase mítico “Armory Show”e documentou tal facto,
deu-nos conta do proprietário que tantos anos gozou a obra, e, convenceu o mundo da
arte, que de facto tinha (e é verdade…) encontrado e recuperado uma obra fundamen48
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tal do de Amarante. Tal facto, estimável e inegável valor, não lhe dá contudo o direito
de em nome do politicamente correcto, adulterar a filosofia temática da obra, e, crente
de que as “guias” mais não faziam que papaguear as suas instruções (se assim não foi,
desde já sinceras desculpas…), continuando a agradecer-lhe penhoradamente o ter trazido para nosso prazer a obra, também lhe agradeço, que de futuro, não mintam sobre
a mesma. Convicto do que escrevo, até me disponho a esclarecer a senhora sobre a simbologia táurica expressa (do leque na mão de uma figura feminina em suposta bancada, às “monteras” explícitas, ao grupo de aficionados exibindo chapéu à “mazantini”,
ao toureiro de capote pelas costas – em época em que a peça era traste e ainda “vestio”, ao homem de lenço andaluz atado à cabeça, então atributo dos “monosábios” que
a garra viria a substituir, ao trem de cavalos em que os toureiros exibindo as suas vestes
típicas da função se fazem à moda antiga transportar para a praça, etc, etc) que o quadro
tematicamente é de invulgar riqueza.
Tudo o que supra digo, está lá, objectivamente, basta querer (e saber…) ver.
Muito grato me foi o constatar tudo isto, até porque a riqueza de pormenores do
quadro demonstra à exaustão que só pode ter sido pintado por alguém de facto bom
observador e iniciado; constatar que uma das maiores figuras da pintura do século XX,
para além de antecipar todas as técnicas e estéticas que outros vieram a seguir, também
deixou expressa a sua condição de aficionado, deixa-me feliz. Que me venham com a
treta, face à sua condição de nortenho de que no norte a “afición” se não equivale ao
sul, dado que nos seus tempos de menino, funcionavam no Porto três praças de toiros
(que o tempo deixou cair), uma outra e Espinho (a que a democracia destruiu o
miolo…), outra na Póvoa do Varzim (que, felizmente, a democracia restaurou…) e
outra em Viana do Castelo (que o portuguesíssimo sentir da família Pereira, até ao
momento, preservou…).
Mais não fora pela arte patente nas duas obras referidas (mas há mais, não faltam pormenores de cor e desenho, em muitas outras obras que o seu enorme talento esgalhou…), Amadeo de Souza Cardoso assumiu-se como aficionado. Gostar de toiros nunca
foi e não é crime, e, não queiram portanto agora escamotear tal evidência, antes sim, considerar o facto como verdadeiramente inserido na sua matriz intelectual profunda.
Em verdade, não somos obrigados a saber de tudo, e creio que sabendo muito
de arte (sendo bom que se não esqueça que as tauromaquias são arte tão efémera que
sequer o seu autor as pode possuir, como um dia postulou e muito bem o saudoso
Álvaro Guerra), visto que a assim não ser a exposição não tinha sido possível, faltou na
interpretação das duas obras referidas o encarecimento da sua valia taurina, o que é
triste, dado que apesar da sua universalidade Amadeo fez questão de proclamar a sua
portugalidade, quiçá o seu iberismo, mas sobretudo o seu amor à festa de toiros. É
triste, e não o digo ressábiado, digo-o com muita pena.
Um português de primeira, aqui e no mundo que soube deixar constância da
sua condição de taurino, é para mim motivo de orgulho profundo, e disso quero dar fé,
por gosto e por dever.
Amadeo, aficionado, sempre!
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Em nome da verdade!
Os primeiros programas tauromáquicos da RTP

Em Outubro de 1961, Hélder Mendes com a sua câmara indiscreta regista, em Las Ventas,
a apresentação do novilheiro José Simões, captado pelo jornalista Saraiva Mendes

Como decerto se recordam os meus conterrâneos, também me coube fazer os
meus “pinitos” televisivos, mas é facto que jamais me tocou ter a veleidade de proclamar o que quer que seja na matéria, dado que ao longo dos anos me tem tocado a honra
da amizade de quem de facto pode reivindicar a autoria do início de tudo o que foi o
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mundo do toiro televisivo – o Dr. Hélder Mendes, pioneiro consciente, e verdadeiro
mentor da festa de toiros naquilo a que com humor Art Buchwald designou como a
caixa que mudou o homem e o mundo.
Solicitámos a Hélder Mendes um texto de memória, e note-se que teve o delicado pormenor de ilustrar o que diz com uma fotografia que lhe tirou Saraiva Mendes,
num dia em que em Madrid documentava a apresentação de novilheiro do nosso querido conterrâneo José Simões. Atentem na sensibilidade do pormenor, prova provada da
sua estaleca de grande senhor.
O “Jornal de Coruche” sente-se muito honrado por Hélder Mendes ter acedido publicar nas suas páginas tão importante depoimento, e sobretudo sobra-nos a convicção de que depois de tal testemunho (inquestionável…) jamais se permitam por aí
os arautos de inverdade a conferir méritos e protagonismos a quem os não tem.
Em nome da verdade…!

Os primeiros programas tauromáquicos da RTP
Hélder Mendes
____
Cineasta e Realizador

Nos finais da década de 50 (do século passado) a RTP dava os seus primeiros
passos em todos os conteúdos que haviam a pouco e pouco de preencher definitivamente a sua programação.
Desde os noticiários ao teatro, à música ligeira e clássica, aos desportos, ao folclore
e ao cinema, tudo constituía uma experiência, quanto ao género, à dose e ao agrado do
público e da crítica. Estava eu nessa altura num lugar privilegiado para seguir tudo isto de
perto, o jovem repórter dos noticiários, perseguindo a novidade, a surpresa e o interesse
dos espectadores. Tinha vindo de Beja para Lisboa e trazia comigo um gosto natural pelos
touros.
O Varela Crujo, hoje conhecido ganadero, era meu colega de turma no liceu e
proporcionava de vez em quando um passeio ao campo, ao seu monte, onde a proximidade com os touros nos fazia arrepios de emoção, só de os ver de perto e sentir-lhes
o bafo e o cheiro. Alguns colegas estudantes praticavam o toureio a cavalo e na praça
de touros de Beja juntavam-se jovens aficionados que, com a tourinha, o capote e a
muleta, “bordavam” tauromaquias e se divertiam em boa camaradagem.
Era portanto natural que eu tomasse a iniciativa de escolher os touros como
novidade para os incipientes telejornais.
Assim, armado com uma câmara “Paillard”, que felizmente era muito portátil
e discreta, comprava um bilhete na bancada do Campo Pequeno e arrancava algumas
sequências que serviam de notícia daqueles eventos taurinos.
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Deste modo, por quase todo o país (já que as antenas da televisão ainda tinham
os seus limites) se passou a ver, com grande entusiasmo dos espectadores, a mítica
praça do Campo Pequeno e as figuras que nela brilhavam, se bem que em imagens
muito breves e a preto e branco. Mas lá estava o ferro ao estribo, a pega de caras ou a
larga afarolada. Infelizmente tudo mudou porque aquela pequena câmara não captava
som. E mesmo sem o cornetim e o pasodoble, sem os olés e as palmas das bancadas
repletas, as notícias dos touros eram um êxito.
Foi então que se deu um percalço. Era nesse tempo empresário do Campo
Pequeno o Sr. José Ricardo Domingos que tinha a opinião que se o seu espectáculo
começasse a ser visto na televisão, deixava de ter espectadores que pagassem o bilhete
na praça. Por mais conversas que tivéssemos com ele, apadrinhados pelo saudoso amigo e jornalista Leopoldo Nunes, crítico tauromáquico do “Século”, não conseguimos
convencê-lo a autorizar as filmagens.
Por esse motivo tivemos que dar o salto em frente. A começar pela sua terra
natal, Montemor-o-Novo, Leopoldo Nunes tinha prestígio em toda a parte onde houvesse praça de touros e onde facilmente obtinha autorização para filmar. Então o director dos noticiários da RTP, Manuel Figueira, apoiou uma proposta de um programa tauromáquico, já independente do Telejornal, filmado portanto nas praças da província,
em que eu era o realizador e o mestre Leopoldo o apresentador.
Foi então esse o primeiro programa tauromáquico da RTP. Em breve alargámos as nossas reportagens para o exterior das praças. Consagrados e jovens cavaleiros,
toureiros e ganaderos abriam-nos as suas portas para que se registasse a preparação, o
treino, o enquadramento castiço da sua actividade fora da arena. Com êxito permanente
junto dos espectadores o programa foi rodando até que Leopoldo Nunes, assoberbado
com a sua actividade no “Século” e um cargo na Assembleia da República, passou a
pasta a João Cabral Valente que foi o segundo comentador do programa e que também
era crítico tauromáquico, neste caso no “Diário de Notícias”.
Homem de grande honestidade e bem preparado na apreciação da lide a cavalo, que ele estudava com os mestres, Cabral Valente, em breve marcou a diferença com
as suas críticas implacáveis. Pela sua frontalidade e desassombro foi, quanto a nós, uma
figura única no panorama taurino que conhecemos e que muita falta fazia actualmente.
Um dia comentou que alguns ferros de mestre João Núncio não eram bem de caras
pois o cavaleiro “aliviava” na viagem. E foi a última crítica que fez no programa onde
foi substituído por Niza da Silva, conhecido crítico tauromáquico do “Diário Popular”
e fervoroso adepto da corrida à espanhola, ao contrário de Cabral Valente.
Niza frequentava as praças de Espanha, nomeadamente Sevilha, onde nos juntámos algumas vezes com aficionados e toureiros espanhóis seus conhecidos, nas tardes
da “calle” Sierpes desses tempos. Sendo um crítico competente e respeitado, Niza da
Silva não tinha nascido com o dom de comunicador de televisão embora o seu ar bonacheirão o tornasse simpático para o público.
Foi também nosso colaborador na qualidade de comentador, o crítico tauromáquico Saraiva Mendes. Homem de voz grave e educada e grande conhecedor do
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mundo dos touros, aliava à facilidade de expressão um certo charme de vocabulário e
até da sua maneira de ser que vieram valorizar o programa. Nesse tempo convidámos
para colaborar, na qualidade de locutor, o José Fialho Gouveia.
Com o evoluir da minha carreira profissional fui nomeado chefe dos serviços
dos programas do exterior. Tinha como objectivo produzir e realizar programas que
ocupassem uma equipa e um carro de exteriores que existiam com pouco aproveitamento. Na preparação de um desses programas encontrava-me uma noite a jantar num
restaurante típico em Salvaterra de Magos quando se vem sentar na mesa ao meu lado
o famoso toureiro Manuel dos Santos, o meu ídolo e ídolo de milhares de portugueses.
Em breve entabulámos conversa. Manuel dos Santos tinha acabado de regressar do
México e trazia uma ideia muito clara na sua cabeça: tal como tinha acontecido naquele país, a televisão podia ajudar muito na divulgação da festa brava. Estava ele a confidenciar esta ideia à pessoa certa no momento certo.
Foi com grande entusiasmo que lhe disse da minha experiência com os programas de touros filmados e que espreitava a oportunidade de fazer uma transmissão
directa de uma corrida, pois no meu novo cargo tinha autonomia para o fazer.
Manuel dos Santos agarrou a oportunidade com as duas mãos e pensou imediatamente em organizar uma corrida para ser transmitida em directo. Um dos donos da
ganaderia Irmãos Roberto encontrava-se a jantar na mesma sala e assegurou logo o
curro dos touros. Dois telefonemas, um para o Francisco Mendes e outro para o José
Samuel Lupi começaram a compor o cartaz. Com um largo sorriso Manuel disse-me
que a transmissão estava quase assegurada. Eu ainda não tinha acabado de jantar.
Poucos dias depois, no final da transmissão do programa que eu preparara,
com muitos fandangos, fados e guitarradas, apareceu de novo Manuel dos Santos.
Ficou assente em definitivo a PRIMEIRA transmissão directa de uma corrida
de touros pela televisão em Portugal, no dia 2 de Agosto de 1959, na Praça de Salvaterra de Magos onde a ficção conta que se realizou a ÚLTIMA CORRIDA em que
morreu o Conde dos Arcos. Foi o início de uma grande amizade entre mim e o Manuel
dos Santos que se prolongou até à sua morte. Essa ligação havia de gerar muitas
reportagens, tanto em Portugal como em Espanha, onde ele ainda era figura.
Mas o que de mais importante resultou foram as transmissões directas regulares
da Praça do Campo Pequeno de que Manuel se tornara empresário, nomeadamente das
corridas nocturnas, as “fabulosas”, com as maiores figuras do toureio daquele tempo e
das quais eu era um produtor e realizador empenhado, comprometido e entusiasta.
Convidei então para assistente de produção o João Moreira de Almeida a quem
entreguei, entre outras tarefas, o sector dos touros, como um dos mais importantes do
meu serviço de exteriores. Moreira de Almeida havia de permanecer naquele posto por
muito tempo, mesmo depois da minha carreira profissional evoluir por outros caminhos. Mantive-me apesar disso ligado aos touros, como realizador das transmissões
directas, que continuaram regulamente até 1974.
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Confraria Gastronómica do Toiro Bravo
já existe!

Diz-se, que o Homem sonha e a obra nasce. Em verdade, por razões, que sei
agora, de circunstância, o Dr. Dionísio Mendes sonhou com uma Confraria Gastronómica do Toiro Bravo, que hoje é uma grata realidade. Viciados que estamos todos no
zurzir dos políticos, que se assinale aqui a honrosa excepção, para que Coruche
agradeça ao seu Presidente da Câmara o facto de ter sonhado, e, que assinale que
estando eu presente desde a primeira hora, jamais me foi dado a notar qualquer politização dos actos.
Sempre se procurou a heterogeneidade concepcional e se evitou a municipalização da coisa, sem que mesmo assim sendo, o Presidente da Câmara de Coruche se
escusasse a conferir à novel confraria o seu apoio possível, sendo que não é de somenos
que tenha disponibilizado espaço nobre, no Museu Municipal para sede provisória.
Desde a primeira hora que Coruche se orgulha de minimizar o seu papel em
tudo isto, evitando guerras de comadres e concitando esforços vários.
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Mas, a obra avançou, soube agrupar um escol considerável de personalidades,
e, no passado dia 19 de Novembro, no espaço bonito do pátio do museu municipal,
aconteceu a entronização dos confrades, em cerimónia que se revestiu de extrema dignidade e em que compareceram dezassete confrarias convidadas.
Sendo a Confraria Gastronómica do Toiro Bravo defensora do potencial de
uma raça autóctone, é óbvio que se escolhesse para madrinha uma congénere e assim
a Confraria Gastronómica da Carne Barrosã deu-nos essa honra, bem assim como a
Confraria Gastronómica do Ribatejo, que escolhemos por respeito à nossa zona de
implantação. Foi bonito…!
Os trajes, capas tradicionais e chapéu à portuguesa, foram idealizados pelo bom
gosto da confrade Isabel Amado e, unanimemente se dizia que são lindos, os textos,
lema, compromisso e ladainha, couberam a este humilde escriba, e aqui se publicam
para memória futura e sobretudo para que Coruche e o país saibam o que na cerimónia se passou, e com o mesmo intuito, também aqui vos deixo as palavras que me coube
proferir no acto.
Adendo ainda os primeiros nomes que integram a confraria, sendo que (para
que se entendam) os mesmos são acompanhados por velhas designações em uso nos
nossos campos que substituem as habituais titulações estatutárias.
CONFRADES
ASSEMBLEIA GERAL
PROVEDOR - Domingos da Costa Xavier (Presidente)
CONTRA PROVEDOR - Amílcar Ferreira Malhó (vice-presidente)
AJUDA ROUPEIRO - Sofia Bento Sousa
DIRECÇÃO
MAIORAL - Manuel Jorge Couceiro da Costa (Presidente)
CONTRA MAIORAL - Dionísio Mendes (vice-presidente)
AJUDA EGUARÍÇO - Gonçalo Potier Dias (Tesoureiro)
CONSELHO FISCAL
FEITOR - João José Santos Andrade (Presidente)
CONTRA FEITOR - Francisco Silva Tomás (vice-presidente)
AJUDA ABEGÃO - Francisco Armando Fernandes
MESTRE DE CERIMÓNIAS
CHANCELER - Isabel Maria Amado
Sendo também entronizados na qualidade de fundadores; Luís
Filipe Marques, Mónica Gomes Tomáz, Noélia Nunes da Costa, e
também António Eloy, António Francisco V. Teixeira, António
Pontes, João Costa Pereira, João Telles Branco, José Fernando
Potier, José Ferrão Lourenço, José Ribeiro da Cunha, José Luís
Gomes, Manuel Carvalho Oliveira, Maria João Sousa, Sandra
Oliveira, Sílvia del Quema

LEMA
Sendo os lusos sabores
um alfobre de tesoiros,
damos relevo aos valores da nobre carne dos
Toiros.

COMPROMISSO
Aceito o toque e a
responsabilidade em
acto de plena liberdade.
Confrade que sou
testemunho dou de
ampla lealdade com a
carne de toiro proteína
de oiro que urge proteger e, eu por direito
jurado a preceito quero
defender.

A Confraria do toiro Bravo tem como objectivo a investigação, defesa, promoção e consumo
da carne de raça de touro bravo, apoiando a promoção de eventos gastronómicos que incluam a
carne de toiro bravo.
A Confraria tem morada na Rua Júlio Maria de Sousa, n.º 14. 2100-192 Coruche, com o
email: potierdias@mail.telepac.pt.
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LADAINHA
DA ENTRONIZAÇÃO
Cajado, Natural, Elementar
Instrumento de trabalho e contenção
Elogio em si da simplicidade
Aqui, em todo o seu fulgor
Ceptro investidor
Embora,
Quão primordial se afirme
(é de todo verdadeiro…)
Como bordão de campino
Como vara de pastor
Como apoio de romeiro.
Ao bordão se encosta o homem!
Também com ele se protege,
(isto é sério, assim o tomem…,)
Quando o bravo arremete
E a cornada promete.
Cajado, mero e rústico
Pau talhado…
Para várias funções fadado!
Cajado, bordão, bordão, cajado
Vero de toque, de toque … encantado.
Defesa do povo, do povo amparo,
Ajuda de Reis se a pé andado
Apoio de santos,
De José…a Iago

Eis-te … entronizado
Que, confrade, amigo,
Leal, confirmado
Por tua vontade…
É este o teu fado!

Joaquina Estêvão

Cajado, bordão
Ai, bordão, cajado
Que toca de leve
(toca como deve)

57

Confraria Gastronómica do Toiro Bravo já existe!

De como, e, porquê

A Confraria Gastronómica do Toiro Bravo surge, e assume-se, como dinamizadora de causa estimável. De há tempos que venho dizendo, que a sua finalidade
primeira se destina a transformar um nicho de lixo num nicho de luxo, sendo nossa
obrigação intrínseca quer o afirmar, quer o provar.
Vejamos o toiro bravo constitui o produto pecuário que melhores resultados
zootécnicos evidencia, e é com algum pudor que vos digo, taurino assumido que sou,
que necessitei que um inglês, com quem me cruzei num congresso em que participei
no âmbito do que foi profissionalmente a minha actividade principal – médico veterinário – mo dissesse.
É sabido que a zootecnia enquanto ciência é uma “invenção” anglo-saxónica,
com resultados provados, de que são exemplos os produtos biológicos quase artificiais,
visíveis em raças fabricadas, do cão ao bovino.
Será despiciendo que vos lembre o Doberman, os porcos Landrace ou Largewhite,
as elaboradas vacas Jersey com leites que hoje já se afiambram com valores de quase
quarente por cento de matéria lipidica, e os inúmeros ovinos, capazes das mais variadas
especialidades do leite à carne e até à lã, de que as variedades Shetland ou Mohair serão as
linhas amplamente melhoradas mais conhecidas, sendo que as suas designações de raça
até incorporam de forma prestigiante as marcas comerciais. Pese o eu não ser apreciador da mentalidade anglófila, tenho que reconhecer liminarmente que nesta matéria se
revelaram artistas.
Posto este intróito, situemo-nos. Foi de facto este inglês (Andrew Morgan) com
que me cruzei, que me alertou para a eficácia dos resultados da ganadaria brava, traduzidos na colocação no mercado de produtos, no caso os toiros bravos, capazes de responder às necessidades do momento, nomeadamente quando se revelou absolutamente
necessário encontrar reses que servissem ao novo toureio, exibido nas arenas a partir
de Fernando “El Gallo”, seus filhos Rafael e Joselito, e, Juan Belmonte.
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Declinando o toureio de pernas e começando a impor-se o toureio de braços,
o que contrariava o axioma de “Lagartijo” que afirmava que quando o toiro vinha, ou
se afastava o toureiro ou o afastava o toiro, havia que encontrar matéria prima que
servisse os tempos de tal mudança no conceito da arte.
Presto os ganaderos se acomodaram e desenvolveram toiros que servissem,
sendo que entre todos sobressaiu Atanásio, que em curtas parições, elegeu e colocou
nas arenas animais tão diferentes do anterior que os caricaturistas da época logo os satirizavam sob o apodo de “peritas en Dulce”.
Mas habituado que estou a faladuras taurinas, deixem-me que contrarie a vontade de continuar por esse caminho e de novo (sem perder de vista que o principal
aproveitamento do toiro bravo reside no explorar das suas características cognitivas –
recordem que o toiro bravo é importante, como se diz na gíria, pelo que leva dentro,
que não pelo fenótipo que exibe…) me situe no aqui nos traz.
Ora, as características morfológicas do toiro bravo que hoje se consideram
ideais para a função primeira – a lide – são coincidentes com o que se quer tenha de
boas peças de talho. O perfeito toiro de lide não deve ser nem basto nem zancudo, deve
ser de fina lâmina e pele lustrosa (e a pela é quase sempre o espelho dos órgãos…)
baixo de agulhas e aprumos, recto de coluna, amorrilhado e possante de rins, o que
implica é óbvio pelo que estou dizendo, que de tal anatomia resultam peças no desmanche e após limpeza dos destroços da lide, potencialmente nobres. Por mais que o
não queira, tudo está tão interligado, que me vejo obrigado à mistura das ideias, o que
decerto me perdoarão, face ao fim em vista.
Combinando, o acto que presenciam ocorre na lealíssima vila de Coruche, que
Nossa Senhora do Castelo protege, terra transtagana que já Gil Vicente cantou, quan59
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do em seu auto “O Juiz da poeira” pôs na voz do protagonista – “Quem quiser vir arrendar as charnecas de Coruche, são ricas terras guardadas, que nunca foram lavradas, e, que matos para pão …”.
É sabido que a qualidade da terra sempre justifica a qualidade dos gados, e, a
louvada qualidade já se traduziu em “intensa”, tanto quanto o conceito o consentia à
época, produção pecuária, em que o “gado da terra” (assim se chamava…) assumia
importante componente económica. Tanta que a lavoura local o utilizava também
como pagamento da côngrua pascal, razão quiçá porque me permitia considerar os
monges do Monte da Barca os primeiros ganaderos de bravo nacionais, ao invés do que
falsamente para aí prolifera.
Eu explico. Recebendo “gado da terra” em dacção da côngrua, tiveram a preocupação de registar proveniências, apartar linhas, eleger reprodutores pradeadores e
registar descendências, práctica em que fradescamente foram imitados pelos cistercistenses de Alcobaça (e não se assustem, que estes possuíam por oferendas de misericórdia e promessas, talhões importantes na lezíria ribatejana…), podendo também
assim ser considerados dos primeiros ganaderos, sendo que em meu critério o que distingue o ganadero do mero criador é a sua preocupação de registo de reatas e ligações,
com esperançosas quase certezas sobre os produtos que de tal resultam.
Que se não estranhe o que disse, que ainda hoje, Frei Elias Salgueiro, dominicano ilustre e ganadero da São Martinho, cria gado bravo com destino a lide, mas também
ao abate, de forma a que tal carne constitua suprimento proteico para as refeições que ministra aos muitos desfavorecidos que pululam nas redondezas da sua paróquia lisboeta de
São Paulo. Quero dizer, e que nunca o esqueçam, os toiros também se comem. Como
aparte, que vos diga que muito nos alegraria o poder contar no próximo capítulo com a
insigne figura de Frei Elias, como nosso confrade capelão. A ver vamos…
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Mas, dizia-vos eu atrás e reitero, que os toiros também se comem; Barrancos
(um caso concreto…) que o diga, e, a este respeito que acrescente que a morte dos
toiros em tal terra (a que quero…) se iniciou pela necessidade comezinha e simplista de
os matar, sabido que se não podem comer vivos.
Em verdade, a refeição de carne bovina, nos primórdios, anual, que a morte dos
toiros nas corridas propiciava, insere-se no que os etno-antropólogos definem sociologicamente como Bodo-disruptivo. Não me podendo alongar por aqui, somente vos
peço que retenham o que atrás vos disse – os toiros também se comem, e, bravos que
são não se deixam comer vivos.
Posto isto, que volte ao principio para que me explique. Quando afirmei que
uma das intenções fundamentais que nos move é a transformação de um nicho de lixo
num nicho de luxo (vi por ai sorrisos marotos quando o disse…) tenho as minhas razões.
Com base no dado real de que após corrido o toiro bravo nos oferece uma
carne fatigada, dada a hiper produção de adrenalina que a lide motiva, o que se vem a
traduzir também em excesso de ácido láctico, os agentes de comercialização têm
desvalorizado excessivamente a carne de toiro, pelas razões expostas, e, sobretudo em
virtude da asneira incrível que foi o arrasar da nossa rede de abate, com extinção de
todos os matadouros municipais em nome, de pretensas e nunca provadas regras de
higiene ditadas pela poderosa Europa, e, aleatória economia do sector, o que obriga a
abates desfasados dos animais lidados, muitas vezes obrigados a longas deslocações e a
inegável alteração febril.
Todas as tonterias referidas, conduziram a carne de toiro após o abate à sua
transformação industrial no domínio da alimentação de animais carnívoros, isto é, os
cãezinhos de estimação. Ora, conscientes de que os recursos são escassos e que não
somos tão ricos que possamos desperdiçar tão avultado potencial de material proteico,
aqui estamos, e temos que convir que os agentes económicos começam a dar sinais de
que a situação se está a inverter, a exemplo do que já se passou com as carnes provenientes do nosso potencial cinegático.
Além do exposto, consideremos ainda quer os refugos de tenta quer os excedentes, pois muitas vezes o ganadero considera oportuno conduzir ao abate directo o
que não consegue com dignidade escoar, evitando assim o abastardamento da sua bitola negocial, e tudo isto se come, e deve comer como ementa de luxo, dado que não
existe actualmente raça bovina tão ecológica no seu maneio quanto a brava.
Por assim ser, vale a pena que a presente confraria exista, e bem que espero que
com todo este naco de texto que vos li, me tenha claramente feito entender, e que da
nossa existência e esforço resultem dignos estudos científicos que fundamentem e promovam a nossa verdade.
Muito obrigado por tão atentamente me terem escutado. Satis Verborum (basta
de palavras).
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De há muito que é sabido que as nossas raças bovinas autóctones, porque perfeitamente adaptadas às condições edafo-climáticas que nos inerem enquanto tecido geográfico,
são as que melhores condições apresentam no que reporta à sapidez das suas carnes.
De entre todas, a raça brava de lide, porque criada com um outro fim primeiro, que
não a introdução na cadeia alimentar, oferece uma qualidade única devido ao seu grau de
acabamento, no mínimo o dobro que o do normal gado de abate.
Por assim ser, a carne de toiro de lide apresenta características quase únicas, que a
podem transformar num nicho de luxo entre as carnes bovinas para um mercado exigente.
Animais criados em regime intensivo, vivendo da natureza, com um maneio que não comporta na sua alimentação factores de crescimento, apresenta um grão muscular fino e delicado, e,
quando a carne devidamente maturada é sujeita a manipulações culinárias, exibe aroma e sapidez de excelência.
Produto de excepção, a carne de toiro bravo, é em verdade a mais ecológica das carnes.
Confrade Dr. Domingos da Costa Xavier

O Touro
Divindade objecto de culto rigoroso, referido por Aristóteles, animal a quem Plínio
concedeu larga observação e de quem diz entre outras coisas:” os mais ferozes são os touros selvagens, maiores dos que os do campo, em velocidade superiores a todos, de cor
amarela, de olhos azuis, com o pelo em sentido contrário, com uma boca que se abre até às
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orelhas, justo ao lado de cornos móveis. A sua pele tem a dureza da pedra, capaz de repelir
qualquer golpe. Caçam todas as feras; eles, que não podem ser capturados a não ser em fossas, morrem sempre de fúria”, elemento primacial da festa brava, o touro depois de morto,
continua a ser admirado e cobiçado pela singularidade e textura da sua carne.
O notável gourmet e historiador da cozinha espanhola Néstor Luján anota como
prato de grande significado o estufado de touro corrido, enquanto Angel Muro no seu “El
Praticón” não se esquece de ”advertir que a carne de touro comprada na praça na tarde de
um domingo de Inverno não deve condimentar-se até quarta-feira a seguir”.
Na Mitologia, o touro está associado aos mitos de Europa e do Minotauro e touros
foram usados pelos Deuses porque são rápidos na corrida e fortes para a luta.
O piano no seu tratado “Da Caça” dedica-lhe grande atenção, descrevendo o seu
papel de “chefes da manada”, o modo como lutam, enumera o seu temperamento, não se
esquecendo, significativamente, de lembrar o facto de os touros não terem: “os corpos pesados pela gordura e carnosidade”. Esta carne sem gordura é desejada por gente expedita
e entendida, daí não podemos ficar surpreendidos por livro da cozinha “gitana”, nos aparecer uma curiosa receita de rabo de touro com feijão, que em termos técnicos começa com
o fritar do rabo, para depois cozer suavemente durante pelo menos três horas.
O notável Paladio no seu “Tratado de Agricultura e Medicina Veterinária”, lembra
ser o mês de Março a melhor época para se formar uma manada de touros, sendo o mês de
Julho o ideal para eles cobrirem as vacas e Columela entende como correcto o número de
quinze vacas para cada touro, devendo-se ter o “cuidado de não deixarem de conceber por
excesso de gordura”. No entanto, no “Livro dos segredos da Agricultura” escrito em 1617,
defende-se outra doutrina em relação ao touro, senão veja-se:”
O touro convém ser guardado e engordado à parte das vacas, as quais fareis cobrir
pelos meses de Maio, Junho e Julho, e um touro basta para sessenta vacas.” Tendo em conta
a fogosidade do nobre animal, não me parece despiciendo lembrar uma opulenta receita
denominada “touro à corda” onde entram nabos, tomates, alcachofras, aipo, alho-porro,
cenouras, chalotas cortadas em quatro, cebolas recheadas com cravos de cheiro, couve-flor,
nabos, batatas, salsa, tomilho, estragão, cerefólio, pimenta em grão e trinta gramas de sal. A
receita é enriquecida com queijo, manteiga e uma rabanada de pão tostado esfregado com
alho. Exige um vinho a acompanhar de boa catadura e que “marre baixo”.
Vai longo este texto e porque não devo cansar o leitor finjo esquecer o filósofo
Ortega y Gasset que tão bem falou dos touros e o tremendo Goya, detenho-me apenas a
lembrar a existência de um receituário baseado nas carnes do bravo touro onde nada é
desperdiçado, permitindo a criação de pratos suculentos, sápidos e excitantes debaixo de
múltiplas representações culinárias expressas em diversas formas de as ditas e “benditas”
carnes serem preparadas, trabalhadas e confeccionadas.Umas das missões da Confraria
Gastronómica do Touro Bravo será a de preservar, defender e dar a conhecer tais
representações em louvor do touro e para comprazimento de todos quantos concedem à
gastronomia o estatuto de arte. A nona, dizia Albino Forjaz de Sampaio.
Confrade Dr. Armando Fernandes
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Confraria Gastronómica do Toiro Bravo

Confrade Amílcar Malho escreve assim:
Criada em Coruche a Confraria Gastronómica do Touro Bravo.
Com a assinatura de uma dezena de “confrades” fundadores, foi legalmente constituída, no passado dia 5 de Maio em Coruche, por escritura notarial, a Confraria Gastronómica do Toiro Bravo.
A novel associação, com sede na Biblioteca Municipal de Coruche, integra um conjunto de apreciadores da carne brava, embora nem todos, verdadeiros aficionados das lides
tauromáquicas. Aliás, como referiu na ocasião um dos fundadores “alguns apreciam-no no
redondel, mas todos comungamos do apreço por ele, no redondo, no prato”.
Constituem objectivos desta confraria a investigação, defesa, promoção e consumo
da carne da raça do Touro Bravo através de iniciativas próprias, ou em conjunto com outras
associações nacionais e internacionais, nomeadamente de Espanha.
De entre as iniciativas a levar a cabo por esta confraria destaca--se a promoção e
apoio à realização de eventos gastronómicos que incluam a carne de touro bravo, bem
como, a realização de concursos cuja finalidade seja a promoção e divulgação do consumo
da carne de Toiro Bravo, designadamente a eleição do cozinheiro, do talho e do restaurante
que em cada ano mais tenham contribuído para a divulgação deste produto.
Constituem igualmente objectivos da Confraria, a promoção da investigação do
património gastronómico nos seus múltiplos aspectos, nomeadamente, receituário, arte,
técnica da confecção da carne de touro bravo e investigação histórica.
Os fundadores da Confraria Gastronómica do Touro Bravo vão agora preparar o
acto eleitoral que designará os primeiros órgãos sociais e começaram já a efectuar convites
à inclusão de novos confrades que poderão ser pessoas singulares e colectivas que desenvolvam directa ou indirectamente actividades relacionadas com o Touro Bravo. Poderão ser
também confrades as pessoas singulares e colectivas que desenvolvam ou venham a desenvolver actividades consideradas de interesse para a Confraria.
A Confraria Gastronómica do Touro Bravo conta, desde o início do processo de
constituição, com o apoio da Câmara Municipal de Coruche, prevendo a apresentação a
outros organismos locais e nacionais, imediatamente após a eleição dos corpos sociais.
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E, passou meio século ...

Manda o rigor que não alinhe em confusões e, por assim ser, aqui esclareça (a meu ver…) as coisas e as chame pelo seu nome.
Em 2006 regista-se uma efeméride de extrema importância para a Coruche sempre taurina. Com António Teixeira e Álvaro Patrício ideando, constituiu-se a “Comissão
Construtora da Praça de Toiros de Coruche” integrando o já citado António Feliciano
Branco Teixeira, Fernando Andrade, João de Oliveira Cardoso, António Silva, João Dias
de Almeida, Sebastião Henriques Pereira Simões, José Carlos da Silva Santos, António José
da Veiga Teixeira, David Ribeiro Telles, João Coelho Capaz, Joaquim Andrade, Carlos
Miranda, António José Roquette, Paulo Ribeiro Telles e Artur Lopes Telles Branco.
O facto merece ser exaltado, porque estando por fazer com rigor histórico o
acervo de lugares táuricos da vila, temos que convir ter sido a comissão empossada em
1956, quem dotou a vila de um digno tauródromo definitivo, tanto quanto o adjectivo
ignora a factualidade que nos revela precário o que temos como eterno.
Desde sempre se efectivaram na vila de Coruche espectáculos formais, logo
após que os mesmos tentassem reproduzir nas diversas localidades (e devidamente adequados…) o fausto das cerimoniais corridas Reais, que é sabido começaram por
comemorar coroações e casamentos. No caso Português, acontecidos no Terreiro do
Paço, com a excepção curiosa do que reza a história, aconteceu no reinado de D. João
II, que ao que se diz (e o seu chanceler regista no Tombo…) reuniu quinze mil pessoas
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no Terreiro do Sapal (hoje Praça do Bocage), na
então “Setúval”, para presenciarem os festejos de
toiros que promoveu em honra de um príncipe
negro, de seu nome Bé Homi, que o astuto monarca recebeu convencido que recebia o hoje mítico
Prestes João. Lapsos da Estória na História… .
Em Coruche, com a ressalva devida aos
arquivos da Câmara quer da Misericórdia, que é
sabido pereceram a seu tempo em estúpidos incêndios, há memória de transcrição oral de praças
perto das escadas do Castelo, de uma outra na antiga rua da estalagem, de uma outra no freixo do
Rossio onde hoje se situa o que foi o Grémio da
Lavoura e que existiu até 1910.
Diz-se que em 1926 se construiu de
madeira, uma praça na margem esquerda do Rio,
em que José Garcia estoqueou toiros e também se
diz que em tal praça, Manuel dos Santos sofreu a
pior cornada da sua vida, sendo que nela também
actuaram, entre outros, Simão da Veiga, António Luiz Lopes, D. Vasco Jardim e Carlos
Arruza, Fermin Rivera, Carlos Cañitas e ainda a “Deusa Rubia” Conchita Citron, que
pesem os seus anos, ainda ai está de perfeita lucidez e beleza entre nós e com toda a
certeza, pronta para nos ajudar a refazer a história.
Esta praça, de meritório passado, que Jaime Duarte d'Almeida na sua “História
da Tauromaquia” vol. I, dá como construída em 1925 (erradamente…), foi segundo o
mesmo autor interditada pela Inspecção-Geral dos Espectáculos, e não se oferecendo
viável a reconstrução, um grupo de aficionados meteu ombros à tarefa de construção
de uma praça de fábrica, não sem que antes tenham para cumprir calendário construído uma de madeira, no Rossio, progressivamente substituída por alvenaria, até configurar a actual. Lembro-me perfeitamente do tempo em que só a barreira e os curros eram
de alvenaria, o que não deixa de ser triste por constatar o velho que já estou. Ainda em
fase de semiconstrução, em 16 de Agosto de 1957, neste local já actuaram Simão da
Veiga Jr. e Manuel Conde, José Simões e José Júlio lidando toiros de Teixeira que os
profissionais de Riachos comandados pelo nosso José Luís Coragem, pegaram.
Só passaram três anos, em 14 de Agosto de 1960 a praça foi formalmente inaugurada, tendo actuado em tal corrida, Manuel Conde, Joaquim José Correia, os
Amadores de Montemor e José Falcão e Óscar Rosmano, então promissores novilheiros, alguns da mítica Escola de Toureio de Coruche, lidando toiros de várias ganadarias da terra, em corrida em que o Almirante Américo Tomás, Presidente da República emprestou a sua presença, políticas actuais à parte.
Em 2006 comemora-se um facto de relevo; com a constituição da “Comissão
Construtora” começou de facto a história da Praça.
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Inácio Ramos Jr.

À procura de novos toureiros

O concurso “À procura de novos toureiros”, uma feliz iniciativa da SRUCP,
gerida taurinamente pelo matador Rui Bento Vasquez, que também ele há 25 anos atrás
foi um dos brilhantes vencedores de idêntica iniciativa. À época, a praça capitalina era
gerida por Manuel Jorge dos Santos, filho do matador e grande empresário taurino que
foi Manuel dos Santos, que marcou presença nas bancadas do Campo Pequeno para
assistir ao dia da aula pratica com reses.
Rui Bento Vasquez e José Luís Gonçalves, dois dos vencedores desse concurso apadrinham agora o da nova geração formando o júri conjuntamente com Maurício
do Vale e em cada tenta realizada o ganadeiro anfitrião desempenha idênticas funções.
O início teve lugar no primeiro fim-de-semana do novo ano, 6 e 7 de Janeiro. No sábado, dia 6, apresentaram-se 49 jovens à aula de toureio de salão, primeiro teste com a
ilusão de serem apurados para o dia seguinte onde iriam ser novamente avaliados numa
aula prática com reses. No domingo, 7 de Janeiro, os 28 candidatos seleccionados:
Alexandre Mira, André Rocha, Augusto Espiga, Cláudio Miguel, David Ferreira, Dinis Coruche,
Duarte Palha, Erica Rebelo, Francisco Costa Freire Correia, Francisco Lopes “Paco Velásquez”, Gonçalo Montóia, Inês Ruivo, Inês Coelho, Joana Prates, João Miguel Ribeiro “Cuqui”, Luís Cochicho, Luís
Ricardo, Manuel Dais Gomes, Marcelo Ribeiro, Miguel da Cruz, Miguel Murtinho, Pedro Caldeira,
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Pedro Brito Sousa, Rui Esteves “Serranito”, Sérgio Santos “Lobo dos Santos”, Tiago André, Júlio Antunes
e Wilson Maçarico “Chamaco”, enfrentaram reses de São Torcato que no geral saíram a dar
bom jogo e a assim proporcionarem uma excelente tarde aos debutantes no Campo Pequeno
como também aos espectadores que assistiram a esta aula prática de toureio dirigida pelos
padrinhos do concurso. Todos os candidatos desta tarde ficaram apurados para a fase
seguinte, e para as diversas tentas a realizar até à grande final no dia 20 de Fevereiro, onde
irão ser seleccionados por fases até apurar os candidatos que chegarão à final.
A primeira das tentas realizou-se na ganadaria de Hrds. de Conde Cabral a 10
de Janeiro, a segunda no dia 12, na ganadaria de Hrds. de Cunhal Patrício, prosseguindo no dia seguinte na ganadaria de Sommer D’Andrade. Após este ciclo de tentas o júri
procedeu a uma nova selecção dos candidatos. Na decisão do júri pesou, para além da
atitude de cada candidato no tentadero durante as lides, a postura pessoal que cada um
deles adoptou desde o inicio do concurso. Passaram a esta fase seguinte 15 jovens: Dinis
Coruche, Francisco Correia, “Paco Velasques”, Gonçalo Montóia, Inês Ruivo, Inês Coelho, Joana Prates,
Joaquim Ribeiro “Cuqui”, Luís Cochicho, Manuel Dias Gomes, Pedro Caldeira, Pedro Brito Sousa, Rui
Esteves “Serranito”, Sérgio Santos “Lobo dos Santos” e Wilson Maçarico “Chamaco”.
A 19 e 20 de Janeiro realizaram-se mais duas tentas, desta vez no palco do funcional tentadero da herdade do Borralho, e, teve Rui Bento a dupla responsabilidade de
ganadeiro e júri. Na semana seguinte foram novamente tornados públicos os nomes
dos 10 elementos apurados para uma fase de maior responsabilidade e compromisso,
onde a disputa ao lugar no passeillo de 20 de Fevereiro ganha já contornos de mais
entrega, valor e sobretudo muita ambição. Dinis Coruche, Francisco Correia, Francisco Lopes
“Paco Velasques”, Gonçalo Montóia, Joana Prates, Luís Cochicho, Manuel Dias Gomes, Rui Esteves
“Serranito”, Sergio Santos “Lobo dos Santos” e Wilson Maçarico “Chamaco”, são os espólio dos
dez melhores que prosseguiram em mais algumas tentas. No dia 30 e 31 de Janeiro na
ganadaria do Eng.º António Silva e herdade da Torrinha, de Mestre David Ribeiro
Telles e a 2 de Fevereiro na ganadaria de Vila Galé sairam Francsico Lopes “Paco Velasques”
(Golegã), Gonçalo Montóia (Santarém), Joana Prates (Moita do Ribatejo), Luís Cochicho (Vila Viçosa),
Manuel Dias Gomes (Lisboa) e Wilson “Chamaco" (Alenquer)”, os seis ilusionados jovens que
vão disputar os troféus na novilhada final a 20 de Fevereiro no Campo Pequeno. Mas
o melhor dos troféus reservados ao grande triunfador é a sua presença numa novilhada em Agosto, já trajando de luces naquele mesmo albero, além de ter já garantido outros
postos em novilhadas a realizar por empresas aderentes à iniciativa, assim como o seu
debute em Espanha nalgumas novilhadas sem picadores, e com presença já assegurada
em praças como Saragoça ou S. Sebastian. No dia da grande final o triunfador irá receber um traje de luces, oferta de Rui Bento Vasquez, um capote e uma muleta oferecidos
pelo matador de toiros José Luís Gonçalves e o autor do melhor quite irá receber um
capote de brega oferecido pelo Real Clube Tauromáquico Português.
O Jornal de Coruche congratula-se por algumas das ganadarias aderentes
pertencerem a Coruche e expressa os seus votos de importantes triunfos aos participantes nesta feliz ideia da SRUCP de reeditar o concurso que há 25 anos catapultou os
jovens de então para o escalafon maior, preparando-se agora para lançar novos valores
no mundo da tauromaquia.
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Torrinha recebe Paco Ojeda
Toureio e arte numa tarde de Inverno

Na Universidade do toureio a cavalo, montou cátedra uma figura do toureio a
pé. A Torrinha recebeu Paco Ojeda. Ali esteve para tourear novilhas de tenta e derramar o seu saber e a sua arte naquela mítica na “arena” do tentadero Sorraiano.
Algo “pesado” nos seus cinquenta e alguns anos, mas cuidando-se como se fosse
tourear a Sevilha. Ao almoço, escolheu comer frugalmente, avançando que toureiro tem
que se preparar do mesmo modo, tanto para tourear um “Toiro de Sevilha” ou uma vaca
de tenta. Impressionou aos mais atentos os seus exercícios de “aquecimento “. Era um jovem
toureiro que ali estava. Ao abrir o capote para lancear “ao vento” sentiu-se o perfume toureiro que por ali se derramou. Era outra coisa. À mente vieram as faenas de antologia que
tivemos a sorte de ver ao Homem/Toureiro que ali estava a escassos metros de nós.
As vacas saíram a investir. Aliás outra coisa não seria de esperar dum cuidado
de anos na selecção na divisa JR. Na tarde, caindo para o anoitecer, ouvia-se João
Ribeiro Telles “comandando” a tenta… É difícil descrever o ambiente vivido.
73

Torrinha recebe Paco Ojeda

Absorvia-se cada passe, cada movimento do “maestro” de Sã Luca de Barrameda.
Toureiro feito a ferro e fogo. Impondo-se já “tardio”, ninguém nele acreditou
até ao dia. O dia em que brilhou, deixou arte e encanto toureio em cada uma das tardes
em que jogou frente a toiros toiros. Os que lhe “lambiam” a “telleguilha” onde os pitons
encostavam suavemente perante a quietude de um Homem/Toureiro. A Universidade da
Torrinha recebia lição. Lição toureira de um Toureiro. Mas, depois, veio o encanto dos
Toureiros da Casa. António abriu…Senhor Toureiro, Mestre, Profundo, de arte e saber
assimilados desde o berço. Encantou, Recreou-se, montou cátedra também.
Os juniores actuaram a seguir, Joãozinho Ribeiro Telles, toureou de antologia.
Recortes de uma finura de encanto a lembrar seu Pai. Joãozinho, toureiro de inspiração
que não esquece a arte de monta da Torrinha. Veio a pé para “provar pêlo”, mais pertito do que é hábito. E então não é que Joãozinho, com a “muleta em mano” deu nota
de um “Quinta Grande” colheita especial! Apeteceu-nos gritar um olé…
Manuel começou, provando o toureio apeado. Foi uma curta meia dúzia de
passes. Ali havia arte para encantar. Templado com o capote, a gosto, como os
Toureiros. A cavalo, depois, exibiu o classicismo que todos lhe reconhecem. Cuidando
terrenos, incentivando montadas “novas” à voz de Mestre David Ribeiro Telles e com
o apoio incondicional de João e António, seus Tios que cuidam da “camada jovem”
com carinho. Se possível for imaginar a Universidade do Toureiro total, o que ocorreu
na Torrinha neste 1 de Fevereiro do ano de 2007 é, sem dúvidas, a imagem perfeita.
Catedrático do Toureiro a pé: Paço Ojeda.
Catedrático do Toureiro a Cavalo: David Ribeiro Telles.
João Ribeiro Telles e António Ribeiro Telles, Mestres, com lugar assente na tauromaquia.
Manuel Ribeiro Telles Bastos e João Ribeiro Telles (Filho) os continuadores de
uma Dinastia que não parará por aqui…
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Jorge Marques
Homenagem ao Toureiro e ao Homem

Jorge Marques foi justamente homenageado (a título póstumo) numa iniciativa do
Grupo Desportivo “O Coruchense” no decorrer de um Festival Tauromáquico que se
realizou na noite do dia 2 de Junho de 2006, na Praça de Toiros de Coruche.
Ao intervalo foi descerrado um bonito painel de azulejos com a sua imagem
vestido de “prata” e, na circunstância, foi lido um texto, com o costumado brilhantismo, pelo meu amigo Pedro Orvalho, texto que a Organização me pediu para escrever, alusivo ao momento que se viveu de recordação e homenagem.

Jorge Marques foi uma figura incontornável
da Festa e de Coruche
É esse texto que a seguir reproduzo:
As suas qualidades humanas e de excepcional bandarilheiro elevaram-no à categoria dos inesquecíveis.
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Embalado pela “afición” que se vivia em Coruche nos anos 50, foi um dos muitos que se quiseram aventurar a ser toureiros. Seu irmão Joaquim já era uma certeza como matador de toiros. O nome de Joaquim Marques ultrapassava fronteiras e oceanos,
e o Jorge dava os primeiros “capotazos” de salão no velhinho pátio do Jordão onde, os
Irmãos Badajoz iniciavam o que viria a ser a mais prestigiada Escola Taurina Portuguesa. Todo o ambiente e a alma toureira do Jorge, só podiam ter contribuído para o
nascimento e mais tarde a confirmação dum toureiro de eleição.
Na casa da Torrinha esteve alguns anos, fazendo parte da quadrilha de Mestre
David Ribeiro Telles. Com ele e com Bacatum, cimentou uma arte e uma postura em
praça e fora dela, que o iriam acompanhar pela vida. Mais tarde, e no auge de outro
Mestre do toureio a cavalo, formou com António Garçoa, uma dupla de bandarilheiros
que derramou arte até mais não. Mestre Baptista a cavalo, auxiliado por Garçoa e Jorge
Marques, escreveram páginas gloriosas no chão sagrado das arenas. Hoje, nesta noite
sorraiana de quase verão, aqui estão com toda a ilusão de jovens toureiros os intérpretes dum toureio a cavalo a que tanto deste na tua vida toureira. Alguns não tiveram o
privilégio de te conhecer mas, por certo, ouvirão de nós o testemunho das tuas capacidades e grandeza como Toureiro e Homem.
Também o Grupo de Forcados da nossa terra aqui está hoje, como há trinta e
cinco anos, quando, acompanhando Mestre Baptista, os “apadrinhastes” na sua estreia
nas Caldas da Rainha. E que garantia de êxito havia quando o Jorge colocava um toiro
para a pega! Era meio caminho andado, diziam os que galhardamente se colocavam à
frente de um toiro. E as tuas gargalhadas e a tua sempre boa disposição que alegravam
toda a gente. Os teus conselhos que os homens da jaqueta de ramagem jamais ignoravam. Foste um Mestre na tua função, e um Amigo.
O Jorge era um atleta e o seu físico era cuidado para responder às exigências de
tão exigente profissão. O futebol era outra das suas paixões e o Grupo Desportivo O
Coruchense teve no Jorge um dirigente dedicado em várias épocas. A vida associativa
de Coruche, para além do futebol, não passou ao lado do Jorge Marques. Do “seu”
Grémio (Clube Artístico e Comercial Coruchense) foi dirigente, e era aí, centro aficionado por excelência, a par do mítico e desaparecido “Coruja”, que passava os seus
tempos livres.
O reconhecimento em vida das qualidades humanas e profissionais de cada um,
quase nunca é feito. Ao Jorge Marques também lhe calhou essa sina tão própria dos
portugueses e abusada pelos Coruchenses. Mas aqui estamos hoje, na presença da
Maria Leonor, tua dedicada mulher, o David e o Pedro teus filhos que tanto amavas, no
local certo, a nossa Praça de Toiros, para te dizer que afinal os teus Amigos não te
esquecem.
Os teus recortes com o capote que interpretavas magistralmente devem fazer,
aí onde estás perto de Deus, as delícias de todos. Para ti, Jorge, um grande “OLÉ” da
afición de Coruche.
Praça de Toiros de Coruche, 2 de Junho de 2006.
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Dúvidas ou insuficiência

Conheço o Arqtº. Gonçalo Ribeiro Telles desde que
comecei a tomar conhecimento das coisas à minha volta.
Num determinado período da minha vida tive o privilégio de me iniciar na política à sombra do seu saber.
Nesse tempo ouvi as suas lições sobre ambiente e
ordenamento do território e bebi o que pude desse manancial
de conhecimento e de estudo a que dedicou muito da sua vida.
Sei, há muito, dos seus planos para Coruche. Mesmo
antes de 1974. Nunca entendi nem entendo como, NINGUÉM, nem antes nem depois do 25 de Abril, tenha tido a
preocupação de pôr em execução os trabalhos, considerados
de Mestre do Arquitecto, para a nossa Vila.
Mais. Chocou-me a Exposição que o Museu Municipal levou a efeito sobre a obra de Gonçalo Ribeiro Telles. E
chocou-me porque quem escreve e diz isto:
“Dando enfoque aos projectos do Arq. Ribeiro Telles
para a vila de Coruche – projectos nunca implementados –
pretende-se com esta exposição:
1) Dar a conhecer esses mesmos projectos.
2) Minimizar o desencontro entre uma obra de nível
nacional e internacional e a vila de Coruche – segunda casa do
Arquitecto.
3) Criar condições para desenvolver acções de sensibilização junto da comunidade – e da comunidade escolar em
particular – para a necessidade do ordenamento do território
como potenciador de qualidade de vida e minimizador de
problemas ecológicos.”
E continua a não aplicar nada do que o Arquitecto tem pensado e estudado
para Coruche ou anda a ver se chega a perceber os planos existentes ou então sou eu
que não percebo nada do que se passa.
Insuficiência da minha parte. Admito modestamente.
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Justiceiros ou Assassinos?
Pode a pena de morte ser considerada administração da justiça?
Corrigir comportamentos, ainda que dos mais horrendos que imaginar se
possa, com aplicação dum acto que tira a vida ao prevaricador é o modo correcto de o
castigar?
A discussão é antiga mas a conclusão que leve à sua abolição total tem sido
penosamente adiada e continuam a cair, às garras de quem decide, homens que até na
morte, deveriam ter a dignidade inerente ao acabar de uma vida, mesmo que ela tenha
sido usada no pior sentido que qualquer um de nós lhe possa e queira dar.
Numa altura em que milhares de Homens se empenham a minorar o sofrimento humano integrados em organizações de assistência que espalham o bem pelo
mundo todo, continuam as bestas mandantes – de países que da vida humana tem apenas e só a noção de que é uma “coisa” de que podem dispor para se armarem em justiceiros – a matar, melhor, a assassinar, evocando o supremo direito à justiça quando, a
verdadeira justiça, só pode ser administrada por gente equilibrada emocionalmente e
por uma sociedade que a use respeitando leis e códigos onde nunca ninguém possa
“prescrever” a pena capital.
Curioso, para não dizer triste, é que assim actuam governos ditos democráticos,
livres, evoluídos, a par de outros onde, pelos mesmos padrões são considerados atrasados, os ditadores imperam, e o conceito de liberdade não é reconhecido.
Mais! Revoltante é, ouvir que o fulano A ou B foi “executado” (leia-se: assassinado) “graças a deus”.
Que deus menor é este o que é invocado por hordas fanáticas que tem o
descaramento de olhar o “céu” para agradecer tamanha “bênção”?
De quem é a culpa? Só dos governantes “civis” que pela política baixa chegam
aos lugares de mando? Ou é preciso olhar muito mais fundo e centrar-nos no que as
religiões vão disseminando e incutindo em espíritos onde a predisposição para aceitar
tudo sem sequer parar um segundo para a introspecção necessária à tomada de consciência de qualquer ser humano.
O conceito da vida é sério de mais para ser discutido com base nas teologias
existentes sem que o Homem, livremente, a pense e sobre ela interiorize.
A morte, fim supremo de todos nós, deve ter igual dignidade, no pensamento
e na acção.
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Referendo ao aborto
O aborto, as consciências, os alhos e os bugalhos...

O referendo ao “aborto” visa saber o que pensam os votantes sobre o assunto
colocado. Ou seja, que os votantes se pronunciem sobre uma matéria muito sensível do
foro íntimo de cada um, das suas convicções religiosas e ou morais.
Qualquer votante independentemente da sua convicção partidária, mais ou
menos militante, pode votar em sentido contrário à “doutrina” oficial do partido da sua
simpatia/militância. Isto, claro está, se predominar nesta matéria uma TOTAL LIBERDADE de pensamento e de acção. O melindre da decisão do voto de cada um vai cair,
em última instância, nas consequências positivas ou negativas para um feto, uma mulher, um casal ou uma família.
Cremos que é um ultraje à inteligência dos Portugueses ser autorizada qualquer
tipo de campanha eleitoral, patrocinada por partidos políticos. Cada um que se propuser a votar deve fazê-lo em consciência. Se lá vai INFLUENCIADO pela campanha
política do “sim” ou do “não”, então vale mais estar quietinho em casa. O seu voto vai
ser um engano, para si próprio e para a sociedade. Em cima de tudo isto vem agora o
PS “chantagear politicamente” os seus Presidentes de Câmara e os Vereadores mais
importantes do partido, a envolverem-se denodadamente na campanha pelo “sim”.
Argumento: para os líderes do PS esta é uma votação cujo resultado é contra
ou a favor do PS. A mistura “explosiva” de alhos com bugalhos ou o medo da perda
de influência política por parte do PS?

Os exageros pós eleitorais
Ouvimos de tudo na noite eleitoral do dia 11 de Fevereiro. Que foi “uma vitória
retumbante”, que “era um sinal politico inequívoco”, que “alguns católicos tinham
votado sim”, que “agora a mulher portuguesa, finalmente, iria ter uma assistência na
saúde como nunca”.
Eu sei lá o que mais se ouviu nesse dia e nos dias que vieram depois. Mas a
grande realidade é que NINGUÉM ficou a saber CONCRETAMENTE o que a maioria dos portugueses pensa sobre o assunto.
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Continuam os senhores da política a ignorar os abstencionistas, fartam-se de
fazer contas mas não equacionam a grande realidade social que é a abstenção.
Continuem felizes e contentes.
Não queiram saber dos abstencionistas que não vale a pena.
Não procurem saber porque a abstenção atinge em Portugal os níveis que atinge.
Não percam tempo a pensar nisso porque se calhar até são, os que se abstêm,
atrasadinhos mentais que nem para votar prestam.

Páscoa
O Homem tem para com os outros a maneira mais sublime de marcar a sua
passagem: Dar.
Dar-se com a convicção de ser útil, sem pedir nada em troca. Acreditando que
assim acrescentará verdade, nobreza, atitude, em primeira instância junto dos que lhe
estão próximos e por consequência mais abrangente ao mundo onde vive.
Dar é dos maiores actos que o ser humano pode fazer. Dar amizade, dar carinho, dar amor, partilhar pão e abrigo, dividir ensinamentos. Num tempo vivido a velocidade alucinante, num mundo onde cada um procura receber tudo e de qualquer
maneira, atropelando o semelhante se isso necessário for, quem pára um pouco para
pensar que ali, mesmo ao lado, está alguém que precisa que lhe demos algo? Tão simplesmente uma palavra, por vezes, é consolação que baste.
Quão raros são os exemplos de Homens Bons que da vida fizeram ou fazem
uma dádiva permanente. Exemplos tremendos para compreendermos como o mundo
poderia ser o lugar de felicidade que todos almejamos. Mas, dar? Então não é muito,
mas muito melhor mesmo, receber?
Ter tudo o que gostamos, fazer tudo o que nos apetecer, olhar para o lado e
assobiar para o ar perante as adversidades dos outros, perante a fome, a miséria, a
doença dos nossos iguais?
Que a dádiva da vida que Cristo fez, a troco das suas convicções, não seja em vão.
Que ao menos, nesta época do ano, pensemos no grande exemplo que esse Homem nos
deixou a todos, crentes e não crentes.
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Fontes de Identidade
Não é folclore tudo o que de folclore se diz

Os grupos ditos de folclore como que brotam de cada esquina, mas o grave, o
mal é que nem todos fazem jus a tal designação. Porque de folclore são todos e (apenas) aqueles que constituem um “museu” das suas tradições, que assentam a sua representacão num cuidado trabalho de pesquisa.
Certo que um grupo é sempre um sinal mais pelo que representa no campo
do associativismo, mas um grupo de folclore é muito mais, é um defensor da nossa
identidade é um promotor do conhecimento. E se até podemos aceitar que todos
sejam cultura, há no entanto que separar as águas.
Há por vezes muita confusão quanto à definição de folclore mas os dicionários
são claros e a UNESCO também o definiu. E para alguns estudiosos que em Novembro de 2001 se reuniram em Santarém, precisamente para uma análise e clarificação do
termo, FOLCLORE que deve “ser entendido como expressão da cultura tradicional. Entendendo-se como tradicional comportamentos, usos, vivências e valores que qualquer grupo social, relevante culturalmente, utilizou durante o tempo suficiente para impor a marca local, independentemente da sua origem e
natureza”.
É evidente que os que ali estiverem nesse dia não deram nem podiam dar, outro
conteúdo ao termo Folclore, antes procuraram uma redacção simples, compreensível,
às gentes simples, que em grande parte dão vida e alma ao mesmo. Entretanto, é lamentável que em Portugal não haja uma Cultura da Tradição, que de outro modo não
veríamos gente ilustre e mesmo dos grandes órgãos da comunicação social, considerarem “folclore” como “sinónimo de coisa de somenos, de coisa sem importância”.
Mas isso acontece não obstante a Sociedade de Língua Portuguesa considerar
que “tal só se admite a um analfabeto ou pessoas de pouca cultura”!
Com todo o respeito, mas se a Língua é a Nossa Pátria...
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É um crime ignorar ou alienar a “tradição”
Temos plena consciência de que a todos os níveis sectoriais o nosso país atravessa uma grave crise que não pode ser ignorada e se expressa na triste realidade de
ser na Europa aquele que maiores desigualdades sociais apresenta.
Mas o que muito me preocupa no momento, e não estou louco, é a indiferença
quase criminosa com que se encara a “cultura tradicional”, a nossa “memória”, as
“raízes” que nos caracterizam e dizem quem somos. E, não obstante o trabalho relevante que vem sendo desenvolvido pelo INATEL, assim como o apoio que as autarquias vão concedendo, é urgente e fundamental que o Ministério da Cultura não a
ignore, que o Ministério da Educação a integre na escola, que o problema não é apenas
de dinheiro, mas essencialmente de conhecimento.
A maioria dos grupos que de etnografia e folclore se intitulam, são uma
negação do mesmo. Têm, é certo, razão para existir, mas têm espaço próprio, com
todo o respeito não podem coabitar com os que são representativos. E têm todos a
sua quota parte de culpa na maneira como TODOS são encarados, já que no nosso país
não há uma Cultura da Tradição.
Depois, e por muito que algumas entidades venham fazendo de positivo, são
graves os problemas económicos com que de uma maneira geral os grupos se debatem,
especialmente os que remuneram os músicos. Que os trajes correctamente confeccionados (artesanalmente), mesmo numa zona pobre custam muito dinheiro. E quando existe uma escola, é um permanente “gastar”.
Vamos, pois, ter plena consciência da importância da “Cultura das Tradições”,
separem-se as águas, apoie-se em face da qualidade que se tem ou se pretende ter.
Que um povo sem memória não existe! Que eu me recorde e até este momento,
nenhum governo do nosso país se preocupou com a nossa identidade cultural, que
brota da nossa ruralidade, de montes e vales, de vilas e aldeias. Que me lembre, em nenhum grande debate onde se falasse de Cultura, a Etnografia e o Folclore foram referidos. Aliás, e porque as televisões não mostram a riqueza que neste campo temos, desconhecemos o país que somos. Aliás, chegamos ao ponto de para alguns intelectuais
e altas figuras da nossa praça, Folclore ser sinónimo de coisa de somenos, de sem
importância.
A verdade é que não há nenhum dicionário que isso diga, e para a Sociedade de
Língua Portuguesa só um analfabeto assim pode pensar. Com todo o respeito pelas pessoas em si, não nos podemos calar!
Porque é um crime de lesa cultura ignorar ou alienar (coincidentemente)
a “Tradição”.
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A Transformação da Paisagem

A expansão urbana continua a alastrar por vastas áreas onde, antes dominava a
ruralidade e a sua paisagem, substituindo uma e outra pela densa massa do betão. A
transformação da paisagem, face à expansão do fenómeno urbano, não deveria constituir uma simples substituição mas, pelo contrário, uma transformação que estabelecesse
de novo um relacionamento entre a cidade e o campo.
As paisagens rurais tradicionais que ainda estão em equilíbrio, apresentam uma
estrutura viva, permanente de protecção. Nas zonas secas as matas, matos e sebes,
constituem uma rede que compartimenta e abriga os campos cultivados e os montados,
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enquanto, nas zonas húmidas das lezírias e aluviões dos vales, as cortinas de arvoredo,
as galerias ripícolas e a vegetação própria das margens das linhas de água, protegem os
cursos de água e as culturas. O equilíbrio do sistema hídrico, quanto à infiltração, retenção e drenagem, é fundamental manter-se na transformação da paisagem.
A política de ordenamento do território tem esquecido aqueles valores e os sistemas ecológicos que substanciam a paisagem, não só, no planeamento das áreas de
maior incidência urbana, como também, nas áreas rurais, onde num caso e outro é
indispensável manter o zonamento ecológico e a compartimentação da paisagem, como
estrutura de protecção às áreas cultivadas e à sustentabilidade ecológica e física do território. A expansão urbana continua inconscientemente a ocupar os solos mais férteis
dos vales e planaltos, eliminando a agricultura de vastas áreas e a destruir a estrutura
ecológica de que depende a sustentabilidade, não só da agricultura, como também das
cidades, vilas e novas áreas urbanas.
Na “Área Metropolitana de Lisboa”, uma massa edificada alastra indiscriminadamente por todo o território. Em 20 anos, segundo a CRRARO (Comissão Regional
de Reserva Agrícola do Ribatejo e Oeste), calcula-se em 20.000 hectares as áreas classificadas com RAN (Reserva Agrícola Nacional) já desafectadas da sua aptidão na
região de Lisboa e Vale do Tejo.
Tal facto, é devido a uma política urbanística que se preocupa exclusivamente,
com a máxima edificabilidade, preenchendo, preenchendo todos os “espaços vazios”
que sejam servidos pela rede viária ou ferroviária, e donde é expulsa a agricultura.
Nos vales ocuparam-se leitos de cheia e linhas de água. Surgiram urbanizações
nas terras da melhor aptidão agrícola e em encostas declivosas de frágil estabilidade.
Destruíram-se matas, montados e pinhais.
Conjuntos urbanos de densidade excessiva e de grande volumetria alastram
casuisticamente pelo território, à custa da destruição de quintas, casais e paisagens
notáveis, comprometendo a circulação da água e a vida silvestre. A agricultura diversificada, de cariz mediterrânico e a estrutura ecológica da paisagem, bases da sustentabilidade do território, são hoje aspectos considerados como dispensáveis, ou mesmo,
são obstáculos, ao desenvolvimento urbano, que alastra confusamente pelo território.
A paisagem degradou-se e descaracterizaram-se os aglomerados históricos,
prejudicando as economias regionais e a vida quotidiana das suas populações para, em
seu lugar, surgirem urbanizações onde, em grande parte, as habitações estão por vender
ou alugar, enquanto muitas das coisas existentes entraram em ruína e estão abandonadas. O espaço rural ficará reduzido aos povoamentos florestais monoespecíficos e à
agro-química, de expressão industrial, nos solos de fertilidade excepcional.
A “florestação” tem no nosso país povoado o despovoamento, a “morte” das
aldeias e o desaparecimento da agricultura familiar. A chamada política de modernização da agricultura tem desenvolvido as monoculturas de eucalipto e pinheiro bravo e a
vinha, tendo abandonado as restantes culturas arbóreo-arbustivas mediterrânicas, promoveu o emprego de máquinas agrícolas desajustadas ao relevo e tipos dos nossos
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solos, como única maneira, juntamente com a adubação química, de aumentar a produtividade por unidade de superfície e incrementou, indirectamente, a pecuária estabulada. Não se tem defendido a mobilização mínima, beneficiando cada vez mais uma
exploração da terra dependente de externalidades energéticas e empobrecedoras do
fundo de fertilidade dos solos.
Nas áreas metropolitanas do litoral e em redor das cidades e vilas do interior
tem-se provocado o abandono da actividade agrícola e destruído matas, montados,
soutos, pinhais e olivais, bem como expressivos valores culturais como quintas e estruturas de paisagens notáveis com o fim de permitir a construção civil especulativa e a
florestação industrial em nome de uma falsa ideia de progresso, sem admitir que estão
a ser postos em causa valores culturais e sociais e a própria saúde, subsistência e dignidade das populações.
A beleza das paisagens desperta nas pessoas que nelas nasceram ou nelas se
integraram, sentimentos de reconhecimento e amor e referências históricas e familiares.
Os laços de vizinhança e o sentido comunitário de uma população apoiam-se muito
nesta realidade, que por isso assume um valor transcendente de interesse nacional,
porque é um dos principais elementos que definem a identidade cultural duma região e
de um país.
A degradação das paisagens que se verifica, assustadoramente, por todo o país,
torna-as repulsivas para os habitantes e desprezíveis para o turismo e não permite
garantir o futuro dos nossos filhos numa comunidade que se identifica numa cultura e
tem um passado. Há, portanto que recuperar a agricultura local de abastecimento das
cidades e vilas.
O desaparecimento da agricultura tradicional nas periferias urbanas tem tido as
piores consequências para a vida e sustentabilidade das populações. As cidades e vilas
dependiam dos alimentos frescos produzidos na sua periferia que estão, agora, a ser
trazidos de zonas cada vez mais afastadas. Muito em breve, não será possível abastecer
de alimentos frescos as populações urbanas por barco, avião, caminho de ferro ou TIR.
Transportar estes alimentos é transportar grandes volumes da água a grandes distâncias,
o que acarreta, para além da perda da sua qualidade, um custo elevadíssimo.
Nos primeiros anos do século XXI, mais de 80% da população mundial viverá
em cidades e mais de 200 milhões em grandes metrópoles. Como alimentar essas populações que fugiram à degradação do mundo rural e procuram melhores condições de
vida? Se é possível transportar e conservar os amidos e as proteínas, mais difícil será
resolver o problema do abastecimento de frescos (vitaminas).
O transporte dos alimentos de avião, camião, ferrovia ou barco obriga à utilização de energia fóssil que, para mais, tenderá a decrescer a partir do ano 2010 devido às negativas consequências ambientais resultantes do seu uso, em especial a emissão
crescente de gases.
Há que fomentar uma agricultura que responda às necessidades diárias e essenciais do abastecimento das populações cada vez mais urbanas.
89

A Transformação da Paisagem

A urbanização cresce, actualmente, à custa da destruição de recursos naturais e
da degradação de valores culturais, avançando sobre o território sem olhar a custos
energéticos e à sustentabilidade ecológica.
Em face de tal crescimento há que recriar a unidade urbe-ager (cidade-campo)
como um objectivo fundamental do Ordenamento do Território e do Urbanismo. As
revisões em curso dos Planos Directores Municipais, não podem deixar de considerar
a criação da Estrutura Ecológica Municipal, como estabelece o Decreto-Lei 380/99, e
o abastecimento em produtos frescos dos mercados locais por uma produção o mais
próxima do consumidor.
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O Sorraia

O rio Sorraia percorre o lado norte do vale de aluvião, a que deu origem, em
que se situa a zona histórica da vila de Coruche.
O rio e o vale – os campos do Sorraia – constituem um todo ecológico inter-dependente que, para além da sua utilidade económica de produção agrícola e de
suporte físico de um sistema viário e ferroviário de mobilidade de pessoas e bens, também constitui a base biofísica e ecológica de um desenvolvimento económico que se
deseja sustentável, isto é, que contribua para a permanência no futuro duma paisagem
viável que sirva a valorização social e económica das gerações futuras e que, desde já,
contribua para uma melhor qualidade de vida dos actuais habitantes.
O rio é, portanto, um valor natural e, como tal, deve ser considerado, mas é
também uma referencia histórica, uma memória e um lugar importante para a vida quotidiana da população, para se percorrer, contemplar a beleza da reflexão da luz e da
vegetação na água e onde se convive e refresca.
91

O Sorraia

O rio Sorraia faz parte da paisagem de Coruche. O povoado histórico desenvolve-se entre ele e o sopé das encostas donde se destaca o alto do Castelo. Podemos
afirmar que as barreiras, o alto do Castelo, o povoado, o rio e o campo constituem uma
paisagem cuja unidade, grandiosidade e beleza depende da escala e autenticidade de
cada elemento. A importância do Sorraia nesta paisagem é bem compreendida se atendermos a Unamuno quando no seu livro “Por Tierras de Espana y Portugal” considera:
“Un rio es algo que tiene una fuerte y marcada personalidade es algo con fisionomia próprias”.
Assim, devia ser o Sorraia. Infelizmente o nosso rio, como sucede a muitos outros, está hoje despido de vegetação marginal própria e portanto diminuído nas suas
funções ecológicas e de actividade biológica.
Há uns anos atrás por toda a Europa, também em Portugal, procurou-se transformar os rios em canais, porque as águas residuais urbanas e industriais tinham conspurcado todo o sistema fluvial e julgava-se então que só modelos artificiais de construção
poderiam resolver os graves problemas de poluição e das inundações urbanas.
Muitos rios sofreram obras de regularização, as margens naturais foram transformadas em margens artificiais de alvenaria de pedra e de betão e sujeitas a alinhamentos rectilíneos.
O rio, gradualmente, foi perdendo a vida porque se destruíram as comunidades
A margem elástica revestida da vegetação apropriada, permite a revitalização
da fauna e flora e contribui para uma melhor qualidade da água.

| Caminho | Galeria | Margem elástica |
Galeria: Choupo -negro, Salgueiro -branco, Salgueiro -frágil, Amieiro, Freixo
Margem: Borrazeira, Sabugueiro, Tamujo, Caniços
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biológicas componentes dos seus ecossistemas. O rio morria porque desaparecia neles
a vida e a cultura que harmonizava a acção humana com a natureza.
A substituição das margens naturais revestidas de vegetação por muros de
betão ou de alvenaria de pedra foi deplorável para os rios.
As margens elásticas revestidas de vegetação natural apropriada têm grande
importância pela protecção mecânica elástica à velocidade do escoamento das águas e
por assegurarem condições de vida à fauna dos cursos de água.
É nos caniços das margens que os peixes encontram condições de quietude e
temperatura para a desova e que surgem uma série de larvas de insectos necessários aos

peixes e aos pássaros e que sem eles constituem, pela sua abundância, pragas perniciosas. Também é nas margens revestidas de vegetação que surge um plâncton capaz de
realizar o saneamento biológico normal das águas fluviais.
A vegetação das margens tem ainda grande importância na regularização da
humidade atmosférica, pela sua intensa evapo-transpiração, o que é importante tanto
para o ambiente urbano próximo como para as culturas.
A convencional e sistémica substituição das margens naturais por paredes e
muros de betão ou alvenaria de pedra que se completam superiormente com o decorativismo de muretes, gradeamentos, bancos, pérgulas, canteiros de flores e vegetação
exótica destrói a beleza e a função ecológica do rio.
Tais construções transformam os rios em canais artificiais, ineficazes na sua
função depuradora, sem autenticidade e vida, ridículas e deslocadas de qualquer função.
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Com a artificialização do rio desaparece a grandeza e a vida como componentes
estéticas da paisagem de que ele faz parte.
Actualmente, nos países mais evoluídos, procura-se recuperar nos rios a natureza viva na sua complexidade física e biológica com a concretização de programas e
projectos que consistem na meandrização dos cursos e recortes das margens e a definição dos leitos característicos dos caudais característicos de cada estação do ano.
A recuperação das margens elásticas revestidas de vegetação é necessário fazer
no Sorraia, tanto na margem fronteira à vila, como na margem urbana que a limita.
Só assim será possível recuperar a beleza do Sorraia, contribuir para a qualidade
das suas águas, riqueza da sua fauna e flora e ainda possibilitar passeios numa margem
natural onde prevalecem o movimento, os sons, cores, formas e autenticidade da vida
silvestre.
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Conhecer Coruche
1 – A antiga Charneca e o Montado

1 – Antiga Charneca. Montado; 2 – Castelo; 3 – Escosta. Barrocas; 4 – Vila; 5 – Rio; 6 – Campo, Lezíria

O concelho de Coruche abrange duas paisagens distintas; a Charneca e a Lezíria do Sorraia. A charneca é historicamente um carvalhal de vegetação silvestre em que
as árvores dominantes são o Sobreiro, o Carvalho-cerquinho e a Azinheira.
É a esta charneca que se refere Gil Vicente na farsa “O Juiz da Beira”;
“…
Quem quiser vir arrendar
As charnecas de Coruche
…
São terras novas guardadas
Que nunca foram lavradas
Oh que matas para pão
Que vales para açafrão
E canas assucaradas”
Na charneca a cana era abundante e o ermo ocuparia grandes áreas de território. A charneca, desde a romanização, foi sendo, episodicamente, cultivada por
cereais nas clareiras abertas pelo fogo e que, após as colheitas, eram pastadas até se
recuperar o matagal inicial que repunha a fertilidade do solo.
O montado, que era e é, substancialmente, uma pastagem mas também um
recurso donde se extrai lenha, carvão, madeira, mel, tuberas, bolotas e que ainda possi95
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bilita a existência das espécies cinegéticas que ia inicialmente conquistando o ermo, vai
também substituir gradualmente os espaços da agricultura itinerante de sequeiro,
alargando-se pelas áreas mais planas, com menor perigo de erosão. As culturas anuais
de sequeiro passaram gradualmente a ocupar apenas os solos mais férteis e desceram
para os aluviões dos vales, uma vez desbravada a vegetação húmida e selvagem que os
revestia e tornava impenetráveis, o montado estendeu-se para novas áreas antes periodicamente ocupadas pela arcaica cultura de sequeiro justificando a procura crescente
de cortiça e o rendimento seguro da montanheira de porco que passaram a ser os factores mais importantes da economia do montado.
No montado tem vindo a
ser fomentada a plantação de povoamentos monoespecíficos de
eucalipto e de pinhal bravo depois
de ter sido excessivamente lavrado
para permitir a realização de
searas. O processo acarreta a
erosão do solo nas áreas mais
declivosas e a abertura de barrocas
mais ou menos profundas nas linhas de escoamento das chuvadas
mais fortes.
O desaparecimento da pastagem do montado e a sua substituição pelos povoamentos monoespecíficos, atrás citados, é uma das causas da grande dimensão dos fogos
que devastam o território, bem como o desaparecimento da agricultura compartimentada de hortas, pomares, vinhas e ferragiais dos vales interiores da charneca, indispensável para o equilíbrio e regularização do regime hídrico e como aceiros de limitação dos
eventuais fogos. Esta charneca humanizada e cultivada estende-se para norte e para sul
da várzea aluvionar do rio Sorraia a que a linguagem costumeira da região denomina de
“campo” ou “ribeira”, conforme se afasta ou contacta com os povoados.
A vila de Coruche nasceu e desenvolveu-se, durante séculos, na base da encosta abrupta que limita, a norte, a várzea do Sorraia, sob a protecção do “Castelo”, situado num alto dominante daquela encosta, lugar por certo, considerado sagrado nos tempos pré-históricos e onde se ergue hoje a ermida de Nossa Senhora do Castelo. A
encosta que, a norte, separa a péri-planície miocénica da lezíria do Sorraia, é atravessada perpendicularmente por barrocas, mais ou menos profundas, por onde se precipitam as águas provenientes das linhas de água da plataforma miocénica.
É, portanto, um elemento fisiográfico de extrema fragilidade não devendo dar
lugar à construção de edifícios, exigindo um adequado revestimento vegetal e a correcção, com materiais naturais, das barrocas das barrocas por onde se faz o escoamento
das águas pluviais que atravessam a vila e se dirigem para o rio.
Só uma estrutura que defenda na encosta a Vila das águas interiores e as integre no sistema fluvial poderá evitar inundações e lençóis de lama.
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Conhecer Coruche
2 – O Campo e a Vila

1 – Antiga Charneca. Montado; 2 – Castelo; 3 – Encosta. Barrocas; 4 – Vila; 5 – Rio; 6 – Campo, Lezíria

Desde sempre, a cidade ou a vila e o campo, constituíam uma unidade em que
a existência do povoado dependia do espaço agrícola envolvente e este, em grande
medida, não se justificava sem aquele.
Nos livros de horas renascentistas, cada mês é representado pela actividade
agrícola que durante ele se realizava, incluindo a caça, mas nas iluminuras, a cidade ou
a vila, de perto ou afastada, está sempre representada.
Nos dias de hoje, em todo o mundo, devido à dimensão do fenómeno urbano,
procura-se repetir a situação atrás referida, face aos graves problemas culturais, ambientais e económicos que um “pseudo desenvolvimento” baseado no crescimento
desmedido das construções e no artificialismo dos equipamentos urbanos.
Portugal tem hoje 200 mil casas vazias e as concentrações urbanas cada vez mais
dificultadas no abastecimento alimentar.
Segundo o conhecido jornalista americano James Knuster, o fim do petróleo
barato assina a sentença de morte da nossa sociedade e afirma “a produção de alimentos
vai ser um problema. À medida que rareiem os bens intermédios à base de petróleo e gás, a agricultura industrial vai recuar. Vamos ter de produzir a alimentação mais próximo do local onde habitamos
e a uma escala mais reduzida”, em face desta situação prevê que “as vilas terão mais possibilidades de ser bem sucedidas do que as grandes metrópoles, as quais vão ter, provavelmente, de contrair-se fortemente”. Coruche não deve, portanto, esquecer o “campo” da lezíria do Sorraia
que está em sua frente.
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O planeamento de Coruche
não deve continuar a permitir a construção e impermeabilização do solo da
lezíria, mesmo ao longo das vias de
acesso, como tem vindo a suceder, com
grande prejuízo para uma economia
regional. Entre a Vila e o “Campo” há
uma ligação, não só física mas também cultural e uma memória histórica
a manter.
A “charneira” dessa ligação é
o Sorraia cujas margens deveriam manter o bucolismo das árvores ripícolas, o suporte
ecológico dos salgueiros e caniços e os caminhos adjacentes adequados à contemplação
e ao passeio. Transformar essas margens em paredões de pedra e betão coroados por
curiosidades próprias de “jardins públicos” do século XIX e por um murete de cimento que corta a visibilidade do rio e do “campo”, para quem não estiver a ele encostado,
é um atentado à dignidade da vila e à cultura. A visibilidade do horizonte que se contempla e espreita dos enfiamentos de vistas rasgantes que a vila proporciona, está completamente comprometida por aquele murete.
Resta-nos subir ao Castelo para admirar o que resta do rio e da vastidão da Lezíria.
As duas margens do Sorraia deveriam constituir, com o próprio leito de cheia do rio,
não só uma estrutura biológica de suporte da vida fluvial, como também uma unidade
estética de paisagem, apenas se admitindo “inter-faces” pontuais, construídos possivelmente nos lugares dos antigos portos ribeirinhos de Coruche ou em sítios que o crescimento da vila o justificasse.

I – Situação integrando a Vila e o Campo

II – Situação isolando visualmente o Campo da Vila
V – Ponto de vista do Castelo
V1 – Ângulo de visão rasante horizontal com o rio
V2 – Ângulo de visão limitado
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A – Margem elástica ecológica amortecedora
B – Paredão inerte, aumento de velocidade
C – Margem exposta (em terra)
L – Leito de cheia – máxima
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Conhecer Coruche
3 – As barreiras e barrocas

1 – Antiga Charneca. Montado; 2 – Castelo; 3 – Encosta. Barrocas; 4 – Vila; 5 – Rio; 6 – Campo, Lezíria

A vila de Coruche, há mais de duzentos anos, ocupava uma pequena faixa de
aluvião entre a “ribeira” – assim se chamava localmente ao leito visível do Sorraia junto
à vila – e a base da vertente que separa aquele aluvião da zona planáltica superior.
A referida vertente que atravessa todo o concelho, abriga a vila do norte, e é
atravessada pelas águas da chuva que escorrem para o rio. A encosta da vertente está,
por isso, sujeita à constante lavagem pelas águas das chuvas e à consequente erosão do
solo o que provoca a existência de numerosas “barrocas” por onde a água se escoa torrencialmente. O desaparecimento da vegetação destas vertentes e barrocas, devido a
lavouras, à pastorícia e à construção de casas, tem provocado as inundações de lama
que hoje atingem, periodicamente, muitos lugares do Alentejo e do Algarve. As vertentes e as “barrocas” devem, portanto, estar permanentemente revestidas de vegetação natural que, muitas vezes, terá que ser sustentada por paliçadas de madeira.
Tal revestimento e tratamento são importantes nas barreiras do Castelo não só
para a sustentabilidade da Igreja e dos restantes edifícios como também para evitar que
as enxurradas mais violentas atinjam a vila.
A vegetação arbórea e arbustiva da encosta e da respectiva cumeada também é
importante na valorização do conforto ambiental da própria vila porque permite a formação duma zona quente “thermal belt” e de brisas de encosta que poderão ter uma
ligação directa com o necessário revestimento de arvoredo e vegetação ripícola da
margem do rio o que não sucede quando as margens são obstruídas por construções
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de materiais inertes e, por isso,
despidas da vegetação natural
própria da respectiva situação
ecológica. É evidente que a beleza da paisagem, a qualidade do
ambiente, a sustentabilidade ecológica e a possibilidade de defesa
e regularização das cheias resultam fundamentalmente da valorização biofísica e da ligação
entre o sistema vegetal das vertentes (a que pertencem as barreiras do Castelo) e a naturalização das margens do Sorraia, sem a qual o rio estará condenado a morrer biologicamente devido à gradual perda de biodiversidade.
Acresce ainda, o que tal facto é importantíssimo sob o ponto de vista cultural,
da memória, de educação, para a perda do “génio” do lugar e do seu valor para as pessoas que o viverem. Para essa contribuem as obras desligadas de um contexto actual,
da paisagem e dos valores e recursos naturais que, inconscientemente, negam, para dar
lugar a um mero decorativismo convencional.
Estão neste caso a construção de edifícios obesos e de excessiva altura, tanto
no aluvião onde nasceu a vila, como na plataforma superior para onde tem crescido
comprometendo não só as panorâmicas exteriores como a silhueta, proporção e luz da
vila, o desenho da sua estrutura básica e a qualidade ambiental e cultural dos seus
espaços interiores.

Legenda do desenho

Brisa de Encosta

1 – Planalto
2 – Vertente e Estrada Nacional
3 – Avenida e margem adjacente
4 – Margem adjacente e campo

Infiltração
Escoamento superficial
Retenção

O revestimento vegetal e o arvoreda da cumeada da vertente e da margem adjacente ao rio é importante na formação de brisas de encosta, na infiltração e escoamento das águas pluviais e na valorização
da paisagem e das vistas.
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As questões Políticas
Os conflitos-base, latentes, não resolvidos na Europa

O divórcio entre os centros de decisão política e opinião pública
Este é um problema real, que ocupa o pensamento das pessoas mais
lúcidas, dos nossos dias, e que ocupou a mente de pessoas esclarecidas da geração dos fundadores, do presente modelo de união entre os diversos Povos e
Estados da Europa.
Enquanto que em alguns países se organizaram, e se continuam a organizar,
consultas às respectivas populações, noutros, como em Portugal, isso não foi feito. Na
minha opinião, mal. Agora parece que se está a querer emendar a mão. Veremos se é
realmente verdade. Estas consultas foram levadas a efeito sobre os temas mais importantes da construção europeia, tais como a adesão às comunidades, a introdução dos
pilares políticos ou da moeda única.
O não ter sido feito, em alguns países, levou a que, nesses países, os cidadãos
não fossem devidamente informados do que estava em causa em cada momento. Não
tomaram conhecimento das opções defendidas pelas diferentes correntes de opinião e
das possíveis alternativas de modelo ou de forma de organizar a vida comunitária que
interessa, ou deve interessar, a todos.
Nos países em que a discussão – e a informação de que daí inevitavelmente
nasce – foi feita, os resultados foram variáveis.
Assim, quando em 1972 foi levado a efeito o primeiro alargamento os Governos da Dinamarca e da Irlanda organizaram um referendo para auscultar a opinião dos
respectivos cidadãos, sobre se deviam, ou não, tomar a decisão de fazer aderir, os
respectivos Estados, às Comunidades. Nestes dois casos, a resposta dos cidadãos foi
positiva. Mas melhor que a decisão de adesão ter sido ratificada e apoiada pela maioria
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das respectivas populações, foi estas terem ouvido e discutido a questão. Em resultado
disto, ficaram melhor informadas e os Governos dos dois países, (e os Governos subsequentes), ficaram mais escudados, e fortalecidos, nas suas opções, garantido que foi o
apoio da maioria da população a essa adesão.
De sinal contrário foi o resultado do referendo levado a efeito na Noruega.
Nem por isso se pode dizer, na minha opinião, que este facto constituiu uma derrota
ou uma vitória do processo europeu. Isto se aceitamos verdadeiramente a Democracia
Política e a Liberdade de Expressão e de Pensamento das pessoas. E como reflexão pergunto!... O que teria acontecido neste país (Noruega) se o Poder Político tivesse decidido, sozinho, sem consulta popular, levar por diante a adesão às Comunidades? Em
qualquer dos processos as questões foram levantadas, discutidas, apreciadas. E livremente as populações decidiram.
Uma outra fase crucial foi a ratificação do Tratado da União Europeia, que
introduziu alterações significativas na natureza da construção europeia, com a introdução dos pilares políticos e com a consignação do objectivo de se instituir a união
económica e monetária, com o propósito anunciado de introdução de uma moeda
única. Este Tratado ficou conhecido pela denominação de Tratado de Maastricht, nome
da localidade Holandesa onde foi assinado. Mais uma vez se assistiu em alguns países a
uma discussão livre sobre o tema, o que levou a que, por exemplo, em França que organizou um referendo para o efeito a vitória do sim tenha sido por uma escassa diferença
de cerca de 80.000 votos. Escassa ou não o facto é que a vitória do sim foi aceite por
todos, democraticamente, pois tinha sido discutido o problema, tinha sido feito o contraditório e toda a população minimamente ficou informada do que estava em causa. O
resultado foi aceite pelos que votaram sim e pelos que votaram não, por isso mesmo.
Por ter havido discussão e informação.
Em Portugal, isto não aconteceu. E não aconteceu, apesar dos alertas de pessoas tão diferentes como o Dr. Mário Soares, ou o Dr. Manuel Monteiro, que se pronunciaram sobre a matéria, pedindo que se discutissem publicamente os assuntos. Nada
foi feito!
(para mais informação ver o Projecto de Resolução nº 82/VII do CDS-PP – Proposta de
Referendo sobre a Revisão do Tratado da União Europeia – Assembleia da República, Lisboa 2 de
Março de 1998 in Diário da Assembleia da República, IIª Série-A, nº 36, de 12 de Abril de 1998).
Na altura o Dr. Mário Soares era o Presidente da República Portuguesa e o Dr.
Manuel Monteiro líder do CDS-PP. O Dr. Mário Soares é, como se sabe, da área
Socialista, o Dr. Manuel Monteiro, da área da Direita Conservadora. Ambos pediram a
discussão pública dos temas que o novo tratado introduzia. O Dr. Manuel Monteiro
pedia a organização de um referendo para que os portugueses fossem chamados a pronunciar-se. O Dr. Mário Soares respondeu ser uma boa ideia e advogou a organização
de uma consulta popular. Apesar disso não foi o mesmo realizado, por falta de vontade
política do Governo do Prof. Doutor Cavaco Silva, tendo-se perdido uma boa oportunidade, também na minha opinião, de discutir o problema no nosso país.
Uns claramente favoráveis à construção de uma Europa Federal; como por
exemplo o Dr. Soares; outros, como o Dr. Monteiro, claramente a favor de uma Europa
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de Cooperação Intergovernamental. O Dr. Mário Soares, em várias declarações concedidas às televisões portuguesas, afirmou que a classe política portuguesa estava a perder
uma oportunidade de ouro de comprometer os cidadãos, em geral, com o processo
europeu, com os evidentes benefícios que daí poderiam resultar para a causa europeia
e para a própria democracia portuguesa. A falta de informação, resultante da falta de
discussão pública sobre a matéria, levou a situações pouco desejáveis. Todos estamos
lembrados da sessão da Assembleia da República em que o Tratado foi ratificado.
Lembremos os factos. Os jornalistas de serviço, dos vários órgãos de informação presentes no hemiciclo do Palácio de São Bento, fizeram uma pequena sondagem
aos deputados. Pequena no número de perguntas. O resultado foi penalizador, para
aqueles que querem uma construção europeia sólida e consciente: – apenas 30% dos
deputados sabiam o que estava em causa no referido Tratado de Maastrich. E, no
entanto, ratificaram-no sem discussão de maior.
Com esta atitude o prestígio da Assembleia da República, e o do próprio regime
democrático, ficou abalado. Pelo menos na mente dos cidadãos mais conscientes e lúcidos. Na opinião pública nada se discutiu, de profundo e de sério. Quem tentava discutir as questões era claramente catalogado como anti-europeu.
Esta estratégia foi montada pelo Governo, de então, de forma a inibir a discussão séria do problema. O que poderia trazer resultados distintos do que o Governo
“democrático” pretendia. Quanto a mim sem razão este receio. Quero recordar a
propósito de que este tipo de acusação não é novo, nem apanágio dos nossos dias. Já
nos anos de 1950 – L. Ehrard – Chanceler alemão que sucedeu a Konrad Adenauer,
dizia – citado por Jean Monnet – “Se critico a Constituição Alemã ninguém me dirá que sou um
mau alemão. Mas se critico a Comunidade dos Seis, em nome de uma Europa mais ampla, acusam-me imediatamente de ser um mau europeu”.
Neste caso diria que quem não defende, em Portugal, um modelo federal de
construção europeia é imediatamente catalogado de anti-europeu o que é, manifestamente, abusivo e prefigura uma situação de desonestidade intelectual de quem produz
essas acusações. Por isso poucas pessoas ficaram a saber os contornos da então PESC
(Política Externa e de Segurança Comum) e da CJAI (Cooperação na Justiça e Assuntos
Internos), e do que isso significava para a construção europeia e para o país; poucas
pessoas ficaram informadas das implicações da criação de uma moeda única. Muito
menos se informou os cidadãos de tudo o resto, que mais adiante se tratará.
É bom recordar que, segundo a definição do Prof. João César das Neves,
“Moeda é o símbolo do valor económico puro. Ela serve, deste modo, para guardar e medir valor. Se a
moeda é a medida do valor, não é difícil de perceber que há grandes vantagens em usar a mesma moeda
em todo o lado. Tal como o metro para medir o comprimento, ou o quilo para medir o peso, seria muito
bom que a medida do valor fosse a mesma em todo o lado. E como vimos, a maior parte da história
do mundo viveu com uma moeda única, o ouro... Só neste século (XX) as moedas nacionais de papel
começaram a ser usadas em transações internacionais.”
Portanto, nem sequer uns e outros podiam argumentar que a Moeda era um
símbolo de Soberania. E se o era para alguns, embora como vimos recentemente, não
tinha a importância, nesse campo da Soberania (e muito menos no da Independência),
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que uns lhe quiseram dar e outros retirar. Porque é que não foi a questão discutida,
junto da generalidade dos portugueses? Este défice democrático, expressão que não é
de minha autoria, mas que adopto sem dificuldade por me parecer que traduz exactamente o problema, se traduzida para a base do sistema, pode levar a prazo a situações
muito complicadas.
Em situações de prosperidade relativa ou real, os cidadãos tendem a “descansar” no poder político as decisões e a condução dos seus destinos. Mas se de repente
sobrevier, não uma crise como a que vivemos de abrandamento do crescimento, mas
vier uma crise a sério, e duradoura, de recuo nítido e sentido – de recessão – nos níveis
do bem estar das pessoas, o que acontecerá nessa altura? E se, num exemplo não
inocente, essa crise for assimétrica no espaço europeu afectando sobretudo os Estados
mais ricos e fortes? O que acontecerá quando as pessoas perceberem que muito do
poder de decisão do seu Governo, qualquer que seja a sua cor política, foi alienado?
Quando perceberem que já não é o Governo do seu país que decide questões muito
simples para a sua vida; e quando perceberem que em caso de conflito latente, ou
declarado, não cabe ao Governo do seu país decidir se entram ou não no mesmo?
O que acontecerá, em Portugal e nos outros países onde existe este défice
democrático? Levanto apenas estas questões. Não tenho respostas para elas. Aqui as
deixo para reflexão. Mas tenho receio do que possa vir a acontecer, no futuro, por falta
de captação do interesse e da vontade colectiva. Por falta de acções de motivação, destinadas a fazer entender às pessoas o porquê de certas decisões.
Chama-se a isto, na linguagem empresarial, envolver as pessoas de forma a
motivá-las para o alcançar de um objectivo comum. Um país não é uma empresa, dir-se-á e com razão. Pois não é! É uma entidade bastante mais complexa; mexe com o
imaginário colectivo de muitos milhões de pessoas e não de dezenas ou centenas. Mexe
com as suas referências culturais, com as suas tradições, com as suas convicções, com
os mitos colectivos. E por isso os cuidados devem ser maiores, no tratamento das
questões que se prendem com esta problemática. O que me preocupa ainda mais, é que
este não é um problema exclusivamente português. A prazo veremos quais serão os
resultados desta atitude dos poderes políticos.
A Europa e Portugal vivem neste ínicio do século XXI um problema grave e
muito sério, na minha opinião: – abundam Políticos – faltam Estadistas.
Uns preocupam-se, sobretudo, com os desejos dos seus eleitores do seu quadrante político-partidário e com os efeitos imediatos das medidas que tomam, em termos eleitorais; os outros, os Estadistas, preocupam-se com o bem colectivo, e as suas
preocupações vão no sentido de pensarem estratégicamente a forma de posicionarem
o Estado e o País que representam, o melhor possível na cena internacional, de forma
a defenderem os interesses da comunidade nacional que representam. Não seria preferível montar campanhas de informação e divulgação, com a cumplicidade das várias
forças políticas, introduzindo este tema nas campanhas eleitorais? Não seria de promover manifestações culturais, sociais, sobre estes assuntos? O que se tem feito, quanto a mim, não é suficiente. Tem sido mesmo ineficaz, dado que não tem alcançado os
resultados desejados. Quase só se fala de Europa, junto da opinião pública, quando se
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quer falar de subsídios. E quando estes forem reduzidos, ou mesmo acabarem? Ficam
estas questões por responder. Porque não se fala da redução dos factores de Soberania?
Porque não se fala da questão do modelo de Poder, que no próximo artigo se tratará?
Em França e na Holanda, no ano passado (2005) falou-se e discutiram-se os
temas da União e do modelo de governança, a propósito da proposta de um Tratado
Constitucional para a Europa Unida. O resultado foi a derrota dos Federalistas. Não foi
o fim, nem será, da União Europeia. Foi a recusa da adopção de um modelo federal.
Legitima e democraticamente. Em Portugal, até à data, nada se discutiu e foram introduzidas mentiras sobre o tema.

Os problemas não resolvidos
Federação vs Intergovernamentalidade
Um outro problema ainda não resolvido na União Europeia é a questão da escolha
do modelo de organização política.
As posições Federais vs posições Intergovernamentais
aos níveis económico, social e político.
Esta é outra questão, insuficientemente discutida junto da opinião pública, no
palco político e nos bastidores da política. É a velha luta de pelo menos 50 anos entre
as pessoas que defendem um Modelo Federal para a Europa e as que defendem um
Modelo de Cooperação Intergovernamental. Estas são realmente as duas grandes balizas da discussão de fundo (Poder dos Estados e sua distribuição) embora no seu intervalo existam posições intermédias.
As gerações que atravessaram as guerras, queriam compreensívelmente chegar
a uma plataforma de entendimento, no continente, que permitisse alcançar uma situação de paz perene. Por isso percebe-se que o medo de não se conseguir esse objectivo,
levou algumas dessas pessoas a tentarem encontrar um “remédio” que fosse definitivo
para a situação europeia – e, entre outros “remédios”, a Federação aparecia-lhes como
uma entidade, que por ser supranacional, não permitiria a existência de conflitos, já que
o seu poder se exerceria perante todos os integrantes.
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Noutros casos, as pessoas desejando a paz, acharam que não se podia destruir
séculos de história de formação de nacionalidades, de Estados independentes, em prol
de uma entidade terceira. Tinham medo de poder haver convulsões sérias, que
pusessem em perigo o equilíbrio necessário entre os países e que isso acabasse com a
paz. Preferiam, portanto, defender um outro modelo – o da cooperação inter-governos.
Ainda outros, mais próximos da linha federalista, mas percebendo que as coisas
não podem, ou não devem, andar muito depressa, sobretudo em matérias tão sensíveis
como as questões dos símbolos nacionais e das soberanias, preferiram seguir a via de
uma integração progressiva, sector a sector, esperando que surgisse o fenómeno do
“spillover”. Isto é, que a integração, sector a sector, fosse empurrando a Europa para
uma União que integrasse cada vez mais sectores de actividade humana, até acabar
numa União Federal.
São os neofuncionalistas, inspirados por um Jean Monnet da segunda fase, e
que têm influenciado todo o processo de construção europeia, desde há 50 anos para
cá. Recorde-se que Jean Monnet começou por defender a Federação a todo o custo, e
acabou por defender a Federação a prazo mais dilatado, através da integração por sectores. Por uma questão de rigor passo, em seguida, a descrever as abordagens, mais
comuns, a este tema, da natureza e do modelo de que se deve revestir a construção
europeia. Básicamente existem 4 abordagens teóricas, em termos de modelo:
1) A abordagem pluralista – A Europa das Pátrias, a Europa da Cooperação
Intergovernamental;
2) A abordagem funcionalista – que defende que as relações técnicas e
económicas levarão os Estados a cooperar mais estreitamente;
3) A abordagem neofuncionalista – que diz que a dimensão meramente técnica e económica é redutora, ou insuficiente, e que a construção europeia exige uma
dimensão política;
4) A abordagem federalista – que defende a constituição formal de uma
Federação de Estados, governada por Órgãos centrais, supranacionais.
Em primeiro lugar creio que o pecado original desta discussão, não no seio dos
fundadores, mas nos seus “herdeiros”, é a mistura que se faz entre os temas sociais,
económicos e políticos. Adopta-se mentalmente um modelo para qualquer dessas áreas,
e esse torna-se geral para todos os segmentos da vida em comunidade.
A solução que defendem para um dos campos, defendam-na para os outros
todos. Ora se existe um entendimento, quase generalizado, pelo menos enquanto não
surgir a tal crise, de que a integração, leia-se federação, económica e financeira é uma
boa ideia, porque não assumi-la sem arrastar outros segmentos da vida em sociedade?
Se quisermos extrapolar esse modelo de organização, de carácter económico-financeiro, para outros âmbitos, a questão já não é tão pacífica, ao menos nos países
onde este tema é abertamente discutido. E não o é por várias razões. Desde logo aqui
aponto algumas:
• Culturais – na Europa, região geográfica, existem vários povos com gostos
diferentes, línguas distintas, registos históricos particulares, formas de expressão de sentimentos nacionais próprias, etc...
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• Políticas – os interesses, em matéria de segurança e de defesa, são na maior
parte dos casos divergentes (veja-se o caso do reconhecimento unilateral, por parte da
Alemanha – sem qualquer consulta aos restantes Governos dos Estados da União
Europeia – da independência da Croácia, o qual provocou uma guerra no interior da
ex-Jugoslávia, que levou ao seu desmembramento e à morte de milhares de pessoas) e
as alianças, no âmbito da política externa, têm sido estruturadas de acordo com os
interesses particulares e legítimos de cada país; igualmente a política real de vistos, de
concessão de nacionalidade e outros, continuam a ser consoante os interesses de cada
Estado, embora os Tratados queiram a unificação das normas.
• Sociais – nos vários Estados as regalias e níveis de vida são diferentes, os
graus de desenvolvimento distintos, as formas de protecção na saúde, à família, ao
desemprego, à reforma, estão construídas e são executadas de acordo com as filosofias
e as posses de cada Estado; igualmente o são os incentivos ao estudo e investigação
individuais diferenciados, etc...
Se nas questões económico-financeiras as questões têm sido mais ou menos
pacíficas, e a adopção de uma entidade central de supervisão e outra de controle dessas
questões, não tem levantado grandes e graves protestos, o mesmo se poderá dizer das
outras matérias, se se avançar na redução do núcleo duro das soberanias dos Estados
Nacionais? Penso que existe alguma falta de humildade intelectual nalgumas pessoas,
do meio académico e político, e uma falta perigosa de realismo que pode levar ao
insucesso deste processo de união entre povos diferentes.

O problema dos mecanismos de decisão
Eis outra das questões não resolvidas, neste contexto do presente modelo
de construção europeia do pós-guerra.
Quando se fala de Decidir, fala-se de Poder, e existem quatro níveis para a sua
discussão e definição: – Quem decide? Em que matérias decide? Como e de que modo
decide? E por fim a quem presta contas das suas decisões?
No quem: tem-se assistido a uma luta entre a Comissão e o Conselho Europeu,
com o Parlamento a exigir, pelo meio, mais poderes, com o argumento de que é o único
órgão eleito por todos os cidadãos europeus. O que é verdade. No campo das definições das esferas de competência, cada órgão tem tentado puxar para si as matérias reputadas, por cada um, de mais importantes. No como, de que modo e em que matérias: a
discussão continua à volta de se definir em que situações se deve aceitar a decisão por
maioria – e neste caso definir de que maioria estamos a falar, se maioria simples ou
qualificada e qual o método - ou em que situações a decisão por unanimidade deve ser
exigida.
Tudo isto se cruza, e é uma resultante em boa medida, com o modelo que se
pretende instituir nas Comunidades e na União Europeia. Se o modelo Federal, se o
modelo Intergovernamental. E nestas matérias do que estamos claramente a falar é de
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PODER. Mas voltemos às questões da tomada de decisões. Para complicar um pouco
mais tudo isto, o modelo de decisão depende dos alinhamentos políticos de cada
momento, dos interesses particulares de cada país – que ninguém minimamente informado ignora que os há – e dos futuros alargamentos previstos, com os interesses novos
daí resultantes.
Por tudo isto, e por que não existe unanimidade de pontos de vista no seio dos
25, e como se está a discutir a questão mais importante das Relações Internacionais que
é o Poder, a questão não está resolvida, e dificilmente o estará. E a tentativa de uma
Europa a duas velocidades, é disso um indício muito forte. Se este problema subsistir,
não for bem resolvido, pode fazer retroceder o projecto do espaço europeu. E este
problema só o é, porque cada vez há mais matérias a serem, tentativamente, postas em
comum. O que pode ser bom, ou pode, por si só, destruir todo o edifício já construído, por este poder estar a atingir uma situação de “excesso de peso”, tal o número de
matérias que nele pretende ser instalado. Vejamos brevemente esta parte: os mecanismos de decisão formulados pelo Tratado de Nice. O sistema de organização da hoje
denominada União Europeia, foi instituído, como já vimos anteriormente, pelo Tratado
de Maastricht e é basicamente o seguinte:
– Preparação das Decisões: Comités Especiais e/ou Grupos de trabalho enviam para o COREPER
– Propostas: A Comissão
– Tomadas de Decisão: o Conselho ou a Comissão, conforme os casos
Cabe aqui uma nota de clarificação do que é, e como funciona ou que poder
tem, cada um dos órgãos da U.E., acima mencionados, de forma a contribuir para um
melhor conhecimento de todos sobre as matérias em apreço.
Assim o COREPER é a sigla do Comité de Representação Permanente, que é
constituído pelos Chefes das Missões Diplomáticas acreditadas junto das Comunidades
em Bruxelas. Tem funcionários na sua dependência e é um órgão de ajuda do Conselho,
na preparação das decisões a serem aí tomadas. Os GRUPOS de TRABALHO apoiam
o Coreper. Os COMITÉS ESPECIAIS, na dependência do Coreper, reúnem os peritos permanentes, de áreas de intervenção específicas como por exemplo a Agricultura,
as Pescas, as Questões Monetárias e outras.
A COMISSÃO é o órgão “guardião” dos Tratados; é o órgão de cúpula de
gestão das actividades das Comunidades. É formado por Comissários independentes
dos Estados, que decidem sobre o dia a dia das Comunidades. Tem o Poder de Iniciativa de propor ao Conselho medidas destinadas a salvaguardar ou a impulsionar a construção europeia.
O CONSELHO pode ser entendido de duas formas: (1) O CONSELHO
EUROPEU que é formado pelos Chefes de Estado e de Governo dos Estados
Membros e é o órgão supremo da União Europeia; (2) e o CONSELHO que é formado pelos Ministros das diversas pastas, dos diversos países, reunidos por áreas, que se
reúnem para decidir sobre aspectos ligados às mesmas. O exemplo mais conhecido é o
ECOFIN – que é o Conselho de Ministros da área Económica. Posto isto, o sistema
decisório das Comunidades, no Conselho, sempre assentou em duas modalidades: o sis110
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tema da unanimidade e o da maioria qualificada, vigorando cada uma dessas modalidades consoante as situações concretas, determinadas pelos Tratados, as quais têm sido
alvo de alterações sucessivas.
No Tratado da União, por exemplo, a Decisão por Unanimidade era obrigatória
quando se tratavam das questões relacionadas com as Matérias Estruturais, por exemplo, de não discriminação de nacionalidades, da liberdade de residência, do reforço da
cidadania europeia, da admissão de novos membros, da celebração de acordos com terceiros, da protecção social de trabalhadores, da cultura, da política industrial ou da
revisão dos tratados.
O Tratado de Amesterdão já tinha alargado a possibilidade de o Conselho
poder passar da decisão por unanimidade, para a decisão por maioria qualificada em
vários campos antes não abrangidos.
O Tratado de Nice reforçou o campo das possibilidades de decidir por maioria
qualificada em mais 27 disposições, tentando, segundo uns, aumentar a eficácia da
tomada de decisões, segundo outros aumentando os poderes do Conselho e a supranacionalidade das Comunidades.
O Tratado mexe ainda em três questões sensíveis que são: (1) a dimensão e a
composição da Comissão Europeia, (2) a ponderação dos Votos no seio do Conselho,
(3) a questão da possível extensão dos assuntos, ou matérias que podem ser objecto de
votações por maioria qualificada no Conselho. Isto para além das questões que se prendem com a composição e poderes do parlamento europeu e com o sistema jurisdicional
da União Europeia.
Na perspectiva de uma União Europeia com 27 membros, o número de
Deputados do Parlamento Europeu elevar-se-á, dos actuais 700, aos 732. Haverá uma
redistribuição do número de lugares, o que implica a redução de 91 Deputados dos
actuais Estados-Membros. Só a Alemanha e o Luxemburgo mantêm o actual número
de Deputados. Por exemplo Portugal passará dos actuais 25 eleitos, para 22. Significa
que em termos de quota percentual Portugal passará de 3,57% para 3.01%.
O número de votos no Conselho, detidos por cada Estado é também alterado.
E, ainda a quinze membros, os cinco Estados mais populosos verão reforçado o seu
peso de 55% para 60% dos votos. O limiar da maioria qualificada foi fixado para a
União, em 169 votos num total de 237, ou seja 71,31%. O limiar evoluirá em função do
ritmo das adesões a partir de uma percentagem inferior à actual (71,26%) até um máximo de 73,4%. Na União a 27 membros, o limiar necessário a uma maioria qualificada
atingirá os 73,91% dos votos.
No caso de Portugal. O nosso país dispõe actualmente de 5 votos no Conselho.
Passará a dispor de 12. No entanto o nosso peso específico, medido em votos no
Conselho, passará dos actuais 5,75% para 3,48%. No entanto, o Tratado prevê a possibilidade de um membro do Conselho solicitar que se verifique se a maioria qualificada
representa, pelo menos, 62% da população total da União. Se assim não acontecer a
decisão, eventualmente tomada, não será adoptada.
Quanto à composição da Comissão, cada país tem um Comissário. Significa isto
que os países que tinham mais do que um Comissário, passaram a ter só um. Estão
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neste caso a Alemanha, Reino Unido, França e Itália. A partir do momento em que a
União seja a 27, prevê-se que o número de Comissários seja inferior ao número de
Estados. Assim os membros passarão a ser escolhidos numa base de rotação. No entanto, a decisão definitiva quanto ao número de Comissários só será tomada, segundo os
termos do Tratado, a quando da entrada do 27.º membro.
Estamos perante um quadro de tentativa de estabelecer novos equilíbrios de
poder, pois é disso que se trata. Equilíbrios difíceis, não definitivos, mas que mudarão
nos próximos anos o quadro decisório da União Europeia e cujos resultados são incertos. Foi um dos desafios que se colocaram em 2002/2003 aquando da realização da
Convenção sobre o futuro da Europa. Com o chumbo democrático do projecto
Federalizante da “Constituição Europeia” pelos eleitores franceses e holandeses, o
futuro destas matérias ficou em causa.
Veremos o que o futuro nos reserva.

Os problemas resolvidos
A definição da zona de comércio livre e a criação da zona aduaneira
A partir do final da 2.ª guerra algumas tentativas foram feitas para construir na
Europa uma Zona de Comércio Livre. Destinar-se-ia a fazer crescer o movimento de
trocas entre os países da zona e o objectivo último seria o de proporcionar a estabilidade no continente.
O enunciado deste modelo implica a não existência de barreiras alfandegárias,
ou outras, por exemplo técnicas, para os produtos produzidos em cada um dos países
aderentes. O que desde logo coloca a questão de se saber se um produto é ou não produzido num determinado país, na totalidade ou em parte. Logo muitas vezes podem
surgir dúvidas sobre a verdadeira origem do mesmo. E neste campo da actividade
humana surgiram três projectos na Europa do pós-guerra:
– A OECE/OCDE – que se iniciou com o Plano Marshall
– As Comunidades Europeias, em 1957
– e a AECL./EFTA – Associação Europeia de Comércio Livre em 1959
– e entre estas duas organizações foi instituída, mais tarde – já na década de
1990, pela Convenção do Porto – o EEE – Espaço Económico Europeu que é uma
Zona de Comércio Livre que agrupou os países da CEE, hoje União Europeia e os
países da EFTA.
No seio da OECE/OCDE pretendeu-se construir um Espaço de Livre Cambio, ou livre troca, que englobasse todos os países europeus. As Comunidades Europeias quiseram construir uma ligação mais profunda entre os países que a constituíam,
e formou uma União Aduaneira no seio da CEE. Este modelo implicava, como vimos,
a estruturação de uma política comercial comum aos países membros, e o estabelecimento de Pautas Aduaneiras Comuns, que seriam aplicadas por todos, face aos produtos oriundos de países terceiros.
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A CEE foi inicialmente uma União Aduaneira Industrial, que foi evoluindo
para as esferas dos produtos agrícolas, com a criação de uma Política Agrícola Comum,
tendo a seguir evoluído para uma Política Comercial Comum e finalmente para o estabelecimento de uma Política de Concorrência. Esta fase foi um sucesso na vida dos seis
países fundadores (Alemanha, Bélgica, França, Holanda, Itália e Luxemburgo), e contribuíu, na década de 1960, para o relançamento e o crescimento da economia europeia.
A EFTA que construiu um espaço de Livre Comércio, entre a Áustria,
Dinamarca, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça, sem União Aduaneira,
nem entidades supranacionais. Mas ocupemo-nos do antecessor da actual União
Europeia.

A definição da União Económica e Monetária
Como objectivo a atingir em 1970, mas realmente atingido em 1968, a CEE
propunha-se aprofundar, ainda mais, as relações entre os seus Estados Membros e construir um Mercado Comum. Este modelo define uma construção que vai para além da
Zona de Comércio Livre e da União Aduaneira, pois às características destas acrescenta a criação das liberdades de circulação de pessoas, bens e capitais. Ou seja, dentro do
espaço assim criado, os bens produzidos em qualquer dos países, ou entrados nos
mesmos, os capitais e todas as pessoas nacionais de um Estado Membro, podem circular livremente por todos os outros Estados do conjunto assim formado.
O passo seguinte seria a constituição de uma União Económica e Monetária. A
União Monetária, último passo dessa fase, veio a nascer oficialmente em 1 de Janeiro
de 1999, e foram seus membros fundadores, além de Portugal, outros dez países membros da União Europeia, a saber: Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia,
França, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo.
Ficaram de fora por sua livre iniciativa e opção a Dinamarca, o Reino Unido e
a Suécia. A Grécia ficou de fora, inicialmente, por ter sido recusada a sua entrada, pelo
facto de não ter cumprido os critérios de adesão à moeda única. Com a introdução
desta política os Estados aderentes passaram a ter uma moeda comum – o Euro – e a
estar sujeitos a uma mesma política monetária e câmbial, coordenada pelo Banco
Central Europeu, o qual tem sede em Frankfurt.
A ideia foi pela primeira vez, de uma forma oficial e organizada, passada a
escrito, em 1970 no denominado Relatório Werner, Primeiro Ministro Luxemburguês
da altura, onde se enunciaram alguns passos destinados a criar a U.E.M., que teve
sequência no denominado Relatório Delors, (nome do então Presidente da Comissão
Europeia – Jacques Delors), elaborado em 1989, e que foi finalmente consagrada no
Tratado de Maastricht de 1991. No entanto, é bom recordar que já o Conde
Coudenhouve Kallergi tinha enunciado os princípios da União Económica e Monetária
nos anos entre as duas guerras mundiais.
O Tratado de Maastricht, (art.º 109º, alíneas E,F,J e L) introduziu regras e um
calendário preciso para a criação da U.E.M., a qual se desenvolveria em três fases:
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– A 1.ª fase, que decorreu entre 1 de Julho de 1990 e 31 de Dezembro de 1993,
foi a etapa em que cada Estado adoptou, conforme o disposto no Tratado, (no seu art.º
109º E n.º 2), as medidas necessárias à realização do Mercado Comum, e em especial
as que consagravam a liberalização da circulação dos capitais e o reforço da coordenação das políticas económicas;
– A 2.ª fase – entre Janeiro de 1994 e 31 de Dezembro de 1998 – foi a fase de
preparação das diversas economias para adopção da moeda única, cumprindo as
exigências consagradas no Tratado de Maastricht, os denominados Critérios de
Convergência Nominal, que eram os seguintes:
• Taxa de Inflação – esta não deveria exceder em 1,5 pontos percentuais a
média da taxa de inflação dos 3 países com a taxa mais baixa;
• Défice Orçamental Público – este indicador não deveria exceder os 3% do
Produto Interno Bruto;
• Dívida Pública – que não deveria representar mais do que 60% do P.I.B.,
havendo, no entanto, alguma flexibilidade, neste particular, desde que se observasse que
o país estava a fazer sérios esforços para reduzir a sua dívida;
• Taxas Cambiais – as moedas não poderiam desvalorizar nos dois anos anteriores à entrada em vigor da moeda única;
• Taxas de Juro – no ano que precedia a entrada em vigor da moeda única, as
taxas de juros não podiam exceder em mais de 2 pontos percentuais a média das taxas
de juro dos 3 países com taxas mais baixas.
– Finalmente entrou-se na 3ª fase em Janeiro de 1999 e o EURO passou a ser
a moeda oficial dos 11 países aderentes, dos quinze que compunham na altura a União
Europeia. Para o efeito fixaram-se as taxas de câmbio do euro, face às moedas
nacionais.
Esta fase teve duas etapas: um primeiro momento de transição, em que coexistiu a circulação física das moedas nacionais com o Euro, sendo este apenas moeda
escritural, embora já existisse como moeda oficial; e um segundo momento já com a
circulação física do euro e das moedas nacionais.
Estas foram sendo retiradas, de circulação, a partir de Janeiro de 2002. Passou,
então, a haver apenas uma Moeda no espaço dos onze países: O Euro.
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A inserção de Portugal no Mundo
A Situação Política e a Actuação Diplomática
de Portugal do Pós-Guerra
face aos desenvolvimentos europeus

Os Mitos divulgados e as Realidades dos factos
1. A Situação política interna de Portugal no pós-guerra
Finda a segunda guerra mundial a vida dos portugueses retornava lentamente à
normalidade. Portugal saiu do conflito numa situação privilegiada. Não tinha sofrido a
guerra no seu território, não tinha perdido qualquer parcela do mesmo, tanto na Europa
como em África e na Ásia, não tinha havido mortes de portugueses em combate, via
reforçada a importância estratégica das suas posições territoriais, mantivera as amizades
com os seus tradicionais aliados e ganhara outras.
Desenvolvera alguns sectores industriais e alargara as suas exportações, fazendo face às solicitações dos intervenientes da guerra, e os preços dos seus produtos nos
mercados internacionais subiram. No entanto, havia escassez de produtos, nalguns
segmentos de mercado, e os preços subiam internamente sem igual contrapartida dos
salários, continuando o Governo a prosseguir numa linha de actuação política antiinflacionista. Sentiam-se dificuldades económicas e problemas sociais. Portugal dispunha de reservas de ouro e divisas muito amplas. Mas a crise mundial não permitia a sua
utilização significativa.
No campo político interno vivia-se alguma agitação. Os sobreviventes da democracia parlamentar da 1.ª República, os monárquicos e alguns republicanos e católicos defendiam a instauração de uma democracia do tipo anglo-saxónico.
Os grupos de extrema esquerda, os comunistas e os socialistas, que tinham ficado momentaneamente desorientados com a colaboração nazi-soviética do início da 2.ª
grande guerra, viam num eventual apoio, a prestar pela União Soviética, um caminho
para a tomada do poder em Portugal.
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A colaboração NAZI-COMUNISTA ficou assinalada pelo Pacto Ribentropp-Molotov – Pacto entre os Nazis e os Comunistas. Por este Pacto a URSS de Estaline
ficaria com metade da Polónia e com a Bessarábia e a Alemanha de Hitler ficaria com
a outra metade da Polónia, além de se comprometerem em não se agredirem mutuamente, o que foi quebrado pela Alemanha de Hitler.
Vários grupos tomam posições tais como a União Patriótica e Democrática
Portuguesa presidida pelo Dr. José Domingues dos Santos de que eram membros, entre
outros, o Dr. Emídio Guerreiro, Israel Anahory – movimento que chega a apelar para
o Primeiro Ministro Inglês, Clement Attlee, para os ajudar a derrubar o regime e pedindo-lhe que os recebesse. Esta diligência, no entanto, não teve qualquer acolhimento por
parte do governo britânico.
Um outro movimento – o Conselho Nacional da Unidade Anti-Fascista tenta
também entrar em contacto com o governo britânico, através de António Sérgio, que
escreveu ao embaixador britânico em Lisboa uma carta a pedir que o Reino Unido
interviesse junto das Forças Armadas portuguesas, para derrubar o regime. O Foreign
Office arquivou a carta sem qualquer comentário.
O Grande Oriente Lusitano Unido escreveu ao Presidente Harry Truman, dos
EUA, a queixar-se do regime. Outros movimentos, mais ou menos numerosos, fizeram
diligências junto de governos estrangeiros para que estes os ajudassem a derrubar o
regime político vigente desde 1926. Não obtiveram qualquer sucesso ou apoio por
parte de Washington e Londres.
Estes Governos não queriam que se instalasse, na Europa Ocidental, um foco
de instabilidade. A Inglaterra, através do seu Embaixador em Lisboa, Sir Owen O'Malley,
tinha já reconhecido oficial e publicamente o papel importante da colaboração portuguesa durante a guerra. Estaline, como era natural dada a luta, política e ideológica
internacional da altura, deu apoio à esquerda portuguesa e determinou que o governo
português passasse a ser atacado. As acusações produzidas iam no sentido de não haver
liberdade de imprensa em Portugal, nem liberdade de reunião, nem liberdade de organização de Partidos Políticos.
Haviam sido marcadas para 21 de Outubro de 1945 eleições locais e para 18 de
Novembro, do mesmo ano, eleições gerais. As oposições ao regime organizaram-se em
torno de vários movimentos entre o quais ressaltava o MUD – Movimento de Unidade
Democrática que agrupava as principais figuras da oposição mas que acabaria por
recomendar a abstenção. Do lado do Governo a União Nacional, partido apoiante do
governo, onde se agrupavam todas as figuras ligadas ao regime, a esmagadora maioria
da população civil, a Igreja e as Forças Armadas.
Decorreram sem sobressaltos as eleições de 1945 e de 1949. Na eleição de
1949, para a Presidência da República, a oposição ao regime apresentou como candidato o General Norton de Matos, e o regime apresentou como candidato o Marechal
Oscar Fragoso Carmona. O primeiro acabou por retirar a sua candidatura quando
percebeu que os comunistas haviam tomado conta da estrutura de campanha da mes116
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ma. Em 1950 estava quase restabelecida a situação financeira, a moeda era forte e os
preços mantinham-se estáveis.
Em 1958, a 8 de Junho, deram-se novas eleições para a Presidência da República em que, desta vez, concorreram pela oposição o General Humberto Delgado e
pelo regime o Almirante Américo Tomás, tendo este último sido eleito Presidente.
Foram eleições com um período pré-eleitoral turbulento, em que os oposicionistas conseguiram movimentar grandes quantidades de pessoas.
Nos anos de 1960 a questão foi diferente dado que o ultramar português foi
alvo de ataques, sobretudo a partir da realização da Conferência de Bandung, onde se
agruparam os países denominados de Não Alinhados, (dado que não queriam depender de nenhum dos dois blocos, liderados pelos EUA e URSS, pelo menos no discurso) liderados pela Jugoslávia do Marechal Tito. Os países participantes eram adeptos da
autodeterminação de todos os povos e iriam constituir-se como inimigos da visão portuguesa sobre o tema.
Começava um período em que Portugal iria travar uma guerra em três províncias: Angola, Moçambique e Guiné. O primeiro episódio dessa guerra aconteceu em 4
de Fevereiro de 1961 quando se deu o ataque em Luanda ao quartel da Polícia, à Casa
de Reclusão Militar e à Emissora Nacional.
A 13 de Abril o Presidente do Conselho profere, através da Rádio e da Televisão um discurso em que como resposta aos acontecimentos de Luanda declara que
assumia a pasta da Defesa Nacional para melhor coordenar a acção subsequente de
forma a abreviar as “... providências necessárias para a defesa eficaz da Província e a garantia da
vida, do trabalho e do sossego das populações. Andar rapidamente e em força é o objectivo que vai pôr
à prova a nossa capacidade de decisão. Como um só dia pode poupar sacrifícios e vidas é necessário não
desperdiçar desse dia uma só hora, para que Portugal faça todo o esforço que lhe é exigido a fim de
defender Angola e com ela a integridade da Nação”.
Discurso posteriormente truncado por vários adversários e que, por isso, aqui
se reproduz para que a verdade seja reposta.
A 18 de Dezembro, do mesmo ano, as forças da União Indiana invadem Goa,
Damão e Diu e anexam essas províncias ao seu território. A economia portuguesa, apesar da guerra seguia o seu caminho de crescimento sustentado. A abertura da economia
e a capacidade do aparelho produtivo nacional iam robustecendo uma economia que
estava a sair a passo acelerado de uma estrutura tradicional.
2. A política externa portuguesa face aos cenários europeus do pós-guerra
No pós-guerra Portugal estava com o seu prestígio intacto. A Inglaterra devia
a Portugal cerca de 80 milhões de libras, mas não tinha condições, na altura, para as
pagar. No entanto os ingleses, correctamente, concordaram em obrigar-se, além dos
juros, a uma cláusula ouro, que actualizava a dívida em função do preço do referido
metal precioso.
Portugal pretendia recuperar a soberania plena das bases dos Açores, o que
conseguiu. Pretendia ser parte, como membro de pleno direito, das Organizações
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Internacionais relevantes. O princípio afirmado e anunciado publicamente, pelo Presidente do Conselho, era o de que Portugal deveria colaborar lealmente com os seus aliados, no limite das suas possibilidades. Mas também era claramente dito que Portugal
deveria defender-se de quaisquer tentativas que pudessem afectar a sua soberania.
No domínio económico e financeiro Portugal colaborou na fundação da
OECE (Organização Europeia de Cooperação Económica) e participou nos estudos e
análises efectuados onde foram examinadas as medidas que deveriam ser tomadas de
forma a ajudar a organização a ser mais eficaz. E foram, sobretudo, os Drs. Caeiro da
Matta e Castro Fernandes quem coordenou, da parte portuguesa, os trabalhos, comparecendo a todas as reuniões da organização.
Portanto, no plano económico-financeiro internacional Portugal, nos anos de
1940, 1950 e 1960, seguindo as linhas traçadas, foi membro fundador da OECE, a que
sucedeu em 1960 a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos
(OCDE). Foi membro e fundador das instituíções saídas da criação do denominado sistema de Bretton Woods – Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e de
todos os seus braços, agências ou dependências – Banco Internacional para a
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), – Sociedade Financeira Internacional (SFI),
e da EFTA, de que noutro artigo se falará mais em profundidade.
Cabe aqui uma nota sobre o conjunto de medidas tomadas e que ficou conhecido como o sistema de Bretton Woods. Este é normalmente recordado por três
questões: (1) – Conversibilidade das moedas face ao Dólar e deste face ao Ouro – ou
seja vigorou o padrão-ouro, (2) – Paridade das moedas – Estabilidade nas Taxas de
Câmbio entre as principais moedas; (3) – Equilíbrio das Balanças de Pagamentos, como
forma de regularizar as trocas.
O sistema assentava em três organizações: o Grupo Banco Mundial, o Gatt e
o FMI – que se propunham promover a cooperação monetária internacional, facilitar a
expansão do comércio internacional, proporcionar uma estabilidade câmbial, criar um
sistema multilateral de pagamentos para as transações correntes entre os seus Estados
membros, e colocar fundos à disposição dos mesmos para eventuais medidas de correcção das respectivas balanças de pagamentos. Este sistema durou até 1971, data em
que os EUA anunciaram o fim da conversibilidade do Dólar em Ouro.
De referir que nesta área o Governo Português tomou a decisão de formar um
grupo de trabalho denominado de Comissão Técnica de Cooperação Económica
Externa, encarregue de estudar todas as formas de cooperação internacional em que
Portugal pudesse estar interessado, e que produziu vasta e interessante documentação.
No plano político e militar Portugal foi membro fundador da NATO e em 14
de Dezembro de 1955, após negociações entre os EUA e Inglaterra de um lado e URSS
do outro, foi admitido na ONU.
Ou seja – Portugal nestas três décadas foi fundador da esmagadora maioria das
Organizações Internacionais, de carácter intergovernamental, que surgiram no pós-guerra, sempre com o apoio dos EUA e da Inglaterra e sem a oposição de nenhum dos
países do bloco ocidental. As organizações relevantes de que Portugal não fez parte
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foram o Conselho da Europa, por Portugal não possuir um regime democrático e as
Comunidades Originais, CECA, CEE e EURATOM, por opção própria, a que Portugal
só viria a aderir em 1986. No entanto, logo em Maio de 1962 o Embaixador Dr. Luís
de Góis Figueira recebeu a incumbência de abrir uma Missão junto das Comunidades
Europeias, em Bruxelas. O 1.º Embaixador nomeado para essa Representação, foi o Dr.
Calvet de Magalhães, que acumulou o cargo com o de Representante de Portugal junto
da OCDE.

Portugal e a OECE/OCDE
Como já referi, em artigo anterior, Portugal foi um dos 16 países fundadores
desta organização internacional, de carácter intergovernamental, fundada em 16 de
Abril de 1948, após os trabalhos desenvolvidos em Paris, a partir de 12 de Junho de
1947, com o objectivo de discutir a proposta do General George Marshall, de ajuda à
reconstrução europeia.
Participaram pela parte portuguesa o Ministro dos Negócios Estrangeiros de
então, Dr. Caeiro da Matta e o nosso Embaixador em Paris, Dr. Ruy Teixeira Guerra.
Portugal fez parte do Comité Executivo inicial, juntamente com a França, a Grécia, a
Holanda, a Inglaterra, a Itália e a Noruega. Participou na organização em diversos
níveis. O Dr. Teixeira Guerra, em representação do nosso país, chegou mesmo a ocupar o alto cargo de Presidente do Comité Executivo da OECE. Portugal, tendo manifestado reservas, de início, à ajuda Marshall, veio em 24 de Novembro de 1948 a formalizar o pedido de adesão ao referido apoio.
Em Março de 1958 o Comité da OECE abordou um problema delicado para
Portugueses e Ingleses: o problema da inclusão das províncias ultramarinas portuguesas, na futura Zona de Livre Câmbio. De referir, como curiosidade, que a denominação
de Colónias havia sido extinta pela Lei n.º 2066 de 27 de Junho de 1953, na qual se
extinguia o “Império Colonial Português” e se passava a adoptar a denominação de
“Províncias Ultramarinas”. Não cabe neste artigo uma consideração mais profunda
sobre o tema e sobre as suas consequências políticas e administrativas.
O Reino Unido estudou este tema e o nosso Embaixador da altura em Londres,
Dr. Pedro Thetónio Pereira enviou em 19 de Agosto de 1958, um trabalho elaborado
pelo Comité do Conselho Europeu das Federações Industriais, que estudava o assunto.
Nesse documento se referia que o volume de comércio entre o Reino Unido e a
Commonwealth era de 45% face à totalidade do seu comércio externo, o que levantava problemas de monta à sua política comercial europeia. Na referida reunião, e sobre
o assunto, o Subsecretário de Estado do Orçamento português, Dr. Correia de Oliveira,
fez uma declaração clarificando a posição portuguesa, na qual frisou os seguintes pontos:
Em primeiro lugar que o Governo português pensava que as Províncias Ultramarinas não deviam fazer parte da Zona de Livre Câmbio durante um determinado
período de tempo. No entanto, referia que as condições constitucionais portuguesas
tornavam difícil a sua exclusão definitiva.
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Ou seja, Portugal não queria que as Províncias Ultramarinas entrassem de imediato mas queria negociar um prazo para que as mesmas viessem a entrar. Esse espaço
de tempo serviria para adequar as suas economias ao eventual embate.
Noutro passo da declaração afirmava que Portugal estava disposto a aceitar as
fórmulas que conviessem aos outros membros e que respeitassem os princípios da
Constituição Portuguesa, deixando claro que se as províncias portuguesas fossem alvo
de discriminação negativa, Portugal reservar-se-ia o direito de reorientar as suas importações. Em face desta posição de força do Governo português o Presidente da OECE
em exercício, o Sr. Faure, remeteu o assunto para a elaboração futura de um estudo adequado, acrescentando que “... era difícil aceitar o princípio geral de inclusão, mas que considerava necessário estudar os casos especiais, como o das Províncias Portuguesas, sem todavia comprometer
o arranjo previsto no Tratado de Roma que visava mais o interesse dos territórios ultramarinos, que
os interesses mercantis das metrópoles”.
O Presidente Faure acrescentou ainda “... verificar que não havia conflito de princípios, reconheceu grande importância política ao assunto e prometeu entender-se com os representantes
de Portugal, da França, da Bélgica e da Holanda, sobre os estudos a realizar”.
A sustentação da posição política do governo português exposta pelo Subsecretário do Orçamento baseava-se no facto de “... o direito constitucional português declarar,
sob forma imperativa, a unidade política e económica de todas as partes do território português” e mais
adiante explicava que “a unidade política já tinha sido levada a efeito”, e que “... a unidade
económica, reconhecendo embora os perigos de uma comunicação súbita entre regiões com graus de desenvolvimento desiguais, seria realizada em diversas etapas”.
Frisava ainda na sua comunicação que as exportações, das províncias ultramarinas portuguesas para os seis da CEE, no período de 1953-55, significavam 25% do
total das exportações desses territórios e que o governo português não desejava
diminuir o peso que esses países tinham nas mesmas. Pretendia sim, reforçar os laços
que uniam as províncias portuguesas aos mercados europeus.
Terminava a sua exposição dizendo que se estavam a desenvolver esforços no
sentido de importar mais bens dos países da OECE. Da análise documental sou levado a crer que esta posição de Portugal foi baseada, em grande medida, dada a consonância dos conteúdos, por um estudo levado a efeito pelo Ministério do Ultramar que
tinha como objectivo principal “... ser presente à Comissão que estuda a associação de Portugal
à Zona de Comércio Livre Europeia”, sobre os territórios ultramarinos.
O referido estudo, de 24 páginas, tirava algumas conclusões nomeadamente a
de que o país não podia deixar de ter as maiores reservas em associar as suas províncias ultramarinas, “... dadas as repercussões que a mesma provocaria nas relações económicas entre
a Metrópole e o Ultramar, no domínio da circulação das mercadorias, pessoas e capitais, como no desenvolvimento económico do Ultramar”.
No entanto, acrescentava o referido estudo nas suas conclusões, que Portugal
não poderia nem deveria ficar alheado do problema, nem se deveria afastar completamente a hipótese de associação, dando mesmo a indicação de que o país deveria estudar a possibilidade de adesão, (à Zona de Livre Câmbio) explorando a possibilidade de
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a mesma ser condicionada, com condições favoráveis para Portugal, desde que aceites
pelos outros países da Organização. Entretanto, a Inglaterra propôs que a criação da
Zona de Livre Câmbio englobasse os países que futuramente fariam parte do Mercado
Comum e os restantes países industrializados da OECE.
No seguimento desta proposta foi criado um grupo de trabalho, destinado a
proceder aos estudos necessários à verificação da viabilidade da mesma. Estudos que
tiveram o seu final, com a conclusão dos trabalhos do referido grupo, em Dezembro
do mesmo ano, em que se concluía pela viabilidade da proposta Inglesa. Este Grupo
de trabalho ficou conhecido no seio da organização como o n.º 17. Em Outubro o
Conselho da OECE tinha decidido que a Comissão intergovernamental, o Comité
Maudling, procedesse aos estudos necessários e iniciasse as negociações com os vários
países, sobre a criação da referida zona, de forma a avaliar das condições de cada um
em participar em tal espaço.
Nos meios governamentais portugueses, e no seio da OECE, havia dúvidas se
Portugal estaria em condições de pertencer, como membro de pleno direito, à projectada Zona. Portugal, através do Embaixador Teixeira Guerra, a propósito deste tema
tinha feito saber, em 26 de Novembro, que seria difícil aderir à referida zona, pelo
menos nas condições constantes da proposta britânica.
Esta considerava apenas a adesão de Nações Industrializadas, o que não era
manifestamente, na altura, o caso de Portugal, país que, segundo os seus responsáveis,
era caracterizado como um país “em vias de desenvolvimento”. Assim, e para o caso português foi nomeada uma comissão de peritos da organização, liderada pelo Presidente
do Banco Central da Noruega, M. Melander. Este apresentou um extenso e exigente
inquérito, destinado a ser respondido pelas autoridades portuguesas e visitou Portugal
em Outubro, levando a efeito várias visitas de estudo pelo país. No inquérito formulado, sobretudo sobre questões económico-financeiras, Portugal foi chamado a justificar
o conceito de República Corporativa, para além de ser solicitado a pronunciar-se sobre
a política governamental de carácter económico, nomeadamente sobre os planos de
Fomento e sobre outros extensos e complexos assuntos.
A resposta de Portugal foi igualmente extensa, tendo sido entregue ao Comité
em Maio de 1958. Cabe aqui uma nota explicativa sobre uma teoria mal conhecida do
público, desenhada pelos teóricos da República Corporativa, que pelo seu inegável interesse não resisto a reproduzir:
“A expressão República Corporativa significa que a colectividade soberana não é formada
por indivíduos isoladamente considerados como tal, mas por sociedades primárias (elementos estruturais
da Nação) – família, organismos corporativos e poderes locais (autarquias locais), nas quais se agrupam indivíduos e por intermédio dos quais estes exercem os seus direitos políticos. Todas as actividades
económicas da Nação, nos termos da Constituição portuguesa, devem estar representadas no seio de
organismos corporativos, abertos tanto a portugueses como a estrangeiros”. No fundo, com cambiantes, a representação dos interesses dos cidadãos junto dos poderes instituídos continua a fazer-se desta forma na sociedade portuguesa, como o leitor bem poderá verificar na sua análise da actualidade. Na sequência das respostas do Governo, o Senhor
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Melander (Presidente do Banco Central da Noruega e Presidente do Grupo de Trabalho n.º 21 da OECE), e os seus colegas Srs. Gérard Bauer (Representante da Suíça na
OECE) e J.F. Cahan (Secretário Geral Adjunto da OECE), produziram um documento, que ficou conhecido de alguns, como o “Relatório Melander”, mas cujo título real
é: “Rapport du Groupe D'Experts Presidé para M. Melander au President du Comite Intergouvernemental sur les demandes de la Delegation du Portugal Relatives aux conditions de Participation
de ce Pays a la Zone de Libre Echange”. As conclusões deste relatório vieram a ser muito
importantes para as futuras negociações de entrada de Portugal na EFTA, mas a isso
me referirei em futuro artigo.
Entretanto, em Janeiro de 1958 entravam em vigor os Tratados da CEE e do
Euratom e em Novembro do mesmo ano o Ministro Francês da Informação fazia saber
públicamente que a França não aceitava a constituição da Zona de Comércio Livre proposta pela Inglaterra.
A Inglaterra respondeu com a convocação de uma reunião secreta, a que já
atrás me referi, na qual deveriam estar presentes a Áustria, a Dinamarca, a Noruega, a
Suécia e a Suíça. A propósito o Dr. Ferreira da Fonseca escreveu de Haia dizendo que
De Gaulle e Adenauer tinham abandonado a ideia da criação da zona de livre câmbio,
porque teriam preferido a alternativa francesa de uma rede de acordos bilaterais entre
a CEE e os vários países interessados. Estava consumada a divisão entre os países da
OECE. De um lado os países do bloco CEE, do outro, dois grupos: os convocados
pela Inglaterra para uma resposta ao bloco dos seis, e os outros países que não estavam
enquadrados em nenhum dos blocos.
Iremos ver, em futuros artigos, como Portugal se colocou neste xadrez político-económico da Europa do pós-guerra até aos nossos dias.

A posição portuguesa face às Comunidades Originais
(CECA, CEE, CEEA)
A matéria central da política económica do Dr. Salazar consistia na busca da
estabilidade financeira dada a situação que tinha herdado, de permanente desequilíbrio
e descontrolo das contas do país, do período final da Monarquia e do período da 1.ª
República. O controlo da despesa pública e o planeamento dos investimentos a efectuar
foram duas das suas bandeiras.
Isto levou à tomada de medidas como foi o caso da implementação de uma
política de condicionamento industrial, que era uma tentativa de defender o frágil tecido empresarial português, nascente e embrionário, da década de 1930.
Este instrumento previa que, para ser efectuado um novo investimento industrial, tinha que se obter uma licença para o mesmo ser levado a efeito. Para a obtenção,
da referida licença, era necessário um parecer, não vinculativo, do grémio dos produtores do segmento (em que o novo projecto se pretendia inserir), sobre a entrada de um
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novo parceiro no negócio. Dada a autorização, o industrial podia levar a efeito os seus
investimentos. Por pensar ter interesse a matéria, reproduzo aqui o enunciado da teoria que sustentava o conceito da Política de Condicionamento Industrial:
– «reconhece-se a iniciativa privada, orientada para a organização corporativa, o direito de
instalar novas unidades industriais e de modificar ou transferir as unidades existentes». E mais adiante “O Condicionamento Industrial” visa evitar “le gaspillage” de capitais, dado que num país em
vias de desenvolvimento, não se pode pretender abandonar exclusivamente ao mecanismo de mercado o
desenvolvimento económico, sendo certas as perdas inevitáveis de capital técnico e financeiro que representaria um tal sistema. Reconhecemos, no entanto, e ainda por motivos puramente económicos, que se
o condicionamento industrial se impõe como uma necessidade imperiosa, é igualmente necessário, à luz
da experiência adquirida, de modificar o esquema de execução actual. Mas o que importa desde já
esclarecer é que o condicionamento industrial não tem nenhuma ligação com a organização corporativa
das actividades. De resto, o corporativismo português não afecta, em doutrina e de facto, a organização das empresas ou a forma da sua administração. Observações idênticas se aplicam no caso do condicionamento em vigor relativo à instalação de empresas pertencentes a estrangeiros ou colocadas sob controlo estrangeiro».
Tudo isto se inseriu no objectivo traçado de desenvolver, de uma forma sistemática e organizada, a industrialização do país. Este processo começou, verdadeiramente, no final da 2.ª guerra e baseou-se sobretudo na progressiva implementação de
um quadro de planeamento económico, com vários instrumentos do qual se destacam
os denominados Planos de Fomento.
No que se refere às comunidades nascentes (CECA, CEE e CEEA) e respondendo a uma consulta de Van Zeeland, então Ministro dos Negócios Estrangeiros da
Bélgica, o Presidente do Conselho respondeu em extensa carta na qual tentou retratar
o seu pensamento acerca dos planos que então se faziam.
E a dado passo escreveu “...os Estados Unidos, pela simplicidade do seu espírito e
ligeireza das suas opiniões, não vêem para a Europa outra solução política que não seja a unidade
através da federação; a França, adopta a ideia como maneira mais fácil de evitar o rearmamento
alemão isolado e amanhã potencialmente hostil; as nações que se agrupam em volta da França parecem convencidas embora por motivos diversos, de que aquele é o melhor caminho de salvar a Europa e
talvez o único de assegurar o apoio americano, em potência militar ou em dólares”. E mais adiante
acrescentava “é sobre tão frágeis fundamentos que se anda a construir a federação da Europa”, para
logo de seguida se interrogar se essa federação seria possível; acrescentando que no
domínio da lógica era possível, mas que para lá chegar só via duas maneiras: por acto
de força de um federador ou por lenta evolução, o que poderia levar séculos.
Ora o Dr. Salazar interrogava-se, dadas as circunstâncias do momento, e visto
o quadro internacional vigente na altura (fim da 2.ª grande guerra), sobre quem poderia ser o federador europeu. E prosseguia na sua análise dizendo que talvez, pela sua
força e capacidade potencial, fosse a Alemanha o novo federador. Neste caso interrogava-se para que teria valido a guerra.
“Quanto à hipótese de ser a Inglaterra a assumir esse papel”, referia, que a Inglaterra
no território europeu se tinha sempre comportado como um Estado federal, sendo no
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mundo a cabeça de uma associação de Estados; e que “se enveredasse por esse caminho poderia perder a chefia dessa mesma comunidade e os Estados integrantes seriam levados a buscar outro
ponto de apoio”. Interrogava-se em seguida o Chefe do Governo acerca dos potenciais/possíveis benefícios para Portugal “Independentemente da aliança antiga, e considerando
apenas o jogo das forças mundiais que emergem importaria a Portugal uma Inglaterra forte e independente” e mais adiante “se posso ser interprete do sentimento do povo português, devo afirmar que é tão
entranhado o seu amor à independência e aos territórios ultramarinos, como parte relevante e essencial da
sua história, que a ideia da federação, com prejuízo de uma e de outros, lhe repugna absolutamente”.
Era, portanto, clara a intenção do Governo português de não participar em
nenhuma organização que tivesse por base a ideia de avançar para uma Federação de
Estados. De notar que na altura em que esta carta foi dirigida a Van Zeeland, estava em
formação a mais federalista das comunidades originárias: a CECA.
Um outro ponto que importa reter é a referência explícita ao facto de Portugal
ter, à semelhança da Inglaterra, territórios ultramarinos e não querer interferências de
terceiros no problema. Para o Prof. Mota de Campos a questão era de dupla interpretação: por um lado havia a “vocação africana” do país e um sentimento nacional profundamente consciente da necessidade de salvaguardar a plenitude da independência
conquistada, e mantida ao longo de séculos, o que fazia com que o governo português
encarasse com séria prevenção as intenções políticas expressas ou implícitas, mas não
muito claras, da empresa comunitária; por outro lado havia a questão, não menos
importante, de a Inglaterra ser o principal parceiro económico de Portugal da altura,
quer como fornecedor de bens e serviços, quer como cliente dos bens produzidos no
país. Num quadro de incertezas Portugal preferiu aguardar calmamente o desenrolar
das situações, aderindo ao que não contrariava a sua política e os seus interesses da
altura, e analisando a todo o tempo as posições do seu aliado preferencial.
De facto, havia algo de comum nas preocupações de Portugal e Inglaterra:
(1) Eram parceiros comerciais importantes, sendo essa importância mais marcante para Portugal do que para o seu velho aliado;
(2) Ambos tinham territórios ultramarinos importantes e
(3) Ambos tinham alguma desconfiança face à estratégia da França.
Esta atitude foi também adoptada, na altura, por vários países europeus que tinham relações estreitas com o Reino Unido, e que vieram mais tarde, tal como Portugal,
a aderir às Comunidades, para além dos países que por uma razão ou por outra, como
a Finlândia, não aderiram a nenhum dos blocos europeus da época. Mesmo assim, e
face aos desenvolvimentos posteriores, Portugal não deixou de acompanhar as tendências que se viriam a desenhar no xadrez europeu, como veremos a seguir. Em primeiro
lugar, as diligências diplomáticas de aproximação às Comunidades e o Acordo de 1972
– (1962-1972).
Face aos desenvolvimentos observados no seio da EFTA e no seio da OCDE,
Portugal pediu, pela primeira vez, por carta datada de 18 de Maio de 1962, dirigida ao
presidente do conselho da CEE, a abertura de negociações visando “estabelecer os termos
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da colaboração que o governo português pretendia ver estabelecida, num futuro próximo, entre Portugal
e o conjunto dos países da CEE”. Esta carta foi entregue pessoalmente pelo nosso Embaixador Dr. José Calvet de Magalhães, que tinha sido nomeado Embaixador de Portugal
junto daquela organização, ao Sr. Couve de Murville, Presidente do Conselho das
Comunidades.
A referida carta, assinada pelo Dr. Correia de Oliveira, pedia a “abertura de negociações para o efeito de se encontrar a fórmula de relações entre Portugal e a CEE, que melhor realizasse os interesses comuns”.
No plano interno, em 1962 isso correspondeu a uma mudança na política até
aí seguida pelo governo, o que se pode compreender por vários motivos frequentemente apontados, e um da minha opinião, ouvidas que foram algumas pessoas. Em
primeiro lugar pelos indícios de sucesso que as Comunidades transmitiam já no inicio
da década. Já restavam poucas dúvidas que a vontade política dos seis iria levar a bom
fim, o projecto em curso. Por outro lado as movimentações diplomáticas de vários dos
nossos parceiros da EFTA, indiciavam o que se viria a verificar. No entanto, as dúvidas
iniciais existiram mesmo na mente dos mentores como Paul Henry Spaak que, em Abril
de 1962, perante o Parlamento Belga disse a dado passo “... quand on a signé le Traité de
Rome, on n'avait pas confiance dans le sucéss de l'operation...”.
Em segundo lugar, pela existência normal no nosso país, como noutros, de pessoas que defendiam técnica e politicamente esse caminho e sendo, vários deles de
reconhecida capacidade, tenha o governo, de que alguns faziam parte, decidido mudar
as suas orientações neste domínio.
Em terceiro lugar, um dos receios da Inglaterra, de Portugal e de outros países,
de ver nascer uma Federação de Estados tinha-se diluído face à prática das actividades
da CEE. É que no inicio do processo dos outros seis países, tinha-se formado a
primeira comunidade – a CECA –, que era verdadeiramente uma organização do tipo
federal, e havia o receio de que os desenvolvimentos posteriores lhe seguissem as pisadas, o que não agradava a alguns governos, o de Portugal incluído.
É bom recordar, que o que hoje parece simples, claro, óbvio, passados que são
cerca de 40 anos, poderia, na altura não o parecer, mais a mais porque se estava a falar
de projectos completamente novos, forjados sobretudo na Europa Central, entre países
com largas tradições de trocas comerciais, mas também de conflitos. O que foi realmente novidade foi a Alemanha ligar-se à França, com quem manteve contenciosos históricos importantes.
Em quarto lugar, já a própria EFTA se tinha declarado favorável a negociações
bilaterais entre os países seus associados e a Comunidade Económica Europeia, e
vários dos seus membros, entre os quais o Reino Unido, tinham pedido mesmo a
adesão à CEE (9 de Agosto de 1961). Ora o nível de importância das nossas exportações para esses mercados, no cômputo geral, era já demasiado importante para ser
menosprezada a hipótese, embora que remota, de virmos a ficar prejudicados pela
mudança de bloco dos nossos parceiros comerciais preferenciais. Ora ainda nesse ano
pediram a adesão a Irlanda e a Dinamarca.
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A Grécia assinou um acordo de Associação com a Comunidade. O movimento em direcção às comunidades continuou em 1962 e 63. Foi a vez da Espanha, da
Noruega, de Malta e da Turquia.
Portugal estava atento a essas movimentações, mas ao arrepio do que tinha sido
a sua atitude face a este projecto, iniciou o seu caminho de aproximação. Esta mudança
pode-se dizer que foi motivada por dois factores principais de carácter exógeno: em
primeiro lugar pela atitude da Inglaterra, seu parceiro e aliado principal; e em segundo
lugar porque se percebia que a EFTA corria o risco de ficar esvaziada de boa parte dos
seus membros.
Paul Henri Spaak, a propósito destes pedidos pronunciar-se-ia da seguinte
forma: “...no que respeita ao termo associação, penso que este termo não é claro. Creio que quer dizer
que a nossa associação é aberta mas existem passos a dar numa economia que não esteja em estado de
entrar, na sua plena capacidade, no Mercado Comum. É necessário impor-lhes um estágio de associação. Não poderá haver entre os membros que participem no Mercado Comum e aqueles que querem
nele entrar divergências profundas sobre o sentido do Tratado”.
Por outras palavras, Spaak admitia a figura de associação como um estágio
necessário de efectuar pelos países que quisessem aderir, como membros de pleno
direito, ao Mercado Comum. Num périplo efectuado pelo Dr. Correia de Oliveira pelas
capitais europeias obteve da maior parte o apoio à pretensão de Portugal.
Assim recebeu apoios de Hallstein – Presidente da Comissão; de Couve de
Murville – MNE de França e Presidente do Conselho; de Edward Heath do Reino
Unido; de Paul Henri Spaak da Bélgica (que refere que apesar das diligências de alguns
países africanos para impedir a entrada de Portugal, não dará guarida a tais posições);
de L. Erhard Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Federal Alemã – que se
declara pessoalmente partidário da admissão de todos os membros da EFTA; de Joseph
Luns da Holanda – que diz, na altura, que transmitiu aos seus colaboradores a instrução
de que “... não eram de admitir argumentos contra Portugal baseados em razões de ordem política ou
de organização política interna.”
Já posição diferente tomaram os EUA face aos pedidos de 1962. Em comunicação de Frank Figgures, Secretário Geral da EFTA, aos Embaixadores EFTA, após
reunião com o Sr. Ball - Subsecretário para os Assuntos Económicos do Departamento
de Estado “... os EUA defendem a adesão ou associação de todos os Estados EFTA à CEE.”, mas
com reticências expressas e clarificadas na segunda parte da sua comunicação: “... no caso
de Portugal, mas que interessa igualmente o Reino Unido, o Sr. Ball mencionou o regime de relações
económicas entre os territórios do ultramar e a Comunidade Europeia, uma vez as Metrópoles
entradas, ou associadas com a mesma comunidade, O Sr. Ball exprimiu a opinião que os EUA não
poderiam ver com simpatia e até teriam que se manifestar oposição, na devida oportunidade, que a integração europeia desse lugar ao estabelecimento de arranjos preferenciais para vastas zonas do
Continente Africano.”. Por outras palavras, os EUA viam com receio uma Comunidade
que integrasse dois países com interesses em vastíssimas áreas africanas que pusesse em
causa os seus (dos EUA) próprios interesses no continente africano. Mas a Inglaterra
veria adiada a sua pretensão pois a França, pela voz do seu Presidente – o General
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Charles de Gaulle, vetou a sua entrada, em 14 de Janeiro de 1963, e todos os processos, dos vários países, incluindo o de Portugal, (a audição do caso português tinha sido
marcada para o dia 11 de Fevereiro de 1963, tendo após este veto, sido suspensa “sine
die”) ficaram prejudicados e adiados.
O motivo invocado pela França, nessa altura, foi o de que o Reino Unido queria demasiadas excepções à Pauta Aduaneira Comum e que por esse motivo não poderia entrar. Na verdade o Reino Unido pretendia obter a salvaguarda dos interesses do
Commonwealth, salvaguardar a sua agricultura, bem como queria impor a entrada
simultânea dos países neutrais (Áustria, Suécia e Suíça) e ainda da Dinamarca, Noruega
e Portugal.
Em 1967 com nova vaga de pedidos, coube outra vez à França o papel de,
desta vez, rejeitar a reabertura de negociações para o alargamento das Comunidades com todos os candidatos, embora o seu alvo continuasse a ser a Inglaterra, como
já se viu. Desta vez o motivo oficial foi a recente desvalorização da Libra, e portanto
não se considerar oportuna a abertura do processo de adesão. Por trás destas argumentações técnicas estava contudo o facto de a França ver a Inglaterra como um braço
dos EUA na Europa, o que colidia frontalmente com o desejo de De Gaulle de ver a
França liderar o projecto europeu sem sombras.
O General De Gaulle abandonou a Presidência da França em 28 de Abril de
1969, na sequência de um referendo em que pedia mais poderes para o cargo de Presidente da França, o que lhe foi negado pelos resultados. Tirando todas as consequências políticas do resultado do referendo, o Presidente, que tinha unido os franceses,
abandonou as suas funções demitindo-se e retirando-se da cena política, para a sua
residência em Colombey-les-deux-Eglises.
Sucedeu-lhe no cargo Georges Pompidou que solicita uma cimeira de Chefes
de Estado e do Governo, aos seis, a qual se veio a realizar em Haia em 1 e 2 de Dezembro de 1969, cuja agenda foi marcada pela discussão do dossiê referente à eventual
adesão do Reino Unido às Comunidades e com a apresentação, pelo novo Presidente
da França, do que ficou conhecido na formulação de Pompidou como as políticas de
Aprofundamento, Acabamento e Alargamento.
Apenas em 9 de Junho de 1970, foi decidido pelo Conselho, mandatar a
Comissão europeia para abrir negociações exploratórias com os países da EFTA,
nomeadamente com a Áustria, Finlândia, Suécia e Suíça, que não tinham apresentado
ainda qualquer solicitação de abertura de negociações ou pedido de adesão; a Irlanda
que já tinha apresentado o seu pedido de adesão em 1961, reiterado em 1967, e com
Portugal que já tinha apresentado em 1962 um pedido de abertura de negociações
com a Comunidade Económica Europeia. No mês seguinte teve lugar o reatamento das
negociações entre a Comissão e o governo de Londres.
A Dinamarca e a Inglaterra acabariam por aderir em 1973, e outros parceiros
da EFTA como a Áustria, a Noruega e a Suécia acabaram por aderir no início da década de 1990. Portugal não abandonou as suas pretensões, e após a decisão do Conselho
de Haia de Dezembro de 1969, de dar um mandato à Comissão europeia para negociar
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com os países da EFTA, reiniciou as negociações entregando um memorando ao
Presidente da Comissão da CEE, em 28 de Maio de 1970, no qual o governo português
manifestava o desejo de entrar em negociações, com o objectivo de estabelecer os laços
que verificassem adequados aos interesses das duas partes.
Os contactos exploratórios tiveram lugar em 24 de Novembro de 1970,
sendo a delegação portuguesa chefiada pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros
Dr. Rui Patrício que fez uma exposição ao Conselho que foi muito bem recebida.
As negociações enquanto tal, foram conduzidas pelo Embaixador Dr. Teixeira
Guerra e desenrolaram-se entre 1971 e 1972. Este processo, desenvolvido já em pleno
governo do Prof. Marcelo Caetano, levaria à assinatura de um acordo comercial em
22 de Julho de 1972, entre as Comunidades e Portugal. Este acordo continha uma
cláusula evolutiva que permitia a Portugal pedir uma associação mais profunda à
Comunidade Económica Europeia, à medida que a sua evolução o aconselhasse, e fosse julgado conveniente pelas partes.
É justo referir os nomes das pessoas que integraram a equipa, a convite do
então Presidente do Conselho de Ministros, que preparou estas negociações e que
acompanhou o seu desenvolvimento. Era constituída por personalidades de alta capacidade como o Embaixador Teixeira Guerra, Embaixador Calvet de Magalhães, Dr.
Silva Lopes, Engº Carlos Lourenço, Dr. Álvaro Ramos Pereira, Drª Raquel
Ferreira, Engº João Cravinho, Drª Isabel Magalhães Colaço, Dr. Joaquim Mexia,
Dr. Alberto Regueira, Engº Torres Campos e o Embaixador Luís Góis Figueira,
que permitiram que Portugal chegasse ao referido acordo com a então Comunidade
Económica Europeia.
Este acordo permitia um desarmamento das barreiras à entrada de produtos e
serviços da comunidade, que se podia prolongar até 1980 ou 1985, podendo Portugal
aplicar restrições quantitativas até essa data e contingentar a importação de automóveis.
Os direitos aduaneiros, com fins fiscais, deveriam progressivamente ser substituídos por impostos directos.
Os produtos agrícolas beneficiariam também de um regime especial de desarmamento. Na prática isto significava que Portugal podia ir renegociando as condições
do acordo, à medida que ia evoluindo, e que teria um período de cerca de 8 anos para
beneficiar de algumas protecções.
Na sequência deste acordo e ao abrigo desta cláusula, depois de uma reunião
entre Portugal e a Comunidade, no Luxemburgo, em Outubro de 1973, o Conselho da
CEE ofereceu a Portugal uma ajuda excepcional de urgência.
Posteriormente, no ano de 1976, a pedido de Portugal, o Conselho decidiu
autorizar a Comissão a iniciar negociações ao abrigo da cláusula evolutiva do Acordo de 1972, com vista ao alargamento do seu domínio de aplicação.
Tais negociações permitiram a conclusão, nesse mesmo ano, de um Protocolo
Adicional ao Acordo de 1972, e de um Protocolo Financeiro através do qual a Comunidade Económica Europeia se dispunha a prestar ajuda ao nosso país, que atravessava graves dificuldades, derivadas da crise do 11 de Março.
128

Miguel Mattos Chaves

A evolução deste processo levou, em 1980, o Embaixador Dr. António de
Siqueira Freire a estabelecer as seguintes questões encadeadas:
– «Teríamos podido alcançar os termos em que assinámos o Acordo de 1972 com a CEE,
senão estivéssemos na EFTA? Teríamos podido pedir já a adesão como membro de pleno direito às
Comunidades se não tivéssemos adquirido a imagem e a longa experiência de integração europeia adquiridas na EFTA e na vivência do Acordo Portugal – CEE de 1972?».

A diplomacia portuguesa face à criação do bloco EFTA
No início da década de 1950 tinham sido levantadas algumas possibilidades de ligação da nossa economia ao exterior. Segundo o Dr. Xavier Pintado, havia quatro alternativas que se colocavam a Portugal, para o desenvolvimento dessa ligação:
(1) A constituição do chamado Espaço Económico Português que seria
constituído pelo Portugal Europeu e pelas Províncias Ultramarinas, e que acabou por
ser fundado em 1961. Funcionou até 1971, embora com algumas dificuldades, nomeadamente no campo das taxas de câmbio fixas; (2) O estreitamento das nossas relações com a Espanha e o Brasil e com os restantes países da América Latina; (3) A
adesão de Portugal à CEE, que se constituía como União Aduaneira, o que acabaria
por acontecer, como veremos mais adiante, em 1986 já com a vigência da 3.ª República
Portuguesa; (4) Adesão do país à EFTA, Zona de Comércio Livre.
Esta última opção foi a escolhida, na altura, dado que permitia manter as nossas relações preferenciais com o Ultramar português e permitia o acesso a um mercado
de cerca de 90 milhões de consumidores que, embora mais pequeno do que o da C.E.E.
(a seis), constituído por cerca de 120 milhões de pessoas, tinha a seu favor o facto de
terem um poder de compra médio superior ao daquela.
Acrescia a tudo isto que permanecíamos ligados à Inglaterra que era, na altura,
o nosso maior cliente de exportação.
A verdadeira História da nossa adesão à EFTA
1) A 1ª reunião na Suíça: No seio da OECE, o ministro Suíço Hans
Schaffner convidou os seus colegas, altos funcionários responsáveis pela política comercial dos países industrializados, membros da organização, e que não faziam parte do
mercado comum, a reunirem-se em Genebra nos princípios de Dezembro. Esta reunião, de carácter técnico, cuja iniciativa pertenceu à Suécia, pretendia estudar os desenvolvimentos na sequência das análises levadas a efeito pelo Comité Maudling. A esta
reunião compareceram a Áustria, a Dinamarca, Grécia, Inglaterra, Irlanda, Islândia,
Noruega, Portugal, Suécia, Suíça e a Turquia. A par desta reunião, o governo de Londres convocou no mais rigoroso sigilo, a Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia e Suíça,
para uma reunião em Genéve, a realizar na mesma altura, destinada a estudar qual a resposta a dar à França e aos seus parceiros da CEE quanto à atitude negativa destes, face
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à construção de uma Zona de livre Câmbio, que estava a ser desenhada no seio do
Comité Maudling.
Estas duas reuniões foram noticiadas pela imprensa helvética. De entre as notícias, destaco pela expressividade do seu título a publicada no Journal de Genève de 2 de
Dezembro de 1958. Dizia o articulista, sob o título, “La conférence des Six est devenue celle
des Onze” que “ a reunião de trabalho entre os altos funcionários responsáveis pela
política comercial dos seis países industrializados da OECE, encarregada de examinar
a situação criada pela suspensão das negociações sobre a Zona de Livre Câmbio, teve
duas vertentes: A reunião geral da tarde de segunda-feira, que teve o seu fim perto das
18 horas, e a reunião de terça feira, que contou com a presença dos seis mais Portugal, que tomaria parte na reunião no mesmo plano que estes”.
a) – As diligências diplomáticas de Portugal: O Embaixador Dr. Teixeira
Guerra tinha sabido, pelo delegado Grego, da convocação desta reunião restrita dos
países industrializados, que a Inglaterra pretendia levar a efeito, e conversou com o Dr.
Correia de Oliveira, com quem combinou o que havia a fazer face a esta iniciativa. O
Dr. Teixeira Guerra contactou em seguida o Ministro Schaffner, com quem possuía
excelentes relações, a quem convenceu a que a Suíça convidasse Portugal para a referida reunião, usando da sua qualidade de país anfitrião. Na realidade tal aconteceu, e
Portugal foi formalmente convidado, pelo Governo Suíço, para a reunião dos seis de
Genéve, sendo nesta, representado pelo Dr. Ruy Teixeira Guerra e pelo Embaixador de
Portugal, junto da OECE, Dr. José Calvet de Magalhães.
A participação de Portugal provocou alguma surpresa em vários círculos,
incluíndo os órgãos de informação suíços, nomeadamente na redacção do Journal de
Génève, que publicou um artigo onde se dizia que a reunião a seis, tinha acabado por se
desenvolver a sete, dada a “inesperada” presença portuguesa.
b) – O argumento português,relatório “MELANDER”: Nesta reunião a
sete o referido relatório teve uma importância decisiva, como veremos. Explicando um
pouco mais detalhadamente, o “Relatório Melander” pretendeu examinar os fundamentos económicos da proposta de aplicar a Portugal um período transitório mais
longo, (que o previsto no Tratado de Roma – que previa um período de 12 anos), para
a abolição dos Direitos Alfandegários e para a eliminação das restrições quantitativas às
importações de produtos dos outros países.
Pretendeu, ainda, verificar da justeza do pedido, formulado por Portugal, para
que as novas indústrias que se viessem a estabelecer durante o período transitório,
pudessem estar protegidas, pela introdução de novos direitos alfandegários que, no
entanto, não passariam o nível dos direitos mais elevados, aplicados por um outro pais
membro, sobre o mesmo produto.
A equipa do Senhor Melander entrevistou numerosas personalidades do meio
empresarial, da Comissão Técnica, e do meio governamental onde se destacaram pela
colaboração prestada, o ministro da Economia, Dr. Ferreira Dias; o ministro das Finanças, Dr. Pinto Barbosa; o subsecretário de Estado do Tesouro, Dr. Jacinto Nunes e o
secretário de Estado do Comércio, Dr. Correia de Oliveira.
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Foi submetido, ao Governo português, um extenso questionário no qual foram
colocadas questões sobre todos os aspectos da vida nacional nos campos económico,
industrial, financeiro, educacional, saúde e político.
A resposta, também ela extensa, a esse questionário, foi aprovada em Conselho
de Ministros em Maio de 1958. Pelo levantamento e pela respectiva análise efectuada,
a equipa chegou à conclusão que os pedidos das autoridades portuguesas faziam sentido dado o estado de então, da economia portuguesa. E por isso justificava-se um período de adaptação da mesma, aos previsíveis embates exteriores. As razões eram muitas
e objectivas. Desde logo porque, em boa parte dos casos, o equipamento industrial era
vetusto, o número de trabalhadores qualificados era limitado, a dimensão do mercado
interno era pequena, o que fazia com que a capacidade de produção instalada não pudesse ser totalmente explorada. Por outro lado, o relatório apontava os defeitos de
organização interna e da administração das empresas que conduziam à anulação frequente dos efeitos favoráveis de bons equipamentos técnicos. Prosseguia ainda o relatório dizendo que a comercialização dos produtos teria que progredir.
Da análise feita, os elementos da equipa Melander perceberam que o capital privado português tendia a evitar os investimentos que apresentassem riscos. Enfim, o
estado geral da economia, diz o relatório, impedia as empresas de beneficiar das vantagens exteriores de que beneficiavam os produtores das economias mais avançadas, nomeadamente em matérias como o custo da energia, custo de transportes, comunicações,
sistemas de distribuição, etc. Estas considerações eram reforçadas pela análise da Agricultura, onde a produtividade era considerada fraca e o sub emprego importante.
O Governo português, em consequência deste quadro geral, pretendia um
período de transição longo que seria necessário, na sua opinião, para permitir o desenvolvimento e para completar as infra-estruturas materiais e humanas da economia, para
desenvolver as redes de transportes e de comunicações, a produção da energia, a irrigação dos campos e o reflorestamento do país, e ainda para poder alargar a instrução
primária e a formação técnica a mais camadas da população.
Por outro lado, continuava o relatório de resposta ao questionário Melander,
Portugal necessitava de reorganizar sectores inteiros da produção agrícola e industrial,
o que demoraria alguns anos a fazer.
Como dificuldade estrutural o relatório Melander indicava, em consequência
das suas análises, a “insuficiência de espírito de empresa e de iniciativa entre os detentores do capital”. Um parêntesis apenas para referir que, e na minha opinião, décadas passadas, este
problema continua a ser um dos bloqueadores do desenvolvimento da sociedade portuguesa. No entanto, e mais à frente, o relatório, depois de traçar o quadro acima
descrito, dava nota das potencialidades de Portugal.
Assim, começava por dizer que as possibilidades de desenvolvimento económico do país estavam longe de ser negligenciáveis, dado que se a exploração dos recursos
hidroeléctricos do país fosse levada a cabo, isto permitiria diminuir apreciavelmente o
preço da energia fornecida à indústria. Indicava ainda que várias indústrias, nacionais
ou internacionais, poderiam estar interessadas na transformação das matérias-primas
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disponíveis em Portugal, como a madeira, o mineral de ferro e sobretudo dos produtos agrícolas utilizados pelas indústrias alimentares. Referia ainda que a mão-de-obra era
abundante e, mesmo que a formação profissional deixasse muito a desejar, o seu custo
para o empresário parecia ser consideravelmente inferior ao observado nos países
industrializados. No plano do pessoal técnico superior, Portugal aparecia muito melhor
colocado, na opinião dos especialistas da equipa, que os países com receitas comparáveis. O estado das finanças públicas era considerado excelente, dado que tinha sido
seguida uma política que, depois de longos anos, tinha conseguido manter a estabilidade financeira interna e externa, o que dava como resultado que o escudo fosse fiável
aos olhos dos mercados internacionais, o que a continuar, deveria facilitar o investimento estrangeiro. Salientava ainda o relatório que algumas das indústrias instaladas no
país, conservas de peixe, têxteis de algodão, pastas e papel, embora minoritárias, no tecido empresarial português, podiam desempenhar o papel de ser um exemplo a seguir
por outros detentores de capital. No referido estudo, Melander e a sua equipa, apontavam como problema fundamental da economia portuguesa a necessidade de se
encontrarem os instrumentos necessários para estimular a criação de novas empresas e
para melhorar e modernizar as existentes, nomeadamente no que se referia aos equipamentos e à reorganização da produção.
No final do relatório, Melander e seus pares fizeram algumas recomendações
ao Comité Executivo da OECE no sentido de aprovar um período transitório para a
economia portuguesa, mas que deveria ser menor do que o pedido, dado que isso poderia levar os agentes económicos a habituar-se a funcionar de forma defeituosa. Assim
Portugal, durante o período transitório, procederia a reduções das suas tarifas correspondentes a metade das reduções que fossem adoptadas pelos outros países; seria ainda
permitido a Portugal proteger as novas indústrias, desde que essa protecção não fosse
superior ao que já era praticado noutros sectores, à data da conclusão dos acordos.
Defendia a Comissão Melander que, com estas medidas, se permitiria um desenvolvimento racional da economia portuguesa e um desenvolvimento são e equilibrado das
restantes.
Em resumo, lançando alguns conselhos sob a forma de conduzir o processo
com Portugal, o relatório era elogioso para o desempenho das finanças e para o potencial que Portugal apresentava e recomendava a admissão do país na Zona de Livre
Câmbio, reconhecendo no entanto que o país precisava de um período de transição
para poder adequar as suas estruturas e a sua economia.
2) O Anexo G do tratado EFTA
Este relatório foi de extrema importância para a manobra diplomática portuguesa, que assim passou a dispor de um relatório independente, encomendado pela
própria OECE, em que se demonstravam três coisas muito importantes:
(1) – que Portugal merecia a confiança dos seus parceiros, dada a estabilidade
das suas contas e da sua moeda;
(2) – que era um país consciente das suas dificuldades e que queria empreender
o caminho da industrialização;
(3) – que, por outro lado, necessitava de um período de transição para a assun132
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ção plena das consequências de participar, como membro de pleno direito, numa Zona
de Comércio Livre, que se pretendia construir. Este relatório serviu de base à argumentação portuguesa que foi desenvolvida, não só em Genéve na reunião inicial, como
em toda a negociação posterior.
Portugal saiu de Genéve como membro de pleno direito da futura AECL
(Associação Europeia de Comércio Livre/EFTA) o que, considerando que não era
uma potência industrial, se pode considerar como um feito diplomático, que se ficou a
dever à perícia negocial de três homens: O Dr. José Gonçalo Correia de Oliveira, membro do governo e coordenador da estratégia e os Embaixadores Dr. Ruy Teixeira Guerra e Dr. José Calvet de Magalhães, que foram acompanhados pelo Dr. Silva Lopes e
pelo Eng.º Carlos Lourenço.
A reunião, que se seguiu à de Genéve e a mais complicada deste processo, foi
a que teve lugar em Saltsjobaden, na Suécia, em Novembro de 1959, na qual Portugal
negociou um regime de transição, de adesão e de participação especial, cujo
período duraria 20 anos, mas que com as sucessivas prorrogações acabaria, na realidade, em 1992. Isto é, Portugal pretendia que os efeitos dessa negociação de adesão à
EFTA trouxessem vantagens para o país durante um período de, pelo menos, 20 anos,
o que veio realmente a acontecer.
Recorde-se que a EFTA se propunha eliminar os obstáculos às trocas comerciais, abolindo progressivamente os direitos aduaneiros e as restrições quantitativas nos
produtos industriais, (deixando de fora os produtos agrícolas), nas relações entre os
países da organização. Nomeadamente estava acordado que, a partir de 1 de Julho de
1960, os direitos sobre as mercadorias seriam reduzidos progressivamente até ao dia 1
de Janeiro de 1970, data em que desapareceriam de todo, conforme o que ficou escrito
no art.º 3º da Convenção de Estocolmo.
Portugal conseguiu obter várias derrogações nessas matérias, nomeadamente no que dizia respeito à indústria de Concentrado de Tomate, aos Vinhos e às
Conservas de Peixe. Isto é, podia exportar para todos os seus parceiros da EFTA estes
produtos os quais seriam alvo de barreiras baixas, enquanto que podia obstar à importação destes mesmos produtos apondo barreiras altas à sua entrada no nosso país. A
eliminação dessas barreiras aduaneiras fár-se-ia de forma mais gradual do que era exigido aos restantes países.
Clarificando, Portugal conseguiu negociar um estatuto especial para produtos
agrícolas transformados, importantes para as suas exportações, que não cabiam, em
bom rigor, na classificação de produtos manufacturados abrangidos pelo processo de
liberalização da EFTA.
Por outro lado, Portugal conseguiu que esses produtos, nomeadamente duas
das exportações-chave – o concentrado de tomate e as conservas de peixe – beneficiassem de uma total liberalização relativamente à entrada destes produtos nos outros
países, o que significou a aquisição de um estatuto exactamente igual ao atribuído aos
produtos não agrícolas. A acrescer a esta vantagem Portugal conseguiu ainda que outro
importante sector exportador – o dos vinhos – beneficiasse de acordos bilaterais favoráveis para a sua exportação, para os países membros da organização.
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Em particular, no anexo G, permitiu-se a Portugal um regime especial de desmantelamento pautal mais lento que o previsto no tratado – 20 anos em vez dos 10
anos concedidos para os restantes países da organização, com a possibilidade de este
prazo ser prorrogado, o que aliás veio a acontecer. Quando em 1986 Portugal aderiu à
CEE estava ainda ao abrigo destas prorrogações excepcionais.
O anexo G permitiu ainda que Portugal beneficiasse da possibilidade de reintroduzir, mesmo que já tivessem sido eliminados, direitos aduaneiros com a justificação,
preenchidas certas condições, de se protegerem indústrias que estivessem a ser lançadas
no país. Estas medidas funcionaram como amortecedores na nossa economia. Apesar
deste quadro, em finais da década de 1960, cerca de 40 por cento das nossas importações de produtos manufacturados já não eram objecto de direitos aduaneiros.
A Convenção final foi assinada, por Portugal e pelos seus parceiros, em
Estocolmo no dia 4 de Janeiro de 1960. Portugal conseguiu assegurar a abertura de
mercados importantes para as suas exportações, ao mesmo tempo que conseguiu manter relativamente protegidos alguns sectores, criando boas condições para o “boom”
industrial e económico que se viveu, em especial na década de 1960, no nosso país.
Assistiu-se, com efeito, a um crescimento extraordinário da nossa economia bem como
das nossas exportações.
Em 1959 este bloco económico pesava cerca de 18 por cento das nossas exportações, a CEE 23 por cento e os Estados Unidos 12 por cento. As exportações para os
países da EFTA aumentaram em cerca de 17 por cento ao ano entre 1959 e 1970, sendo
que as exportações dos produtos abrangidos pelo anexo G aumentaram cerca de 8
vezes no mesmo período.
O concentrado de tomate, as conservas de peixe, bem como o tratamento
preferencial dado aos vinhos, permitiu uma forte expansão das exportações destes produtos. Houve ainda sectores como os têxteis, o vestuário e a pasta de papel que saíram
beneficiados desta associação de Portugal com a EFTA. Aliás datam da década de 1960
grandes investimentos privados, como os que foram feitos no concelho da Figueira da
Foz, em fábricas de celulose.
O que o nosso país conseguiu, em resumo, nas negociações foi algo de verdadeiramente notável: em primeiro lugar, sendo a nossa economia, da altura, a mais frágil
dos sete, e não sendo um país industrializado, conseguiu ser fundador de uma organização de países industrializados; em segundo lugar conseguiu-o negociando verdadeiras derrogações da Convenção de Estocolmo, em matérias fundamentais para o espírito desse documento internacional; em terceiro lugar, e no âmbito dessas derrogações
obtidas, enquanto os outros Estados aboliram os direitos aduaneiros em 1966, Portugal
gozou de um período excepcional de mais 20 anos (até 1986) de protecção aduaneira
de boa parte dos seus produtos, incluindo os têxteis, o vestuário e a pasta de papel.
Podemos afirmar que a participação de Portugal na EFTA, especialmente no
período de 1963 a 1973, se saldou por um rotundo sucesso para a economia do país.
Pode-se ainda dizer que Portugal integrou o movimento de integração
europeia com a sua entrada na EFTA, e isso provocou mudanças estruturais na
economia do país, como veremos.
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Teorias do Poder Marítimo. Aplicação ao Caso Português

O MAR e PORTUGAL
A questão do Mar na Geoestratégia de Portugal

O objecto deste artigo é a descrição, de forma resumida, da relação entre Portugal,
enquanto centro de decisão, e o Mar

Introdução
Os objectivos são os de tratar o Mar como factor de poder dos Estados no
Sistema Internacional. Em segundo lugar, proporcionar uma pequena panorâmica
sobre a forma como Portugal tem aproveitado, ou não, esse factor geográfico e
geopolítico, para se afirmar no concerto das nações e blocos políticos. Por último, dar
uma contribuição prospectiva sobre quais os caminhos que Portugal deve percorrer
para aproveitar e potenciar o facto de possuir grandes fronteiras marítimas.
Para melhor compreensão, convém lembrar as principais teorias de alguns
reputados autores, sobre Geopolítica, sobre o Mar e a sua influência na projecção de
poder dos Estados. Em segundo lugar, descrever algumas das posições e os resultados
obtidos por Portugal perante esse factor; guardando para o final do texto uma tentativa de, prospectivamente, apontar caminhos para Portugal, de forma a que o país
aproveite esta especificidade geográfica para uma necessária afirmação no sistema
político internacional ou que, pelo menos, evite a sua possível irrelevância no mesmo.
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Plano Estratégico Nacional – uma necessidade
Estratégia de um Estado tem a ver com a concepção, organização, desenvolvimento e aplicação de Poder para fazer face e ultrapassar os obstáculos que se apresentem, em cada momento, e que dificultem a realização dos objectivos do mesmo.
Qualquer Estado deve possuir, portanto, um instrumento, que por de cima dos
diferentes ângulos de visão política partidária e sectorial, estabeleça os objectivos permanentes da nação que representa e a estratégia a seguir para os alcançar. Um Plano
Estratégico Nacional.
Os formuladores desse Plano Estratégico Nacional (e já agora lembro que
Portugal, o meu país, não tem um Plano Estratégico Nacional há mais de trinta anos)
devem tomar em consideração, a situação geográfica do/s território/s, os recursos
disponíveis (morais, humanos, materiais e naturais), a vontade política nacional, a organização existente e potencial, por outras palavras, identificar e organizar os meios de
que o Estado dispõe para atingir os objectivos da Nação.
Um Estado (território, povo e poder político que o representa) vive enquadrado, geograficamente, por outros Estados que também têm os seus próprios objectivos
e ambições e que estão dispostos territorialmente sobre a superfície do planeta de
forma mais ou menos organizada. Esses objectivos são ou não coincidentes entre si e
entre os diversos Estados.
E um qualquer Estado tem que estudar atentamente os seus iguais, que no seu
conjunto formam o Sistema Internacional de Estados Soberanos, de forma a, em última análise, poderem sobreviver de forma autónoma no mesmo. Isto é, manterem a sua
capacidade de autogovernação de maneira a poderem atingir os seus objectivos, que
devem coincidir com os da Nação que representam.
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Os conceitos de Geografia política, Geopolítica e Geoestratégia ajudam-nos,
enquanto Nação organizada e representada por um Estado, a perceber o mundo passado, o mundo presente e as possibilidades futuras de sobrevivência e os objectivos a
traçar com os recursos disponíveis em cada momento.
Mas vejamos então o enquadramento teórico sobre a Geopolítica e a questão
do Mar e sua relevância para uma Nação-Estado, que é o objecto deste trabalho. A
cronologia da Nação-Estado quer dizer isso mesmo. Por processo lógico, a Nação precede o Estado. É por vontade de uma Nação, (isto é, um povo com interesses comuns,
com língua própria, com história, com território, com sentimento de pertença a uma
nacionalidade e passado comuns), independentemente do detonador – Elites, Povo,
Acontecimentos – ou de parte dela, que surge a construção de uma vontade de auto-governo e de independência, face a outras Nações, dando origem a um Estado Independente e Soberano. Esse Estado pode agrupar, ou não, o todo da Nação.
Acresce ainda que existem Nações sem Estado. Mas nem sempre é assim. Há
também o caso de Estados que agrupam várias Nações (embora estes casos os considere como excepções e penso que no longo prazo, por indícios recolhidos de acontecimentos dos Séculos XVIII, XIX e XX, têm poucas possibilidades de sobrevivência, i.e.,
URSS, Federação Jugoslava, Espanha e mesmo China). Cedo ou tarde, pelo menos com
referência ao nosso tempo de vida, as Nações tendem a lutar pela sua autonomia, pela
sua capacidade de autogoverno, pela sua independência, pela sua soberania.
Nesta matéria estou em frontal desacordo com vários Ilustres Académicos e
Politólogos que defendem que os Estados Nacionais estão a caminho da extinção. Ao
contrário, e pela análise de vários casos, penso que as tendências de autonomização das
Nações são crescentes, (i.e. Espanha – Galegos, Catalães, Bascos, Indonésia, ex-Federação Jugoslava, Iraque e Turquia – Curdos, Índia, Arménia) não obstante a vontade
de várias elites, actuais, em verem construídos no planeta um Governo Mundial ou
Governos Regionais por de cima das Nações constituídas em Estados.
Enunciados de Geografia Política, Geopolítica, Geoestratégia
Vários autores se têm debruçado sobre estes temas e sua definição. Relembram-se aqui apenas algumas dessas tentativas de definição:
Theodore Herman(1) publicou em 1954 na “Geographical Rewiew” a afirmação
de que geografia política é o estudo da organização e da expressão do poder político na
superfície da terra.
Já no que diz respeito a uma definição de geopolítica Kjellen refere que é a ciência
do Estado como organismo geográfico e como soberania, contrapondo Haushoffer(2)
que é a ciência que trata da dependência dos factos políticos em relação ao solo. Apoia____

(1) Citado na obra de Almeida, Políbio Valente de - Do Poder do Pequeno Estado - ed. Instituto de
Relações Internacionais - Lisboa
(2) CF. Lopes, Ernâni - policopiado da cadeira, do mestrado em estudos europeus, de Geopolítica e
Prospectiva da Europa Un. Católica - Lisboa 2002 - Carvalho, Virgílio - Estratégia Global - Instituto
S. C. S. E Políticas - Lisboa - 1986; Moreira, Adriano - Ciência Política; Couto, Abel Cabral - apontamentos - CDN2003 - I. Defesa Nacional
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se na geografia, e em especial na geografia política, doutrina da estruturação espacial
dos organismos políticos.
Aspira a proporcionar as armas para acção e os princípios que sirvam de guia
na vida política. A geopolítica, diz, é a base de actuação política na luta, de vida ou de
morte, dos organismos estatais pelo espaço vital.
Raymond Aron(3), por outro lado, diz a propósito que o geopolítico vê no meio
geográfico o terreno do jogo diplomático e militar. O meio, acrescenta, simplifica-se
num quadro abstracto, as populações transformam-se em actores, aparecem e desaparecem sobre a cena do mundo. Mais adiante, na sua obra, refere que as linhas de
expansão, como as ameaças à Segurança, são desenhadas antecipadamente sobre a
Carta do Globo. Diz ainda que a Geopolítica combina uma esquematização geográfica
das relações diplomático-estratégicas com uma análise geográfico-económica dos
recursos, com uma interpretação das atitudes diplomáticas em função do modo de vida
e do meio (sedentários, nómadas, terrestres, marítimos).
Já o criador da Geografia Política Frederico Ratzel (um determinista, tendencialmente organicista) teorizou sobre os espaços e sobre as leis do crescimento territorial dos estados.
Ratzel foi o primeiro a elaborar uma teoria geral tentando explicar a cultura
social e política em função do meio físico, e demonstrar que o Espaço é Poder.
Vejamos, então, o que é em síntese o enunciado da sua teoria dos espaços(4):
1 – O espaço é um factor primordial na grandeza dos Estados;
2 – Um largo espaço assegura a vida nos Estados por ser uma força e não um
mero veículo de forças políticas;
3 – Um grande território incita à expansão e ao crescimento do seu povo e
actua como força que imprime nova vida ao sentimento de nacionalidade;
4 – Em todos os tempos só foi poder mundial o que se fez representar em vastos espaços e, especialmente pela sua força, em todos os pontos e momentos críticos.
Passando, para já, por cima (por não ser objecto deste trabalho) das teorias que
se contrapuseram a Ratzel, nomeadamente a do geógrafo francês Vidal La Blanche, e
buscando a síntese entre estas duas elaborada pelo Professor Universitário sueco
Rudolf Kjellen,diria o seguinte:
As características estabelecidas por Ratzel referem-se sobretudo a um tempo
em que as Nações buscavam a anexação plena de mais espaço, que significava mais
recursos e mais poder. Hoje, isso, não estando ultrapassado, está um pouco esbatido,
ou melhor, já não é tão necessário ocupar para dominar.
Mas, mesmo assim, e no que interessa ao caso de Portugal, vejamos o seu grau
de aplicabilidade na história mais recente do País.
____
(3) Aron, Raymond - Paix et Guerre entre les Nations - ed. Calmann-Lévy - Paris - reedição 1975 - pp
188/189 et 196/197
(4) Neto, João Pereira - Geopolítica Tropical - ed. Ass Académica, 1965 onde cita a obra de Ratzel "Uber
di Gesstre der Raumlichen Wachstums der Ststen". Seguiu-se a tradução do Prof. Pereira Neto, CF
também Martins, François Op.Cit
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Partamos então destes princípios:
1 – O espaço é um factor primordial na grandeza dos Estados;
no caso português e no que respeita à sua grandeza territorial poderemos distinguir três momentos:
a) da fundação à solidificação das fronteiras europeias, (de D. Afonso Henriques a D. João I);
b) do início das descobertas, e consequente conquista de territórios que vieram
acrescentar dimensão a Portugal, até ao processo de descolonização, (de D.
João I a Novembro de 1975);
c) a partir do regresso ao espaço continental e insular (este último o sobrevivente das descobertas, conquistas e ocupação territorial geradas pelos descobrimentos) – (desde 1975 ao presente);
Assim Portugal foi sucessivamente, em termos de espaço:
1) um pequeno Estado, do mundo eurocêntrico,
2) um grande Estado pluricontinental, chegando no Séc. XVI a ser a Potência
dominante do Sistema Internacional,
3) acabando no último quartel do séc. XX por ser:
a) na dimensão europeia: um médio Estado
b) na dimensão internacional: um pequeno Estado.
2 – Um largo espaço assegura a vida nos Estados por ser uma força e não um
mero veículo de forças políticas; sobre este pilar de Ratzel poderíamos dizer que,
Portugal, enquanto foi um Estado de grande dimensão pluricontinental, nem sempre
aproveitou na sua plenitude este facto por falta de dimensão dos recursos humanos do
país, necessários a uma eficaz ocupação dos territórios conquistados; e, também, posteriormente por falta de visão dos sucessivos ocupantes do poder político.
Neste último caso poderia focar como medida deficiente, (dos governantes do
final do séc. XIX e da primeira metade do séc. XX) o incentivo da emigração para o
Brasil, quando o território já não era nosso, e para a Europa, ao invés de se criarem
condições de ocupação efectiva da pluricontinentalidade territorial portuguesa remanescente. Quando foi dada atenção a esta questão (anos de 1960) já foi tarde.
3 – Um grande território incita à expansão e ao crescimento do seu povo e
actua como força que imprime nova vida ao sentimento de nacionalidade; deste enunciado ficou, em alguns territórios, o último factor – o sentimento de nacionalidade
expresso por factores não formais que todos conhecem e pelos factores formais mais
importantes: o passado comum gerado por séculos de convivência, a língua, a cultura e o
humanismo das relações interpessoais que caracterizam os portugueses.
4 – Em todos os tempos só foi poder mundial o que se fez representar em vastos espaços e, especialmente pela sua força, em todos os pontos e momentos críticos.
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Portugal no séc. XV foi claramente a potência dominante pois tinha as capacidades descritas(5). Manteve-se como uma clara e importante potência internacional, do
ponto de vista político, até meados do séc. XX, dada a sua dimensão territorial e o
espaço económico daí resultante.
Segundo George Modelsky(6) através dos séculos as Potências Dominantes
foram: Século XVI – Portugal; Século XVII – Holanda; Século XVIII e XIX – Grã-Bretanha; Século XX – Estados Unidos da América
Portanto, Portugal em diversos épocas (TEMPOS), teve uma configuração
(ESPAÇO) e um poder internacional distintos entre si, que foi decisivo para os diferentes estádios de riqueza e bem estar das suas populações e dos territórios que ocupou.
A sua projecção geográfica e política, possibilitou uma projecção de Poder em
diferentes níveis de intensidade no sistema internacional: sendo em diversos tempos;
um pequeno Estado, uma potência dominante, uma grande potência e novamente um
pequeno ou médio Estado. Isso não obstou a essa projecção no Mundo.
Em todas estas configurações houve um elemento fundamental: a importância
dada aos Oceanos, ao Mar, pelos sucessivos ocupantes do Poder (HOMENS) em Portugal. Foi a sua força, o seu mecanismo de afirmação, até meados do século XX.
Vejamos então se o Mar é ou não importante na afirmação do poder de um Estado. Têm os Estados Ribeirinhos mais poder que os Estados Continentais, ou alheados da
sua condição marítima?
Deixemos de lado a história mais antiga.

Caravela Latina 1480

____
(5) Modelsky, George - Long Cicles in World Politics - ed. Macmillan Press - 1987
(6) Idem
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Civilizações Marítimas vs Civilizações Continentais
O aproveitamento dos mares como factor de poder alternativo aos poderes
continentais, só foi possível com o aparecimento das técnicas de domínio da navegação
e as técnicas de material de guerra. No séc. XVII dizia-se que quem dominasse o mar,
dominava o comércio mundial; quem dominasse o comércio mundial dominava as
riquezas do mundo; quem dominasse as riquezas do mundo, dominá-lo-ia.
Este contraponto entre o poder Continental e o Poder Marítimo foi feito por
vários autores de entre os quais Jacques Pirenne que estabeleceu uma comparação entre
as características das Civilizações marítimas e continentais e o Almirante Alfred Thayer
Mahan que dissertou sobre a estratégia naval e sobre os elementos do poder marítimo.
Civilizações Marítimas
– Extrovertidas, vivem em contacto com
outras civilizações;
– A Cultura é o resultado de sínteses
resultantes das trocas de valores materiais e espirituais com outros Povos;
– Sociedades constituídas por grupos
sociais abertos em termos políticos e
religiosos
– Geram o individualismo e a concorrência, que embora gerando tensões,
produzem riqueza
– O poder é descentralizado tendendo
para a democracia, liberalismo, tolerância
– A sua riqueza baseia-se na troca, no
comércio e na posse de bens perecíveis
que, por isso mesmo, permitem uma
elevada mobilidade social
– A sua expansão faz-se pelo contacto e
dá lugar ao colonialismo, com vocação
para a independência dos povos trazidos à convivência
– As suas relações com outros Povos
fizeram-se de forma mais harmónica, a
maior distância entre civilizações bastante desiguais, o que tudo contribuiu
para um melhor e mais rápido conhecimento do Mundo

Civilizações Continentais
– Introvertidas, vivem para os seus próprios valores que tendem a sobrevalorizar;
– Criam uma noção de superioridade,
recusando aculturações;
– Constituídas por grupos sociais fechados, com uma estrutura coesa
exclusivamente nacional
– O indivíduo submete-se ao grupo e
este pratica uma intolerância e disciplina fanáticas
– O poder é centralizado e autocrático
tendendo para o despotismo
– A sua riqueza reside na terra, na posse de bens de raiz, transmitidos de
forma rígida e, por isso, criando clãs
dominantes
– A sua expansão – i.e., a forma de criar
mais riqueza – é por conquista e dá
lugar ao satelitismo, com vocação
para a incorporação final dos povos
conquistados
– A sua relação com outros povos faz-se de forma rígida e próxima provocando escassas mudanças culturais
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Jaques Pirenne(1) estabeleceu a seguinte grelha de comparação entre as características das Civilizações com Poder Marítimo e as com Poder Continental:
(ver quadro na página anterior)
As comparações deste autor são, como se pode verificar, de índole sociológica
e vêem complementar outras de outros autores eminentes. Quase todas as características, descritas pelo autor, aplicam-se ao caso de Portugal, com maior ou menor grau de
rigor.
O Almirante Mahan(2), outro autor do Poder Marítimo, começava por quantificar o mar como uma superfície dominante do globo terrestre – 9/12 avos da superfície total do planeta – descrevendo-o como um excepcional meio de comunicação
entre povos e civilizações, necessário à permuta de riquezas. Este meio apresenta,
segundo o autor, vantagens múltiplas sobre as comunicações via terrestre, nomeadamente porque as comunicações via marítima são mais rápidas, menos dispendiosas e
geradoras de maiores riquezas e de mais rápido progresso.
Mahan falava ainda das condições que afectam o poder marítimo, que para ele
são: a posição insular, onde não há fronteiras terrestres a defender, o que possibilita ao
Estado dispor dos seus efectivos mais livremente e com alta liberdade estratégica; e
acrescentava que esta posição seria ainda mais favorável se se situasse em áreas vitais
como o domínio de estreitos e de rotas de passagem de comércio.
Como características físicas elencava como principais, agregadas às primeiras, a
de possuir bons portos e rios profundos e navegáveis, condição necessária para se
desenvolverem marinhas (de guerra e mercantis) necessárias à criação de riqueza, sem
a qual não há poder. Por outro lado costas baixas e de fácil acesso, permitiriam às populações fixarem-se no litoral.
Um território não muito rico em recursos faria com que se buscassem riquezas
no exterior e isso explica que Estados como a França não se tivessem atirado para a
exploração marítima, dado ser rica em recursos naturais diversos. O carácter nacional
das populações é outro factor que Mahan refere como sendo importante. Diz que a
aptidão de um Povo para o comércio é determinante para a conquista de poder através
do mar. E cita, a este propósito, o exemplo dos portugueses e dos espanhóis (por contraponto aos ingleses mais realistas e produtivos), dado que os primeiros buscavam
riquezas sem que estas viessem a traduzir-se em reais benefícios para os respectivos
estados.
Não obstante a sua posição invejável, junto ao Atlântico e Mediterrâneo e a sua
forte componente nacional, faltou-lhes, segundo o autor, bom planeamento e organização. Descreve, também, o carácter de governo como essencial para a aquisição do
poder marítimo e para a sua preservação. Elabora o seu pensamento à volta da possi____
(1) Pirenne, Jaques - Les Grands Courants de l'Histoire Universelle - ed. de la Baconniére - Paris -1948
(2) Mahan, Alfred Thayer - The Influence of Sea Power upon History - Little Brown & Co. - London 12.ª Edição

142

Miguel Mattos Chaves

Manuel Pinto

bilidade de o Estado Democrático ter mais condições para o domínio do mar. O que
como sabemos não corresponde inteiramente à verdade do passado e portanto discutível.
Por outro lado Mackinder(3) discorrendo sobre este assunto estabeleceu um
axioma que ficou famoso nas Relações Internacionais: partindo da hipótese de que se
chegasse a haver uma potência que dominasse o “Heartland”, (que segundo ele poderia ser ou a Alemanha, ou a Rússia ou a China) e esta potência desenvolvesse, para além
do seu poder terrestre, o poder naval, então poderia vir a conquistar a “Ilha Mundial”
que seria constituída pela Eurásia e pela África e assim dominar todo o Mundo. E proferiu a célebre máxima de “quem dominar o Heartland domina a Ilha Mundial e quem dominar
a Ilha Mundial domina o Mundo”.
Mas posteriormente, em 1943, já com a percepção de que a Rússia era a potência dominante na parte continental euro-asiática, afirmou que se os países marítimos
ocidentais conseguissem fazer do Atlântico Norte uma via de cooperação e ligação
entre a Europa e o Continente Americano (norte) seria possível conter a eventual
potência dominante do "Heartland", no caso a União Soviética.

____
(3) Mackinder, H. John. - citado por Almeida, Políbio Valente - Do Poder do Pequeno Estado - Lisboa
1990, por Carvalho, Virgílio - op.cit. e por Martins, François - Geopolítica e Geoestratégia op.cit.
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O Universalismo de Portugal

Objectivamente e em termos geopolíticos, Portugal é uma área situada na periferia da Europa, à qual se encontra umbilicalmente ligado em termos geográficos,
históricos, culturais, políticos e económicos(1).
Portugal tem um perfil diferente dos demais Estados da Europa e do Noroeste
Africano que partilham consigo uma zona a que alguns autores dão o nome de “Mediterrâneo Atlântico”.
E diferente porque as suas matrizes(2) são:
Europeia – porque partilha os valores e a cultura base que desde sempre ajudou
a definir e a consolidar – a civilização judaico-cristã. Afastado, pelos Pirinéus, de um
contacto político mais estreito com os outros Estados europeus, desenvolveu em várias
épocas uma política própria. Geobloqueado pela Espanha desenvolveu as suas acções
políticas quase que exclusivamente através do mar, não deixando, no entanto, de influenciar e ser influenciado pelas políticas dos Estados Continentais Europeus.
Atlântica – identificando-se com o Oceano e fazendo do mar o seu principal
suporte cultural e político. Boa parte da sua população dependia da orla marítima e por
isso o mar influenciou a arquitectura, a pintura, a música, a literatura, as tradições orais.
O seu papel, no séc. XX, como fundador da NATO e o seu empenhamento nos objec____
(1) Almeida, Políbio Valente de - Do Poder do Pequeno Estado - ed. Instituto de Relações Internacionais
- Lisboa - 1990 - pp 359
(2) idem pp 361 e 362
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tivos da Aliança Atlântica bem como o reconhecimento do valor estratégico que isso
representa, são uma evidência de que quis ser um interventor activo nesta área vital para
os países ocidentais. Acresce ainda o facto de, no mesmo século, ser também fundador
da OCDE e da EFTA, organizações maioritáriamente europeias, no primeiro caso, e
exclusivamente formadas por Estados desta região do globo, no segundo caso.
Mediterrânica – junto às portas do Mediterrâneo pode controlar esta zona com
custos mínimos. Este papel geoestratégico, é-lhe reconhecido internacionalmente. No
entanto Portugal não tem sabido, ou querido, na actualidade, potenciar esse factor.
Faltam os meios navais de guerra, considerados suficientes para o efeito e a vontade
política de os adquirir.
Afinidades e Interesses em áreas que transcendem o seu simples posicionamento geográfico –
fruto de uma convivência multisecular com outros povos, em que se trocaram valores,
mercadorias, cultura, religião. E esse passado comum foi partilhado com índios, africanos, asiáticos e oceânicos, e que deixaram uma herança de relações valiosas, donde
ressaltam os novos, e menos novos, Estados de Língua Oficial Portuguesa: Cabo Verde,
São Tomé e Príncipe, Guiné e Angola – na Costa Oeste de África; O Brasil – na costa
leste da América do Sul; Moçambique – na Costa Leste de África e Timor-Leste – na
Oceânia. Para já não falar das antigas possessões na Índia (Goa, Damão e Diu) onde
ainda (boa parte dos cidadãos que aí vivem, sem qualquer ajuda de Portugal) hoje se
tenta preservar o português, para além de Macau – na Ásia – que se encontra hoje integrado na República Popular da China. Ou seja, sete países (com Portugal oito) distribuídos por quatro Continentes (5 se incluirmos Portugal) e três Oceanos (Atlântico,
Índico e Pacífico).
Situação geográfica e geopolítica de Portugal em relação ao Mar
Geográficamente situado na parte mais ocidental do continente europeu, está
inserido no oeste de uma Península ocupada por dois Estados de dimensão diferenciada, quer em tamanho de território, quer em termos populacionais.
O país tem um território terrestre relativamente pequeno e pobre em recursos
naturais, pelo menos naqueles recursos que têm grande cotação nas bolsas internacionais de mercadorias.
Tem fronteiras terrestres com um único vizinho, cerca de cinco vezes maior em
território e cerca de quatro vezes maior em população – a Espanha(3).
Tem uma fronteira marítima de cerca de 800 kms, no Continente, a que há que
acrescentar as costas dos dois arquipélagos adjacentes, um no centro do Atlântico – os
Açores, - outro na costa oeste do Norte de África, – a Madeira – que têm também o
seu Mar Territorial e a sua Zona Económica Exclusiva.
O triângulo marítimo de Portugal: – Continente – Açores – Madeira – produziu a
maior Zona Económica Exclusiva de mar da Europa, adjacente ao Mar Territorial.
____
(3) Portugal - 90.000 kms2 no Continente e cerca de 10 milhões de habitantes; Espanha - 500.000 kms2 na
Península e cerca de 40 milhões de habitantes.
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Vejamos as dimensões de uma e de outra das zonas marítimas, para situarmos melhor
a questão(4):
O Mar Territorial é constituído por uma área de 12 milhas náuticas a partir da
linha de baixa mar(5) ao longo da costa.
A Zona Económica Exclusiva(6) é uma zona situada além do Mar Territorial, e
a esta adjacente. Tem uma extensão de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial.
Nesta última faixa de oceano o Estado português tem direitos de soberania,
nomeadamente, para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos
recursos naturais, vivos ou não, no leito do mar e no seu subsolo, incluindo a produção
de energia a partir da água, das correntes e dos ventos e outros direitos e deveres
consignados na referida Convenção de Direito Internacional. Por aqui se vê a grandeza
da área disponível para Portugal explorar, se for capaz, numa zona de potencial ainda
pouco conhecido.
Mas para explorar e defender os seus direitos, tanto no Mar Territorial, já de si
muito grande, como na Zona Económica Exclusiva, Portugal teria que possuir uma
Marinha de Guerra devidamente equipada e com dimensão suficiente (o que não acontece actualmente), e uma Marinha Mercante, que foi progressivamente desfeita desde
há trinta anos a esta parte. Assim o potencial está lá mas não é explorado.
Não temos meios de vigilância e de defesa do nosso Mar contra a exploração
abusiva por parte de agentes económicos de outros Estados.
Não tendo esses meios, sobretudo de índole Mercante (pescas, transporte de
mercadorias (cabotagem e de alto mar), transporte de pessoas) não estamos a aproveitar
a “auto-estrada” marítima que possuímos e a sua ligação com outros Estados, nomeadamente com os de língua portuguesa, e não estamos a potenciar o valor de algumas
linhas de águas interiores.
Não estamos a aproveitar o factor económico nem logístico que esta dimensão
de Portugal nos poderia proporcionar. Porquê? Por falta de vontade política? Por falta
de visão e planeamento estratégico das élites, nomeadamente dos detentores do poder
político? Por falta de uma política de desenvolvimento? Por falta de um Plano Estratégico Nacional?
Desde o famoso Despacho n.º 100, da autoria do Almirante Américo Thomaz,
que o país não tem mecanismos de expansão e de incentivo ao aparecimento e manutenção de uma Marinha suficiente para este efeito.
O facto de o Ultramar se ter autonomizado de Portugal é razão suficiente? Os
milhões de quilómetros quadrados de mar em que Portugal detém a soberania plena –
____
(4) Estas definições foram instituídas pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, (inserida no Direito Internacional Público) elaborada em Genebra entre 1958 e 1960.
(5) Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar - Genebra 1960 - Art.º 3, 4 e 5, da Secção II,
da Parte II
(6) idem - Art.º 56 e seguintes da Parte V
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o Mar Territorial – e parcial – a Zona Económica Exclusiva – não têm a importância
que parecem ter?
Dada a evidência de os custos de transporte por via marítima serem, em comparação com outros meios, mais baixos; dada a morfologia favorável dos nossos portos de mar; dada a dimensão das nossas costas; dadas as suas características que facilitam a fixação das populações junto às mesmas; não se justificaria ter uma Marinha de
Transporte de Mercadorias e de Pessoas de grande dimensão?
A dimensão das águas e seus recursos económicos, não são suficientes para que
Portugal incentive, a exemplo do seu vizinho terrestre, por exemplo, uma Marinha de
Pesca em consonância com esse dimensão, negociando com a força da razão em
Bruxelas?
Os nossos portos, dotados de uma política de enquadramento organizativo,
alvo de alguns investimentos de modernização e de racionalização operacional, não
seriam atractivos aos operadores nacionais e internacionais?
Os estaleiros de construção e de reparação naval não poderiam ser incentivados e apoiados, com medidas de enquadramento reais e efectivas, a melhorar as suas
performances em matéria de organização, meios e colocação no mercado internacional
dos seus serviços?
Para reflexão adicional: – A Espanha, com uma menor Zona Económica
Exclusiva, tem prosseguido uma política de expansão da suas marinhas de guerra, de
pescas e de transportes, para além de proceder sistemáticamente a uma melhoria dos
seus portos de mar e incentivar a sua indústria de construção e reparação naval.
Estarão errados os governantes espanhóis, das várias tendências políticas, que
têm ocupado o poder político no país vizinho? Estarão errados nas suas opções
estratégicas de ocupação do mar e do seu aproveitamento intensivo em favor da Economia Espanhola? Estarão errados no seu posicionamento Geoestratégico no Sistema
Internacional?

147

O Mar e Portugal

Passado da relação de Portugal com o Mar
Portugal sempre teve um relacionamento europeu. A graduação deste relacionamento e a importância que os diversos decisores políticos atribuíram às suas vertentes atlântica, africana e europeia, através dos diversos tempos, é que foram diferentes. Qualquer destas vertentes sempre fez parte da nossa cultura e da nossa história
e foram, e são, elementos importantes na formação continuada, e consolidação, da
nossa identidade nacional.
É que, de uma clara opção Atlântica e Africana (motivada pelo geobloqueamento terrestre de Portugal, pela Espanha, e pela existência da barreira pirenaica) dos
regimes da Monarquia, da 1.ª República (1910/1926) e da 2.ª República (1926/1974),
pelos motivos atrás expostos e por motivos do relacionamento com os territórios do
ultramar, se passou na 3.ª República (1974...) a dar mais importância à vertente continental europeia. Este facto foi, e é realmente, uma novidade em termos das prioridades
da Política Externa de Portugal, desde os tempos do Rei D. João I.
Isto é, na Monarquia e nas 1.ª e 2.ª Repúblicas, Portugal tendo um relacionamento normal com a Europa, não lhe atribuiu o estatuto de prioridade. A prioridade
era Atlântica e Africana.
Na 3.ª República, Portugal ficou praticamente “colado” ao Continente e só no
início do século XXI recomeçou, embora timidamente, a tratar da diversificação das
suas dependências, ou alianças, nomeadamente com os EUA e os Palops.
Portugal deve sentir-se muito à vontade no Sistema Internacional. Tem uma
história invejável de contactos com países do mundo inteiro e por isso deve recapturar
parte, e em moldes diferentes, da sua vocação atlântica e africana de forma a não ficar
espartilhado no seu caminho de progresso.
Citando o Prof. Políbio Valente de Almeida: “Ao longo da História, Portugal
enfrentou desafios implacáveis que pareciam excessivos para a sua dimensão. Teve que
enfrentar a Espanha e fez-se respeitar; teve que enfrentar o mar desconhecido e transformou-o num instrumento de ligação entre os homens. Teve que enfrentar a pobreza
material e usou-a para o engrandecimento moral; aconteceu-lhe conviver com outras
raças e crescem Brasis; foi marginalizado pela Europa e, no entanto, a sua estratégia foi
decisiva para o aparecimento de um novo equilíbrio mundial. A perda recente de algumas funções históricas seculares e a mudança brusca de dimensão física obrigaram-no
a reconciliar-se com o presente e a assumir-se como um pequeno estado que, pelo
reforço dos seus valores espirituais e pelo sentido que for capaz de dar à sua responsabilidade ecuménica, poderá vir a posicionar-se entre as médias potências”. (1)
Portugal está hoje inserido na União Europeia.(2) É uma evidência e uma necessidade estratégica do nosso país. Somos um dos países que a integram actualmente.
Seremos um dos vinte e sete, ou trinta, que a integrarão futuramente.

____

(1) In Almeida, Políbio Valente de Op. Cit. pp. 372-373
(2) Chaves, Miguel de Mattos – Portugal e a Construção Europeia – ed. Sete Caminhos – Lisboa 2005
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Não sendo territorialmente, e populacionalmente, dos maiores países do
Continente, não somos dos mais pequenos. Na Europa temos países mais pequenos
que nós: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suíça, para dar só alguns exemplos de países
localizados no centro do Continente. Populacionalmente, estamos com os de média
dimensão.
Economicamente, estamos atrasados face aos nossos parceiros mais desenvolvidos, mas, ainda assim, somos mais desenvolvidos do que alguns dos que entraram
ou estão para entrar, na organização denominada de União Europeia. Mas é bom recordar que quando alguns dizem que estamos atrasados fazem-no por comparação, apenas
e só, com os países mais ricos desta região do planeta.
É bom não esquecer que se fizermos a comparação entre Portugal e a totalidade do Sistema Internacional de Estados Soberanos, que conta com cerca de 200
Estados, então podemos afirmar, (e as estatísticas internacionais assim o afirmam), que
Portugal está no Clube dos Países mais ricos do Mundo.
Tecnologicamente, estaremos na média da Europa alargada. No aspecto educacional e de preparação dos recursos humanos temos muito por fazer. Neste aspecto,
por causa da falta de objectivos claros e por falta de organização e métodos.
Em termos de influência política, tudo depende da capacidade dos nossos
governantes, em particular, e das elites, em geral. Porque, ao nível da política pura, o
que tem sido evidenciado é, antes de mais, a necessidade de um pequeno Estado(3),
como Portugal, “afrouxar os modelos tradicionais de interdependência, muito formais
e rígidos, e estabelecer o maior número possível de ligações informais com o maior
número possível de Estados potencialmente colaboradores”.(4) As ligações informais
são menos onerosas que as formais e podem ser um bom ponto de partida para aprofundamentos formais posteriores que conduzam à formalização sustentada das relações. Mas o que deveríamos colocar na primeira linha de pensamento é a questão de
como, quando e de que forma nos poderemos tornar relevantes no sistema internacional.
O eixo geográfico, político e económico da comunidade europeia está a deslocar-se para o Leste europeu. Por haver mais seres humanos aí a residir. Por haver maior
proximidade e facilidade de deslocação e comunicação entre um número alargado de
pessoas. Por o “coração económico e político” aí se situar.
Donde, temos de encontrar formas de não nos deixarmos afundar em pessimismos e derrotismos e ver como poderemos ter um papel na actual e futura construção europeia e no Mundo em geral. O Mundo já não é eurocêntrico e existem várias
possibilidades de expansão da projecção de Portugal em várias zonas do planeta.
____
(3) Pequeno Estado – esta noção refere-se sobretudo às dimensões do território, da população e dos
recursos. CF – por exemplo: Carvalho, Joaquim de – apontamentos da cadeira de Sistema
Internacional, Políbio Valente de Almeida – do Poder do Pequeno Estado, Moreira, Adriano – Ciência
Política e do mesmo autor – Teoria das Relações Internacionais.
(4) In Almeida, Políbio Valente de Op. Cit. pp. 358
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Não obstante a nossa actual ligação à Europa Continental importa não esquecer, como lembra o Prof. Borges de Macedo, que Portugal não pode aderir a nenhuma
solução externa exclusiva (opção continental ou marítima), dado que ambas as situações
são de considerar, até porque, o interesse dos países do centro europeu pelo seu
extremo ocidental ou o seu abandono se pode verificar. Portugal tem que reunir, na sua
composição nacional, a permanente capacidade de escolher, em cada momento, em
qual se deve apoiar, tem que manter ambas as opções em aberto.
Erros sempre foram cometidos pelos Estados e continuarão a sê-lo. É próprio
do ser humano. E é ao ser humano que compete governar o Estado, entidade abstracta representativa da Nação, por delegação desta. O que interessa é, sobretudo para um
país pequeno, cometer cada vez menos erros.
A utilização das rotas marítimas e a livre fruição dos acessos marítimos desempenharam, e devem desempenhar, num país tão ligado ao mar como Portugal, um papel
relevante. Esse papel evoluiu ao longo dos tempos. Nos séculos XV e XVI, Portugal,
como já se referiu, foi a primeira potência marítima da Europa e do Mundo. Criou rotas
marítimas oceânicas e sobre elas estabeleceu o primeiro império marítimo de dimensão
mundial.(5) Foi a “superpotência” da época.
Até 1974, e apesar de ter deixado de ser uma potência marítima, as rotas
oceânicas sempre tiveram uma importância estratégica para Portugal por quatro razões:
1 - Primeira: garantiam as ligações económicas e militares com o ultramar português;
2 - Segunda: garantiam-nos a liberdade do comércio marítimo como alternativa ao comércio por terra, mais caro e passível de ser controlado pela Espanha;
3 - Terceira: garantiam-nos a possibilidade de socorro militar por parte de um aliado;
4 - Quarta: davam-nos a possibilidade de retirar por mar o Poder Político, e
parte do Poder Militar, em caso de invasão terrestre, obtendo deste modo uma profundidade estratégica que a configuração do território continental europeu não possui;
5 - E por fim, Portugal desde o século XVII até à Segunda Guerra Mundial teve
como aliado a nação que se tornou na principal potência marítima, a partir do século
XVIII(6): a Grã-Bretanha.
Destas condições estratégicas mudou de configuração parcial a quarta. A
primeira mudou de cambiante. Mas esta, a primeira, permanece como possibilidade de
ligação privilegiada com os países de língua oficial portuguesa, se o soubermos fazer,
com evidentes benefícios económicos, financeiros e também culturais e políticos.
Quanto aos outros factores, acima apontados, eles permanecem verdadeiros.
Evidentemente que em tempo de paz no território europeu, alguns destes factores tendem a ser desvalorizados. Mas podemos afirmar que temos garantida a paz eterna?
____
(5) In Martins, François - Apontamentos de Geopolítica e Geoestratégia, Bloco VI, Lisboa, Universidade
Lusíada, 1999, pp. 147
(6) Modelsky, George – Long Cicles in World Politics – ed. Macmillan Press – 1987 – os cinco ciclos do
Poder Mundial desde 1494 até à actualidade
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O Século XX
A partir de 1949, a potência marítima dominante passou a ser a NATO onde
pontificava, e pontificam, os EUA, sendo certo que com a cada vez mais escassa dimensão da nossa marinha mercante, (acentuada a partir da década de 1980, inclusivé), essa
aliança se tem vindo a tornar mais irrelevante para estes.
Isto é, com a dimensão actual dos nossos meios navais (civis e militares),
Portugal arrisca-se a chegar a um quadro de se tornar absolutamente irrelevante no seio
do sistema de alianças, que nos interessam e que deveríamos manter e, nalguns casos,
aprofundar.
Após 1974, com a descolonização, boa parte das mais valias marítimas de
Portugal deixaram de existir passando a liberdade do comércio marítimo a fazer-se em
plano de igualdade com qualquer Estado dependente do mar, já que no plano militar e
político esse direito estava, desde 1949 a ser exercido quase que exclusivamente no
quadro na NATO.(1) Mas sendo Portugal um membro de pleno direito dessa organização e fundador da mesma, tem obrigações de nela participar efectivamente; isto é, por
exemplo, contribuir com meios navais que assegurem o cumprimento dos objectivos
dessa organização, para além de, naturalmente, prosseguir os seus próprios sob pena de
se tornar descartável.
Até à queda do Império Soviético (1989/1991) os interesses ligados às nossas
posições geoestratégicas foram: velar pelo controlo do Atlântico Norte e dos acessos
ao Mediterrâneo; garantir o trânsito entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul; apoiar
as ligações transatlânticas, em especial o “Reforço Rápido” do SACEUR, sobretudo para
o nosso aliado EUA. Estas posições, que maioritariamente são asseguradas no seio da
NATO, fizeram de Portugal um parceiro relevante, dada a sua situação geográfica.
O que mudou entretanto? Os EUA consideram que a projecção do seu próprio
poder para o Próximo e Médio Oriente faz-se, também, através dos Açores. Foi assim
durante o período da Guerra Fria e continua hoje a sê-lo.
A comprová-lo estão as evoluções no quadro do Médio Oriente, onde Palestinianos e Israelitas não se entendem; e a agravar este quadro, as sucessivas crises no
Iraque de que não se vê um fim à vista, pese embora os discursos oficiais.
Donde, embora existam algumas mudanças, geradas por novos equipamentos,
sobretudo aéreos, que parcialmente reduzem a importância estratégica da nossa localização geográfica, não é certo que a mesma se tenha desvalorizado ao ponto de sermos
descartáveis pelos nossos aliados. Mas para não o sermos, teremos que dar mais importância aos meios de vigilância e defesa do nosso espaço (marítimo e aéreo, insular e continental), de forma a podermos ser considerados parceiros credíveis pelos mesmos.
____
(1) In Martins, François op.cit. – pp. 148 – Apontamentos de Geopolítica e Geoestratégia, Bloco VI,
Lisboa, Universidade Lusíada, 1999
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O Presente e o Futuro
Interesses de Portugal de médio e longo prazo
Mas este quadro do Atlântico Norte, em que Portugal ocupa ainda, e apesar de
tudo, uma posição de destaque(1), está a mudar e a Espanha, através da sua diplomacia
e das suas relações crescentes com os EUA, está a tentar mudar os dados do problema
em nosso desfavor, embora sem grande sucesso até ao presente. E no futuro? A
Espanha tem investido na ocupação efectiva do Mar, e será que esse facto não terá,
num futuro próximo, importância na reavaliação do seu papel na Aliança, jogando a
nosso desfavor?
Apesar de tudo, Portugal tem somado, recentemente, notórias vitórias políticas
dado ter implementado, neste início do século XXI, uma política mal percebida, mas
inteligente, de privilegiar relações com esta superpotência e com a NATO, no seu todo.
Veremos se este novo esboço de política externa e de defesa é conjuntural ou estrutural.
Portugal precisa não só de recuperar o seu pensamento geopolítico mas também as componentes cultural e económica do seu Poder Marítimo(2) que é essencial ao
seu desenvolvimento, ao seu prestígio, à sua coesão e à sua liberdade de acção.
Para o futuro, Portugal terá de eleger o seu desenvolvimento económico sustentado, e o consequente crescente bem-estar da sua população, como primeira prioridade.
E é razoável pensar que o Mar poderá ser um factor estratégico e altamente coadjuvante se, entretanto, lhe for dada a importância adequada, consubstanciada na tomada de
medidas concretas de fomento. Seria provavelmente uma “revolução” positiva.
Os agentes principais dessa “revolução” terão de ser, em primeiro lugar o Estado,
ou melhor o poder político que o ocupa, através da construção de políticas de fomento de exploração e de defesa do mar territorial e da zona exclusiva, para além do incentivo ao reaparecimento de uma marinha mercante com a dimensão suficiente para ser
económica e financeiramente viável.
Em segundo lugar, terão de ser as empresas (sejam elas detidas por empresários
ou por negociantes – dado que são os protagonistas centrais do processo de globalização competitiva) a ter um papel decisivo nesta matéria; são os “novos navegadores”, no
sentido de serem os principais factores motrizes de mobilidade. Não podem deixar de
se adaptar aos novos campos de acção, sob pena de desaparecerem ou de serem incorporadas em redes de empresas mais potentes onde não podem aspirar a ter posição de
domínio.(3)
____

(1) Um dos principais Comandos Estratégicos da Aliança Atlântica está sediado em Oeiras.
(2) Carvalho, Virgílio – op.cit. pp 81
(3) In SaeR – Estratégia Económica e Empresarial de Portugal em África, Vol. VI, Lisboa, Saer/Fernave,
Junho de 2001, pp. 30
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É neste ponto que tem especial importância a irrelevância do mercado português face ao mercado integrado europeu. Num pequeno mercado, não é muito
provável que se desenvolva uma entidade empresarial de dimensão continental (o que
não quer dizer que seja impossível). Também não é provável que associações de empresas
nacionais possam organizar redes internas que sejam capazes de atingir dimensão continental.
Assim, com o incentivo e o devido enquadramento estruturado, caberá aos
agentes económicos privados a prossecução, na área da marinha mercante e nos seus
segmentos (pescas, transporte de mercadorias e de pessoas, na navegação de costa ou
na navegação em mar alto), levar a efeito e pôr na prática este desiderato e explorar
devidamente as capacidades potenciais do mar e das linhas de água interiores.
Um pequeno parênteses(4) para referir que ou os detentores do capital das
empresas portuguesas (empresários ou negociantes) ultrapassam a sua tendência para o
individualismo exacerbado, o que faz com que não queiram verdadeiramente associar-se
em projectos de internacionalização, (a menos que o Estado – ser mal querido, mas de
quem todos exigem tudo – os financie), ou não poderão queixar-se de não adquirirem
dimensões críticas para o sucesso sustentado, também nesta área estratégica.
E sem isso será muito difícil conquistar protagonismo estratégico no contexto
da globalização competitiva.(5)
O Mar é uma oportunidade para o adquirir. Mas também é uma ameaça. Se não
for aproveitado por Portugal, alguém, mais tarde ou mais cedo o fará.
Para Portugal, no geral, e para as empresas, em particular, esta é uma oportunidade estratégica. Integrado no espaço europeu, o mercado português e as suas empresas correm riscos de periferização e de subordinação, nomeadamente ao centro regional ibérico, em que a nossa dimensão em termos do número de consumidores potenciais é de apenas cerca de 21 por cento.
Portugal deverá assim, diversificar as suas dependências, formais ou informais,
de maneira a não estar excessivamente dependente de um só bloco, tentando passar a
ter outro “espaço de manobra” que lhe permita alguma voz internacional, que lhe permita poder tentar maximizar os seus interesses.
Nesta linha de pensamento existe uma oportunidade, se soubermos explorá-la,
para Portugal se tornar algo relevante no seio do Sistema Internacional, em geral, e no
europeu, em particular e que tanto tem a ver com o Mar, embora não exclusivamente:
– explorar os recursos marinhos à sua disposição;
– explorar as “auto-estradas marítimas”, sobretudo as que nos ligam aos países de
língua oficial portuguesa;
– ajudar a sedimentar e fortalecer um bloco Lusófono, de que tanto têm falado, quer o Prof. Adriano Moreira quer o Prof. Ernâni Lopes, que nos permita, se bem
____

(4) Chaves, Miguel de Mattos op.cit.
(5) In Saer – op.cit
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articulado, ser a “ponte” entre esses dois mundos, ou espaços, para o qual já se deram
os primeiros passos, embora na minha opinião tímidos, através da constituição da
CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).
Para isso, além de bloco cultural, dado ser a base imediata de união possível,
terá de evoluir para os campos económico, político e mesmo militar.
Se Portugal conseguir ser, em linguagem simplificada, “o embaixador” do
bloco lusófono na União Europeia e ser ao mesmo tempo “o embaixador” da União
Europeia nesse bloco, adquirirá uma importância internacional bem superior à detida
actualmente, por motivos óbvios.
As potencialidades estão aí: mesma língua, a mesma matriz cultural, embora com
algumas diferenças, a experiência de séculos no contacto com esses povos, a nossa conhecida capacidade de diálogo e de estabelecer pontos de convergência de interesses. Já o
fizemos na nossa história, poderemos fazê-lo outra vez, embora com um novo modelo.
Modelo de cooperação entre Estados Soberanos, que identifiquem interesses
comuns, face aos cenários e blocos internacionais deste século XXI. Para isso, os países integrantes terão de se dispor a construir uma base comum que lhes permita, a
todos, terem um papel na cena internacional.
Portugal, como matriz dessa potencial comunidade, deverá ser capaz de ajudar
à sua organização, à reflexão estratégica que será necessário desenvolver, para chegar à
formação desse bloco.
A Portugal deverá caber um papel de levantamento, motivação e de articulação
dessas capacidades comuns. Para isso deverá formular um plano estratégico que englobe não só os países africanos mas também o Brasil, na futura organização mais profunda, cuja génese se encontra construída.
Deveria conceber programas de apoio operacional aos agentes económicos
portugueses que lhes permitissem avançar na direcção da internacionalização efectiva
nesses mercados, simplificando ao mesmo tempo os procedimentos administrativos,
fazendo inserir a política de cooperação no modelo de modernização de Portugal e
assumir que ao Estado português deveria caber uma acção de “motor” e de “mobilizador”, tanto das vontades internas como das vontades dos seus congéneres, membros
da CPLP(6).
O desenvolvimento das relações com a África e o Brasil, numa óptica de inserção na economia global, poderia funcionar para Portugal como o mecanismo básico de
criação de vectores de compensação que nos permitissem estabelecer um sistema de
equilíbrio estratégico onde o vector de modernização (a UE) fosse incorporado, tentando proporcionar novas possibilidades estratégicas de afirmação de Portugal no seio
do Sistema Internacional, em geral, e no da União Europeia, em particular(7).
____
(6) Cf – Saer /Fernave op. cit.
(7) Idem
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Como exemplo daria ainda mais algumas sugestões para serem objecto de um
estudo aprofundado:
1) fomento e incentivos ao reaparecimento da Marinha Mercante portuguesa,
quer de cabotagem, quer de longo curso, na minha opinião vitais para um país com as
nossas características geopolíticas.
2) investimento no desenvolvimento da área dos transportes (pessoas e mercadorias), criando “pooles” entre as companhias (aéreas e marítimas) das várias nacionalidades para a exploração de rotas e apoio às actividades de trocas entre os vários
países da comunidade Lusófona;
3) investimentos na área das Telecomunicações e das Novas Tecnologias de
Informação, que facilitassem as comunicações e a circulação da informação integrada
entre os vários espaços;
Temos de encontrar forma de pôr em marcha um Plano Global Estratégico de
Política Externa, resultante do Plano Estratégico Nacional, que nos permita aceitar o
que é de aceitar, e recusar o que é de recusar na frente comunitária, e saber alargar a
nossa rede de interesses, fora da União, sem colocar em causa a nossa inserção na
mesma, dando ao Mar a importância e a valorização efectiva da posição estratégica que
detém.
É sobre tudo isto que teremos em conjunto, independentemente da filiação
partidária, de reflectir, para que Portugal possa ser o que todos queremos que seja: um
país relevante na cena internacional, tendo em mente a nossa dimensão e as nossas
capacidades.
E boa parte da nossa dimensão está no mar. Assim consigamos adquirir as
capacidades para o explorar nas suas várias vertentes: comunicacional, transportes,
exploração de recursos e defesa.
Assim, se houver vontade e discernimento político, se houver um envolvimento claro das elites de que o país dispõe na discussão construtiva, na busca de soluções,
poderemos encontrar o caminho adequado.
Basta, para tal, que os portugueses envolvidos na necessária (e por fazer)
reflexão estratégica (de médio e longo prazo), assumam a História de Portugal na sua
plenitude e os seus ensinamentos, percebam qual a importância decisiva da posição
Geoestratégica e Geopolítica do país e se deixem de complexos de inferioridade, planeando o futuro com realismo mas também com ambição.
O Povo Português precisa de verdadeiras elites, aquelas que juntam o pensamento à acção. Adere e é motivável por grandes projectos. O que é necessário é que
apareçam pessoas que pensem o país e que tenham projectos para Portugal que sejam
capazes de motivar a passagem das palavras à operacionalização destas.
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Sobre a questão do Território de Olivença

Ao escrever sobre o problema internacional, de carácter político-diplomático,
denominado de “questão de Olivença”, não quero deixar de, em primeiro lugar,
cumprimentar todos os portugueses que se preocupam com o seu país. Portugueses de
cores políticas diferentes, da Direita à Esquerda, Republicanos ou Monárquicos,
Católicos ou de outras religiões, que acham que qualquer bocado do território nacional
é parte integrante e inalienável da Nação. É para todos eles que me dirijo, nesta pequena reflexão despretensiosa, ditada por um dever de consciência e por um princípio que
tenho como importante: o de ser português.
Portugal é uma comunidade de pessoas com uma língua própria, uma cultura
individualizada, “Nação Fidelíssima” aos princípios da religião Católica, com uma
história comum de mais de 800 anos, sedimentada por lutas travadas pela manutenção
da independência.
Portugal é membro de pleno direito da comunidade internacional, formada por
Estados Soberanos. Soberania em transformação mas não em perda de significado.
A Soberania reside em três pontos fundamentais, à face do Direito
Internacional: O Direito de celebrar Tratados bilaterais ou multilaterais com outros
países ou blocos, segundo as conveniências, em cada momento, da Nação; o Direito de
estabelecer Representações Diplomáticas e ou Consulares acreditadas junto de outros
Estados ou blocos de Estados e o Direito de fazer a guerra e estabelecer a paz. Assim,
cada Estado Soberano tem o direito de ver respeitada a sua individualidade e o Dever
de respeitar a Soberania de outros Estados.
Tudo isto está escrito e aceite nos princípios do Direito Internacional, e
nomeadamente “...o dever de não ingerência, da não agressão, do não reconhecimento da aquisição
de territórios ou direitos semelhantes, mediante o recurso à força...”.
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Ora um Estado Soberano caracteriza-se, no plano interno e para ter o reconhecimento internacional, por ter três elementos: 1) Território, 2) Povo e 3) Poder
Político, este por delegação da Nação, constituída pelo Povo. Em futuros artigos tratarei
melhor esta questão.
Mas o que é que Olivença
tem a ver com tudo isto? Se as características, acima mencionadas,
são comuns a todos os Estados
Soberanos de capacidade plena,
então TODOS estão obrigados a
respeitar a integridade territorial
dos outros, estão obrigados a
cumprir o Direito Internacional e
em especial, para o caso de Olivença, o Direito dos Tratados.
Este ramo do Direito
Internacional tem como princípio
fundamental uma norma que diz
que “os Tratados são para
cumprir”, do latim “Pacta sunt servanda”, inscrita, modernamente,
no art. 26.º da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados
que acrescenta que “todo o Tratado
em vigor vincula as partes e deve por elas
ser executado de boa fé”.
Ora o Congresso de Viena de 1815, que deu origem ao
Tratado de Viena, em que estiveram presentes, e assinaram, todas
as potências europeias (Portugal, França, Espanha, algumas então Repúblicas Italianas,
o Império Alemão, a Grã-Bretanha e outras) obrigava a Espanha, no seu art. 105, a
devolver a Portugal o território de Olivença.
Por isso, faço ressaltar apenas duas questões:
1. Olivença foi invadida e ocupada militarmente, e portanto com “recurso à força”, em 1801, pelas forças espanholas, comandadas por Manuel Godoy.
2. O Tratado de Viena de 1815 assinado, como já vimos, por Portugal e pela
Espanha (entre outros) obriga esta a devolver o território “adquirido pela força” a
Portugal. A conclusão é fácil de tirar. Mesmo sem ter de aprofundar mais o tema,
mesmo sem querer apelar as outras normas, instituições ou costumes internacionais:
– A Espanha está a violar os Princípios do Direito Internacional e o Direito dos Tratados.
157

Pátria – Sobre a questão do Território de Olivença

Algumas pessoas (certamente distraídas do dever cívico de defender os Direitos
de Portugal e os seus próprios Direitos de Cidadania) dirão: “estamos na União Europeia,
não há fronteiras...! Logo não vale a pena mexer nesse assunto”. Ou, “damo-nos bem com a Espanha,
porquê mexer nisso...” ou ainda “já lá vão 200 anos e agora é que se lembram disso?”, “Os habitantes do território de Olivença não querem ser portugueses!”
Raciocínios legítimos, de pessoas mal informadas. Já não tão legítimos de pessoas informadas. Vejamos então porquê!
Em 1.º lugar – porque as Nações não têm amigos...defendem interesses! É
uma regra velhinha do Sistema Internacional. E os únicos que parecem andar distraídos, no Sistema Internacional, são os representantes do Estado Português. Porquê?
Em 2.º lugar – não está escrito em nenhum dos Tratados das Comunidades e
da União Europeia que as fronteiras desapareceram. O que desapareceu foram algumas
restrições que havia à liberdade de circulação transfronteiriça, dentro do espaço comunitário, e mesmo assim com algumas regras.
Em 3.º lugar – a Integridade Territorial continua a ser um objectivo de qualquer Nação inteligente, que queira ter um papel relevante na cena internacional. “Quem
não cuida de si próprio não pode pretender ter o respeito total dos outros”.
Em 4.º lugar – a Soberania não Referenda. É um princípio geral da política
internacional. Senão teremos de perguntar aos Algarvios se querem continuar a ser
Portugal, aos Madeirenses e por aí fora. Acresce o facto de durante 200 anos a Espanha
ter Colonizado o Território.
Em 5.º lugar – apesar de tudo a zona de Olivença é a única zona entre
Portugal e a Espanha que não tem a fronteira delimitada pelos necessários acordos
internacionais.
Alguns Politólogos já muito bem instalados na vida dizem que o Estado
Nacional está condenado! Que as ideologias não têm sentido! Que a Soberania já não
existe, dada a Globalização Económica e Comunicacional! Esquecem-se que tudo o
que têm dito não passa de especulação sem tradução na vida prática do dia-a-dia da
Política Internacional. Todos os dias são desmentidos pelos acontecimentos.
Na realidade as coisas acontecem por vontade das comunidades nacionais,
traçadas em acções comuns, em valores vigentes, em objectivos definidos. E acontecem
tanto mais, ou tanto menos, quanta a capacidade que as elites de cada Nação têm em
cada momento para conseguir conquistar adesões às suas ideias.
No caso presente: A Espanha reclama a posse de Gibraltar e “obriga” o seu
parceiro da União Europeia e aliado na NATO (a Grã-Bretanha) a sentar-se à mesa das
negociações político-diplomáticas, para discutir o assunto.
Ou seja: a Espanha faz o que lhe compete – defende os seus interesses e quer
Gibraltar de volta à Soberania Espanhola. A Grã-Bretanha, também. Estão ambos os
países na mesa das negociações político-diplomáticas para tentar encontrar uma
solução que satisfaça ambos os países.
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E agora? Face a esta realidade nua e crua
onde estão os que, em Portugal, têm afirmado que
não vale a pena falar de Olivença?
Portugal na Monarquia do séc. XIX demitiu-se, por fraqueza, do problema. Exceptua-se por
justiça elementar deste quadro o Duque de Palmela.
Na 1.ª República, nada se fez. Na 2.ª República dada
a eminência da 2.ª Guerra Mundial e a sua sequência,
também não.
E na 3.ª República – a Democracia? Qual é
agora o argumento interno ou externo para nada se fazer? Porque é que o estudo de
Olivença desapareceu dos manuais escolares? Porque é que aos portugueses nada é dito
sobre o tema?
Ninguém quer expulsar os espanhóis que vivem e trabalham em Olivença.
Temos holandeses, ingleses, franceses, ucranianos, angolanos a viverem em diversas
zonas do nosso país; que sentido faria estarmos a expulsar espanhóis que vivem no território de Olivença?
Estes continuariam a ser espanhóis, mas de facto veriam a sua situação modificada, não nos seus direitos de propriedade ou de liberdade, mas apenas nos derivados
de passarem a viver em território português, de facto.
Pessoalmente assumo o meu Dever de Cidadão. Dever que me foi facultado
pelo nascimento, dever que reafirmei claramente quando jurei bandeira como militar
miliciano do Exército Português e que conscientemente continuo a reafirmar como
escolha racional de adesão a uma comunidade nacional que tem mais de oitocentos
anos de história e que é impar, nas suas características, no seio da Comunidade Internacional.
Sendo uma OBRIGAÇÃO do PODER POLÍTICO DEFENDER a integridade territorial, como parte da defesa dos interesses permanentes da Nação, consignados na Constituição da República Portuguesa desafio, desde Coruche, o Governo de
Portugal, qualquer que seja a sua cor política, a convocar a Espanha para a mesa das
negociações político-diplomáticas, para tratar da devolução do território, que por
Direito é português.
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Portugal e a Regionalização

1 – ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
Portugal é, desde a sua Fundação, um Estado Nação unitário e respeita, na sua
organização, o princípio de autonomia das Autarquias Locais e da Descentralização da
Administração Pública.
Qualquer português deve, em consonância com isso, RECUSAR qualquer
hipótese de Regionalização do País. Deve bater-se, isso sim, por um Reforço dos
Poderes dos Municípios através de um modelo mais descentralizado e de uma maior
desconcentração de poderes.
2 – CONCEITOS de Regionalização, Descentralização e Desconcentração.
Para contribuir para a discussão sobre o que está em causa, neste tema quente,
dá-se uma breve definição dos três conceitos que estão subjacentes aos objectivos de
aproximar a administração do cidadão e de corrigir as assimetrias existentes:
2.1 – REGIONALIZAÇÃO – processo pelo qual, se pretendem criar regiões
autónomas do poder central em termos administrativos, de planeamento e legislativos,
conforme o grau de autonomia que se pretenda atribuir às mesmas. O que está anun160

Miguel Mattos Chaves

ciado é que se pretendem criar regiões administrativas. Portanto o primeiro grau de
autonomia. Mas... fatalmente que a seguir virão exigências crescentes de autonomia em
termos de planeamento e de legislação regional. Isto não obstante ter havido um referendo sobre a matéria em que o povo português disse NÃO à regionalização.
2.2 – DESCONCENTRAÇÃO – processo pelo qual são transferidos poderes
de decisão, da administração central para outros órgãos dela dependentes hierarquicamente, quer de âmbito regional, quer de carácter local. Os órgãos centrais detêm a
responsabilidade de orientação e controlo.
2.3 – DESCENTRALIZAÇÃO – processo no qual se transferem poderes de
decisão para órgãos independentes da administração central, como é o caso das autarquias. Estes órgãos não dependem da orientação, ou do controlo da administração central,
no que se refere ao âmbito das suas atribuições. Existem, como se vê, outros caminhos possíveis que não levam necessariamente, à divisão artificial de Portugal que só serve a alguns
senhores e a interesses de grupo inconfessáveis.
– A quem interessa a criação de verdadeiros tampões entre as Câmaras Municipais e o Poder Central?
– A quem interessa a criação de mini países que tenderão a desligar-se dos interesses nacionais, gerando potenciais fontes de conflitualidade? As Regiões teriam como
órgãos de poder regional o Governo e a Assembleia Regional!
– A quem interessa subalternizar as Câmaras Municipais, gerando uma acrescida conflitualidade de interesses?
– A quem interessam os novos, e seguramente bem pagos (com o nosso dinheiro), cargos políticos a criar?
– A quem interessa o crescimento da despesa pública não reprodutiva?
3 – MODELO de ORGANIZAÇÃO que se PRETENDE para PORTUGAL. Não referindo todos os argumentos contra, (os que já foram enunciados são já
suficientes) diremos que o que deveremos defender é a atribuição de um maior
grau de descentralização e uma maior desconcentração de poderes a favor das
Câmaras Municipais, essas sim dentro da nossa tradição organizativa; órgãos que
estão mais perto dos cidadãos, e portanto em melhores condições de poderem desempenhar novas e mais alargadas competências, se concomitantemente lhes forem atribuídos os meios indispensáveis para as desempenharem cabalmente em favor do verdadeiro desenvolvimento do país.
Sendo assim não resisto em partilhar consigo, caro leitor, as seguintes interrogações e possíveis respostas às mesmas:
A) O que se ganha em Regionalizar? Aparentemente ganha-se em descentralizar o Poder Central, aproximando o poder de decisão dos cidadãos! Isto é, em vez
de ser Lisboa a decidir tudo, as Regiões decidirão o que é bom para os cidadãos!
B) É isto verdade? Só em parte. Porque se realmente há a vontade de aproximar o poder de decisão dos cidadãos, então nada melhor do que dar às Câmaras
Municipais e Juntas de Freguesia os poderes e os meios necessários para que estes
órgãos decidam do que é preciso para as suas populações.
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Ao contrário, o que tem sido feito pelos Governos, de há 30 anos para cá, é o seguinte:
– Dão mais Responsabilidades às Câmaras e às Juntas, mas não lhes têm dado
o dinheiro e autonomia para decidirem e assim poderem fazer tudo aquilo que é
necessário para melhorar as condições de vida dos portugueses!
– Ou seja, dão por um lado e tiram por outro.
4 – O que se perde com a Regionalização? Devolvo a pergunta aos cidadãos, pondo-a da seguinte forma. Será que Bruxelas respeita mais um Governo Central
que representa dez milhões de pessoas ou um presidente de uma região que represente
duzentos ou trezentos mil cidadãos?
– Partindo o País em Regiões, Portugal fica mais forte ou mais fraco para
defender os seus interesses na União Europeia?
5 – Quem ganha com a Regionalização? Os novos senhores, que por delegação dos seus Partidos vão ter uns novos empregos bem pagos.
– É que no Governo Central já não há mais lugares para distribuir. Já não há mais
benesses para dar e portanto querem criar mais lugares políticos para dar aos amigos.
6 - Quem perde com a Regionalização? Todos os portugueses de Boa Fé,
que Amam o seu País que lhes foi dado em Testamento pelos seus Pais, Avós, Bisavós,
enfim pelos seus antepassados.
– Perdem os Presidentes de Câmara e de Junta de Freguesia sérios, aqueles que
lutam com a falta de meios e que vêem surgir por de cima deles uma estrutura política
que não tem razão de ser e que os vai impedir de reclamar junto do Governo da Nação
os meios a que têm direito para melhorar as condições de vida das suas populações.
7 – Quem está mais perto das populações? Um Presidente Regional ou um
Presidente de Câmara ou de Junta de Freguesia? – Pensem nisto caros Portugueses!
8 – Argumento Histórico - Um Povo, com Língua comum, História comum,
Interesses comuns, nomeia os seus representantes para que o Governe, organize a vida
em sociedade, que os defenda de outros povos!
– Ou seja, um Povo constitui-se em Nação coesa a qual nomeia um Governo
que trabalhe para o bem desse mesmo Povo.
– Portugal é o ÚNICO PAÍS EUROPEU, a que a uma NAÇÃO/POVO corresponde um ESTADO UNO. Temos 800 ANOS de existência! Alguns dos novos senhores, seduzidos por interesses estrangeiros, querem agora destruir o que foi construído com o suor e o sangue dos Portugueses durante gerações! E nós cidadãos de
bem vamos permitir que isto aconteça? A resposta para mim é clara: NÃO!!
Algo está errado e andam-nos a contar histórias mal contadas.
Desrespeitam a vontade dos cidadãos, expressa em referendo, e organizam
Regiões ditas Plano! Pois estas regiões plano são um primeiro passo, para nas costas dos
portugueses, levarem por diante as Regiões Administrativas que são o passo seguinte
do que se está a fazer!
Será isto legítimo? Pense e responda caro leitor.
Por mim estarei disponível para o debate e o esclarecimento de tudo o que está
em causa e sobre o processo que está em marcha, se isso for considerado de interesse.
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Conflito Israel-Hezbollah

Os assuntos de Segurança e Defesa estão permanente e prioritariamente na
Agenda Internacional, infelizmente, com uma grande diversidade de situações.
Apesar de ainda existir em Portugal um atraso sensível por parte de muitas
Universidades em estudar estes assuntos, regista-se uma evolução positiva, mas grande
parte da opinião pública relaciona Segurança Internacional apenas com questões militares, quando interessa analisar as várias componentes estratégicas, como, por exemplo,
a Política, Diplomática, Social e Económica, para ser possível uma compreensão global
dos factores inerentes aos conflitos e a procura adequada de soluções.
Encontra-se em curso mais uma lamentável fase do muito antigo conflito do
Médio Oriente, que se relaciona com o estado de Israel. A decisão da ONU de suspensão de hostilidades entre Israel e Hezbollah encontra-se condicionada à chegada de
uma força internacional, pelo que qualquer conclusão pode vir a verificar-se precipitada.
É consensual na ONU que este conflito põe em causa a Paz e Segurança Mundiais e que é imperioso encontrar uma solução duradoura para o mesmo. Uma análise
lúcida deste conflito, que seria muito complexa e extensa, não deve ser feita com atitude preconceituosa, mas não é fácil, dado o elevado número da suas componentes e
das dificuldades a ultrapassar, algumas das quais convém ter em atenção.
Em primeiro lugar, as organizações Hamas e Hezbollah, que recorrem à arma
do terrorismo, e que, por isso, são consideradas movimentos terroristas por uns, mas
também heróis por outros. A atitude destes movimentos perante a mera existência de
Israel, e de várias questões que se encontram em litígio há muito tempo, representa um
enorme obstáculo para uma solução duradoura do conflito. Obstáculo este que se agrava pela posição do Irão que apoia claramente o Hezbollah, politica e financeiramente,
e cujo Chefe do Governo proferiu declarações inaceitáveis, expressando a opinião de
que a solução do conflito se encontra na erradicação de Israel do Médio Oriente.
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As divisões internas do mundo árabe, as divergências religiosas que se manifestam, as divisões entre partidos palestinos, as divisões entre partidos do Líbano, país
onde se chegou a uma situação anómala, cujo governo não exerce a soberania em todo o
seu território pelo facto do Hezbollah se encontrar organizado e armado, controlando
uma parte significativa do país, também não facilitam, por certo, a resolução do conflito.
Os enormes interesses Sírios no Líbano, de onde o seu exército só retirou há
pouco tempo por pressão internacional, e a gravíssima questão nuclear do Irão não
podem deixar de ser tidos em consideração. Irão que desde a Revolução de 1979 mantém um contencioso de ódio contra os EUA, considerado inimigo principal, sentimento que tem procurado espalhar pelo mundo.
A manipulação religiosa a que vimos assistindo, que pretende encontrar no
Islão, abusivamente, a legitimidade para o recurso ao terrorismo (e assassínio de
inocentes) constitui um dos factores mais difíceis e sensíveis.
A manobra psicológica no conflito Hezbollah-Israel tem como objectivo
reivindicar a vitória, responsabilizar o adversário pela agressão e aparecer como heróis
perante as populações. A complexidade da solução aparece, assim, bem clara e obriga
a um contínuo esforço em todas as frentes.
A interposição de uma força internacional no sul do Líbano deveria proporcionar tempo suficiente para se encontrar uma solução política para o conflito que
como escrevia recentemente um comentador, dependerá de empenho americano, contenção israelita e flexibilidade árabe. Enquanto mantemos sempre a esperança na Paz,
desenvolvem-se no terreno quatro operações:
A entrada de uma força internacional; a humanitária; a do regresso das populações e a da reconstrução das infra-estruturas danificadas, num conflito que se diria
impensável no mundo actual e que deixa milhares de mortos e feridos e muita destruição desnecessária.
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A Ameaça Nuclear

Mahmud Almadinejad e Kim Jong-Il

A ameaça nuclear ficou clara para o mundo quando na sequência do ataque surpresa do Japão, em Pearl Harbor, os EUA entraram na Segunda Guerra Mundial, e para
obrigarem o Japão a render-se lançaram duas bombas atómicas. As consequências catastróficas dessa então, nova arma, não mais foram esquecidas.
Os efeitos do nuclear foram avivados posteriormente com o desastre de Chernobil,
evidenciando-se o facto de que, para além dos efeitos imediatos, existem outros a longo
prazo verdadeiramente lamentáveis.
Vários Estados, como medida importante de dissuasão e equilíbrio de poder, procuraram e conseguiram obter a arma atómica.
As grandes preocupações da Comunidade Internacional conduziram a que fossem sendo tomadas várias medidas de controlo, como sejam, por exemplo, o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, o Tratado de Proibição de Testes Nucleares,
ou as várias organizações postas a funcionar pela Nato. As peripécias das inspecções ao
Iraque pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) correram mundo.
Existindo a arma nuclear o perigo é real. Mas vários acontecimentos no campo
da Segurança Internacional, infelizmente, têm vindo a agravar esta ameaça. É que a
arma nuclear pode ter um emprego militar mas poderá ser empregue por um
grupo terrorista, questão agravada pelos chamados “rogue states”, estados falhados
ou estados fracos, que podem desempenhar um papel perturbador, pelo que já foram
considerados como o maior problema da política internacional.
Em 2005, para o Secretário-geral das Nações Unidas, o armamento nuclear
“é o principal perigo que o mundo enfrenta”.
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A certa altura o grande problema era constituído pela ambição do Irão, de há
muito tempo, em tornar-se numa verdadeira potência regional e pretender possuir a
arma nuclear. A declaração do chefe do governo, Mahmud Almadinejad, dizendo que
Israel devia ser varrido do mapa, veio aumentar a preocupação do Ocidente e não só.
O que pensará a Arábia Saudita e o Egipto, sunitas, que consideram os Xiitas
como apóstatas? O Egipto caminha para uma energia nuclear pacífica, e depois?
O Irão com arma nuclear altera a situação estratégica regional e mundial. A
revolução de 1979 ainda não parou.
Quando a Comunidade Internacional tentava conseguir soluções para esta crise
é surpreendida por um teste nuclear anunciado pela Coreia do Norte em 9 de Outubro
de 2006. Ora, um regime totalitário que ignora os direitos humanos, que tem milhões
de mortos por fome, que tem uma estimativa de 200 mil prisioneiros políticos, que tem
um “querido líder” peculiar à frente, para não empregar outro adjectivo mais duro, uma
vez na posse de arma nuclear é, por certo, altamente desestabilizador para toda a área
envolvente e para todo o mundo.
Mais directamente envolvidos, temos o Japão, cuja tensão existente com a
Coreia do Norte o levou a impôr imediatamente sanções unilaterais e a uma séria discussão interna sobre a necessidade de revisão da sua política de defesa, abrandada apenas pelas garantias de manutenção dos compromissos assumidos pelos EUA.
A China e a Rússia, aliados tradicionais da Coreia do Norte, defendem um
multilateralismo mas não podem deixar de se preocupar com a situação, a China tem
mesmo um tratado de defesa com a Coreia do Norte; China e Rússia colocam-se, por
isso, como travão à aplicação de sanções fortes, contrariamente à posição dos EUA.
Os mísseis disponíveis pela Coreia do Norte atingem território dos EUA. A
resolução da ONU, 1718, que impõe sanções à Coreia do Norte, resultou, naturalmente,
de um compromisso. Questão mais difícil será, por certo, a da sua aplicação, principalmente a questão da intercepção de navios que deverá ser feita pelos EUA e Austrália.
Delicadíssima é a posição da Coreia do Sul, para quem a guerra é inaceitável,
tendo decidido não suspender os grandes investimentos em curso na Coreia do Norte.
As negociações do chamado grupo dos seis, Japão, China, Rússia, EUA, Coreia do Sul
e Alemanha, encontram-se num impasse. A Coreia do Norte tem como objectivo
forçar os EUA a negociações directas mas tem vindo a condicionar novas negociações
ao levantamento das sanções.
As dificuldades do controlo das Armas de Destruição Maciça e do tráfico
ilícito, nas mãos da Máfia, levam muitos a considerar esse controlo impossível e daí a
necessidade imperiosa do controlo dos potenciais utilizadores.
As ligações cada vez mais fortes do terrorismo ao crime organizado e os
avanços constantes das tecnologias, caso, por exemplo, da nanotecnologia que virá
colocar sérios problemas na área da segurança, não nos deixam entrar muito tranquilos
para este Novo Ano, mas não nos devem tirar a esperança de que a aplicação de medidas nas diversas áreas evitem o recurso à força e às suas terríveis consequências.
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Forças Armadas

Há, por certo, explicação de ordem sociológica e política para que uma parte
da população urbana não compreenda o papel e a importância da Instituição Militar
para a Segurança e Defesa do País.
Para isso contribui, certamente, o facto de Portugal não ter uma ameaça visível,
ou próxima, o que leva a julgar-se que não havendo ameaça não serão precisas Forças
Armadas. Por outro lado, tem sido aceite, desde há muitos anos, que os portugueses
não dão grande atenção aos problemas de segurança. E criticam, até, muitos outros,
como os britânicos ou principalmente os EUA por manifestos exageros nas medidas de
segurança, embora tenham que reconhecer que os interesses americanos e os seus
cidadãos são alvos de ataques pelos quatro cantos do mundo.
Parece, assim, apesar da posição desempenhada pelas Forças Armadas portuguesas ao longo da História, desde a construção do país até agora, que existe em parte
da população muita ignorância sobre o papel e a importância da Instituição Militar para
qualquer país, fundamentalmente nos momentos graves e difíceis quando ela funciona
como o “último recurso”.
Sabemos que a ameaça externa a Portugal neste momento, felizmente para
todos nós, é relativamente reduzida, mas quem garante que esta situação não pode ser
alterada de repente?
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Muitos comentadores esperavam que após a queda do Império Soviético, o
mundo entrasse numa paz duradoura. A realidade é que o número de ameaças cresceu
e que vivemos num período de grande insegurança internacional, agravada pela possibilidade de virem a ser utilizadas ADM (Armas de Destruição Maciça, químicas, bacteriológicas, radiológicas ou nucleares), também por autores não estatais.
Mesmo em termos de se assegurar o normal funcionamento das instituições,
para além de grupos políticos e radicais não democráticos, há que ter em conta o crescimento e poder dos chamados “gangs”, uma evidência em muitos países, favorecida
pelas concentrações urbanas e suburbanas, desenvolvimento técnico e económico.
Relativamente a este crescimento que engloba ligações políticas, reconhece-se
que o grau de liberdade e perigo destas organizações não governamentais, não é o
mesmo caso existam ou não Forças Armadas, podendo neste caso, chegar a tentar a
tomada de poder, directa ou indirectamente.
O valor dos mecanismos da dissuasão é difícil de avaliar, mas existem muitos
exemplos históricos. Podem constituir-se vários cenários que tornariam mais clara a
necessidade de emprego das Forças Armadas.
No caso português, basta a simples observação da vastidão da área oceânica
sob responsabilidade portuguesa para se perceber que os cortes de verbas e a redução
da capacidade das Forças Armadas têm, por outro lado, um preço elevado.
Lamenta-se que a opinião pública só se aperceba das situações em casos em que
um navio de pesca se encontra em situação de perigo na rebentação, junto à costa, e
não apareçam os meios de socorro necessários com a velocidade desejada.
A atribuição de missões às Forças Armadas exige estudos prévios relativamente
aos meios necessários que permitam o cumprimentos dessas missões, estejam em causa
busca e salvamento, vigilância da pesca ilegal, luta contra a droga, contra o terrorismo,
contra a pirataria marítima, contra a criminalidade organizada, ameaças graves que têm
vindo a intensificar-se, além da verdadeira missão da defesa do país.
As missões em área de conflito internacional, exigem crescentemente forças
militares que, no mínimo, devem encontrar-se preparadas com antecedência, porque
não nascem espontaneamente. Convém pensar, por exemplo, no que é necessário para
que um simples helicóptero possa estar nos locais pretendidos em determinado tempo,
e na estrutura base que tem que existir para torná-lo possível.
Quantos helicópteros são necessários para se ter um sempre em estado de
prontidão, tendo em conta os sistemas de manutenção e reparação e graus de prontidão? Que tipo e localização de oficinas necessárias? Que sistema de formação de pilotos? Qual o número de pilotos necessários para cada helicóptero? Quantas horas de
voo necessárias?
No caso de emprego em acção operacional militar para que uma pequena força
tenha alguma autonomia, podem ser exigidas várias especialidades como sejam, além
das combatentes, as relativas a armamento, munições, viaturas blindadas, carros de
combate, artilharia autoproporcionada, equipamento de “intelligence”, comunicações,
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explosivos, alimentação, saúde, etc.… O peso logístico é inevitável e é fundamental para
as unidades operacionais poderem actuar.
O facto de Portugal pertencer à NATO e à União Europeia, é um factor fundamental quanto a segurança, mas não deixa de exigir responsabilidades, nem deve
levar a demasiadas expectativas de apoio dos “países amigos” em caso de alteração
grave da situação internacional, para que venham resolver os nossos problemas.
Os portugueses têm que exigir aos políticos responsáveis que se empenhem em
valorizar as nossas Instituições e não em tomar medidas que possam vir a revelar-se contrárias aos interesses nacionais, por ignorância ou falta de “informações”
que constituem fundamento para a tomada de decisões.
Não há liberdade sem segurança e não há segurança sem liberdade!
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A Ameaça

Todos os Países têm de ter em conta as respectivas ameaças ao seu território, à
sua população e aos interesses nacionais, que se apresentam muito diversificados.
Podem resultar, por exemplo, de possível intervenção de outro país vizinho por disputa territorial ou de questões étnicas, económicas, religiosas ou políticas. Facilmente se
compreende que as perspectivas são muito diferentes consoante a dimensão, o potencial de cada país e as respectivas situações geopolíticas e geoestratégicas.
As conquistas da ciência e da tecnologia modernas têm conduzido a que seja
cada vez mais difícil separar as tradicionais ameaças externa e interna, caso evidente de
determinadas acções terroristas. De uma forma geral, cada país dispõe de um ou mais
serviços de informações, supostamente coordenados, que se encarregam de estudar as
ameaças que devem hierarquizar permitindo definir prioridades.
O estudo dessas ameaças tem em consideração diversos factores como a
capacidade e as intenções de quem ameaça e o grau de periculosidade da ameaça. Este
estudo é permanente e está sujeito a alterações e actualizações, procurando evitar surpresas. Os erros num estudo como este pagam-se com um elevado preço.
Sendo, hoje, sem qualquer dúvida, o terrorismo dos radicais islâmicos uma das
grandes ameaças ou a principal ameaça que todos enfrentamos, o 11 de Setembro veio
revelar que os EUA não valorizaram devidamente a ameaça expressamente explicitada
por Bin Laden. Teriam diminuído o esforço de recolha de informações nos grupos
radicais islâmicos, não dispunham de informadores suficientes nem de tradutores da
língua árabe, pelo que o trabalho a desenvolver na luta anti-terrorista foi, de certo, mais
difícil e demorado.
De qualquer forma, o 11 de Setembro veio permitir avanços notáveis no estudo das ameaças entre os quais um aperfeiçoamento muito significativo nas relações
entre serviços de informações dos vários países. Convém no entanto, chamar a atenção
para outros tipos de ameaça que nos podem surpreender muito negativamente, como
é o caso dos desastres ecológicos, com origem nas alterações climáticas causadas pela
poluição atmosférica.
Para compreender esta ameaça basta ver o excelente filme “Uma Verdade Inconveniente” mas que muitos, lamentavelmente, procuram desvalorizar.
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Os “Echelons” cá de casa

Para que uma pessoa possa comunicar com outra através de uma determinada
distância é necessário a existência de um meio de suporte. O ar (ondas de som, p.e.), a
luz (fibras ópticas, p.e.), a corrente eléctrica (telefone, fax, e-mail, p.e.) e as ondas electromagnéticas (rádio, p.e.) são os meios mais frequentemente utilizados. Quem conseguir aceder ao meio de transporte fica em condições de poder interceptar as comunicações. Se estas se efectuarem a longa distância, sobre a complexa teia das actuais infraestruturas de telecomunicações, é até possível, teoricamente, fazer a intercepção de
todo o tráfego mundial (objectivo último do Echelon).
Os limites serão a capacidade de intersecção, filtragem, recolha e tratamento
dos sistemas informáticos afectos ao sistema bem como o nível de cumplicidade a que
os Estados envolvidos estão dispostos. Como é evidente, tal sistema, por enquanto,
apenas é acessível a um número reduzido de Estados, liderados pelos EUA.
A verdade porém, é que são os meios locais os mais utilizados nas actividades
legais e ilegais de escutas, mediante o recurso a uma vasta panóplia de tecnologias e técnicas, muitas delas disponíveis comercialmente para qualquer um. Microfones via rádio,
implantados camufladamente, dispositivos Laser capazes de detectar as mais ínfimas
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vibrações das janelas ou microfones unidireccionais de elevadíssimo poder discriminatório estão à
disposição de quem queira escutar conversas em
espaços fechados. Também toda a informação que
se apresente num ecrã de computador é captável
por equipamentos especiais, automóveis, até distâncias de algumas dezenas de metros, tirando partido da radiação emitida. Toda a comunicação que
circule em linhas telefónicas é interceptável, quer
pela colocação de dispositivos locais em determinados pontos das linhas quer por sofisticados sistemas informáticos que a crescente miniaturização
dos componentes electrónicos e o aumento da capacidade de processamento têm tornado cada vez mais pequenos e, logo, portáteis.
Com capacidade de intersecção de todo o tráfego que passa por determinados
nós digitais e com elevado poder de filtragem conseguem aceder à maior parte dos
números de telefone das redes fixas. Mas também as comunicações por telemóvel são
hoje facilmente interceptadas quer pela cooperação dos operadores quer através de
equipamentos de escuta específicos com alcance para largos quilómetros quadrados. É
óbvio que o sucesso da operação dependerá sempre do nível de protecção usado pelos
interlocutores (mesmo no uso da cifra, dois países – EUA e Israel – conhecem, em conjunto, a maioria das chaves de cifra do mundo, através de metodologias de registo obrigatório).
Do ponto de vista estritamente técnico, se a capacidade de intersecção, gravação
e escuta é hoje quase total não é menos verdade que o volume da informação assim obtida é bastante limitado. A filtragem das comunicações, mesmo a automatizada, é sempre
condicionada pela capacidade dos computadores envolvidos, pelas dificuldades de descodificação de expressões ou línguas e, em última instância, pelo número limitado de analistas dedicados a esta tarefa que os orçamentos podem comportar.
O célebre projecto Echelon denunciado no parlamento europeu como um
instrumento ilícito de espionagem norte-americano (com a conivência do Canadá, do
Reino Unido e da Austrália e sendo utilizado inclusivamente para espionagem industrial
na Europa) é um bom exemplo disso. Desiludam-se, pois, os que estão afectados pela
paranóia das escutas, quantas vezes alimentada pelo pulsar do próprio ego; para muita
gente, julgar-se escutado ainda é uma forma de se dar ares de importante.
Mas, se o totalitarismo bigbrotheriano ainda está à esquina, não deixa contudo de
ser uma realidade o facto de que o nebuloso fenómeno das escutas induz nos cidadãos
perturbantes sentimentos de insegurança. Devido à complexidade e hermetismo subjacente ao tema, esse desconforto e desconfiança são ainda normalmente agravados pelo
efeito bola-de-neve criado pelo boato e pela abstrusa especulação dos media.
As recorrentes alusões a escutas ilegais, ou pelo menos ilícitas, pretensamente
realizadas pela Polícia Judiciária, contribuem objectivamente para lançar sobre as estru176
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turas de segurança do Estado legítimas suspeições. Detentora de um palmarés notável
no desempenho da sua missão, a Polícia Judiciária é ainda um dos nossos mais sólidos
bastiões da defesa contra o crime. E tudo leva a crer que a incidência de escutas ilegais
não seja diferente da taxa de criminalidade interna que a afecta, tal como a qualquer
outra polícia.
Na realidade, o problema das escutas torna-se bem mais escaldante quando se
sai do âmbito policial, afinal de contas sujeito a mecanismos processuais de autorização
judicial e bem circunscrito em termos de objectivos, para o domínio dos serviços secretos. Com efeito, em acréscimo às forças policiais, a maioria dos Estados possui serviços,
mais ou menos discretos, especializados em garantir a sua Segurança e apoiar a afirmação externa dos seus interesses.
Pela sua natureza sui generis, as suas operações são quase sempre secretas. E,
habituados muitas vezes à recolha de informação vaga e generalista, na sua pesca por
factos significativos tudo o que vem à rede é peixe... Na estrutura formal dos Estados,
é aí que existe o maior espaço de manobra para poderem ser cometidos, eventualmente,
atropelos às leis que defendem os direitos e as liberdades do cidadão. Apenas sujeitos
a um virtual controlo a posteriori, a própria natureza da sua alargada missão, secreta e
preventiva, cria muitas vezes as necessárias auto-justificações para esse facto.
Esses Serviços são muitas vezes levados a colaborar com organizações congéneres estrangeiras, numa teia de intercâmbios mal definidos e em que muitas vezes os
direitos que assistem aos cidadãos nacionais são sacrificados no afã de mostrar serviço.
Amiúde, é deixado terreno livre às organizações estrangeiras para por meios
próprios procederem às escutas e intercepções que julguem convenientes sem qualquer
consideração pelas leis do Estado em que operam. Mas ainda mais grave que a actividade dos predadores dos Serviços de Informação estrangeiros, é a levada a cabo por
instâncias do Crime Organizado.
Desde a última década, temos vindo a ser testemunhas de avanços revolucionários nas tecnologias das comunicações o que, se por um lado tem contribuído para
aproximar mais o Mundo, por outro, tem proporcionado aos criminosos uma capacidade sem precedentes para obter, processar e proteger informação, ultrapassando os
esforços das forças policiais e de segurança. Tendo acesso a enormes recursos financeiros são capazes de se adaptar rapidamente face à concorrência de rivais ou à repressão das forças da ordem. Podem ter acesso a qualquer último grito tecnológico que
necessitem ou desejem para expandir e melhorar a eficácia das suas operações.
Apesar de toda essa sofisticação, a verdade é que as velhas técnicas de conquista
de Poder, como a corrupção por exemplo, continuam ferramentas incontornáveis, inerentes à própria actividade criminosa. Associado à corrupção, o tráfico de influências
tornou-se igualmente numa das actividades mais lucrativas permitindo o aparecimento
surpreendente de fortunas que, noutras condições, demorariam gerações a ser criadas.
E, na prossecução dos seus objectivos, não recuam perante nada, socorrendo-se de
escutas ilegais para obtenção de informação que sirva os seus interesses.
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Pena de morte

Nos disputados problemas da vida, a pena de morte está actualmente entre os
mais pacíficos em Portugal. Trata-se de um tema em que não há grande controvérsia,
com a generalidade das opiniões a defender a sua abolição.
Esta constatação serve para mostrar como os juízos globais sobre uma sociedade devem sempre ser matizados. Muito se luta hoje entre nós em defesa do direito à
vida contra agressões graves, do aborto à clonagem e à eutanásia. No entanto em outras
frentes, como a guerra e a pena de morte, a nossa época assinala avanços notáveis que
civilizações anteriores dificilmente igualaram.
O papa João Paulo II registou precisamente este ponto na sua encíclica
Evangelium Vitae (EV): “Entre os sinais de esperança, há que incluir ainda o crescimento, em muitos
estratos da opinião pública, de uma nova sensibilidade cada vez mais contrária à guerra como instrumento de solução dos conflitos entre os povos, e sempre mais inclinada à busca de instrumentos eficazes,
mas «não violentos», para bloquear o agressor armado. No mesmo horizonte, se coloca igualmente a
aversão cada vez mais difusa na opinião pública à pena de morte — mesmo vista só como instrumento de «legítima defesa» social —, tendo em consideração as possibilidades que uma sociedade moderna
dispõe para reprimir eficazmente o crime, de forma que, enquanto torna inofensivo aquele que o cometeu, não lhe tira definitivamente a possibilidade de se redimir.” (EV 27)
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Evolução de atitudes
A abolição da pena de morte constitui uma das lutas pelos direitos humanos
mais importantes. Mas ela é herdeira de um processo anterior que defendia uma “execução mais humana”. No Império Português, as Misericórdias tiveram secularmente
um papel decisivo nesta dinâmica. Foi mesmo instituído o costume de que, “se a corda
da forca rebentasse e o paciente caísse ainda vivo, abatia-se sobre o seu corpo a bandeira da Santa Casa,
o que lhe concedia o perdão e a liberdade (...) E consta que, como era a irmandade que fornecia as cordas
da forca, por vezes, e talvez com intuito de corrigir eventuais erros judiciais, fornecia-as passadas por água
forte, o que fazia com que elas rebentassem facilmente” (Fonseca, C.D da (1996) “História e
Actualidade das Misericórdias”, Ed. Inquérito, p.62).
Também a invenção do Dr. Joseph-Ignace Guillotin (1738--1814), que haveria
de adquirir contornos sinistros pelo seu uso revolucionário, tinha como propósito
defender os direitos do acusado. A guilhotina, com a sua morte rápida e limpa, constituía um avanço muito importante face às anteriores execuções.
No campo das ideias, coube ao marquês Cesare Beccaria (1738-1794) na sua obra
Dei Delitti e Delle Pene (1764), uma das obras mais influentes simultaneamente de direito
penal e teoria do crime, tentar demonstrar a injustiça e ineficácia da pena de morte. Destes
primórdios nasceu um movimento abolicionista que viria a ter os seus frutos.
Nesse processo Portugal teria, como se sabe, um lugar de destaque. Entre nós
a pena de morte para os crimes políticos foi abolida pelo artigo 16º do Acto Adicional
à Carta Constitucional, sancionado em 5 de Julho de 1852. A reforma prisional e penal
de 1 de Julho de 1867 aboliu-a para os crimes civis. Foi assim o primeiro estado europeu
a abolir a pena de morte (em 1849 a efémera República Romana e em 1863 a Venezuela
já a tinham abolido para todos os crimes). Manteve-se então apenas para o Exército e
Marinha em caso de guerra, sendo definitivamente abolida pelo artigo 25º nº2 da Constituição de 1976, que afirmou “Em caso algum haverá pena de morte”. Mas logo a partir de
1846 a pena deixou de ser aplicada, sendo sempre comutada, com excepção de uma
execução durante o conflito de 1914-18.
No mundo, a abolição da pena de morte tem seguido uma trajectória fortemente favorável. Em 1984 o número de países que na prática a tinham abolido era de
64, tendo subido nos vinte anos seguintes para quase o dobro, sendo de 117 em 2004
(a fonte deste dados é um dos sites mais informativos sobre o tema:)
O debate americano
Apesar deste quadro geral de consenso, o debate acerca da moralidade da pena
de morte está ainda muito vivo, sobretudo nos Estados Unidos.
Execuções capitais nos EUA (Fonte: www.deathpenaltyinfo.org/)
1940-1949 – 1289; 1950-1959 – 715; 1960-1976 – 191; 1976-1979 – 3
1980-1989 – 117; 1990-1999 – 478; 2000-2006 – 459
A pena capital está aceite em 38 dos 50 estados, bem como pelo governo federal e as forças armadas. Registou-se, como se pode ver no quadro junto, um movimento de flutuação, quer na opinião pública quer no número de execuções nos EUA.
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Após a segunda guerra mundial houve um repúdio crescente por essa forma de
execução. O Supremo Tribunal levou mesmo à suspensão de execuções entre 1973 e
1976. Mas a partir de 17 de Janeiro de 1977 as execuções foram retomadas, tendo sofrido uma trajectória crescente.
Apesar disso, a polémica e contestação é muito forte. No entanto, o apoio generalizado que a opinião pública dá a esse castigo é esmagador. O mais baixo nível de
opinião a favor da pena de morte foi registado em 1966 numa consulta da Gallup poll
que deu apenas 42%. Actualmente, o apoio à pena de morte nos casos de assassínio é
de 65% (ver http://www.angus-reid.com/polls/index.cfm/fuseaction/viewItem/itemID/12409).
A posição da Igreja
A posição da Igreja acerca da pena de morte ficará mais clara na secção
seguinte. Mas as ideias básicas são fáceis de definir. O ponto de partida é, hoje como
antes, aquele que o próprio Deus formulou a Moisés: «Não matarás» (Ex 20, 13; 23, 7;
Dt 5, 17). Perante o carácter taxativo deste mandamento, os casos de pena de morte
tinham de se incluir no único caso de morte voluntária que aquela afirmação permite:
a legítima defesa, em que a morte do agressor cumpre ela mesmo o mandamento, ao
evitar a morte do agredido.
Jesus Cristo, quando comenta este mandamento, alarga muito o seu âmbito:
“Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Aquele que matar terá de responder em juízo. Eu,
porém, digo-vos: Quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal; quem lhe chamar ‘imbecil’ será réu diante do Conselho; e quem lhe chamar ‘louco’ será réu da Geena do fogo.” (Mt 5, 21-22).
A Igreja vive há dois mil anos com esta missão e em cada tempo anuncia a
Salvação com as formas adequadas a essa cultura. Foi assim, aliás, que Deus procedeu
com o seu povo, afastando-o progressiva e delicadamente dos seus hábitos viciosos. Por
isso, a Lei do Amor teve de concorrer com muitas situações em que muitas atrocidades
eram comuns. O Direito Judaico, tal como o Direito Romano e Grego, tornaram
comuns as condenações à morte. A Bíblia regista várias execuções. Em todos os tempos, no entanto, a pena de morte estava reservada para os casos excepcionais.
Aliás, no centro do mistério cristão está a execução capital mais famosa da
História. Em todas as paredes cristãs e no peito de muitos encontra-se o símbolo da
sua fé que perpetua a memória daquela pena capital que nos salvou a todos. Deve dizer-se, já agora, que a execução de Jesus Cristo violou as regras romanas da execução,
sobretudo pela flagelação ser anterior à condenação à morte.
O Direito Canónico da Igreja sempre proibiu aos clérigos o derramamento de
sangue. Por isso as execuções nunca foram feitas pela Igreja, mas pelos poderes civis.
S. Tomás de Aquino disse: “A Igreja não inflige a morte corporal, mas em lugar dela inflige a
excomunhão.” (Suma Teológica II-II 99, 4, 1).
No século XIII, S. Tomás de Aquino dizia: “Os castigos desta vida são mais medicinais do que retributivos. A retribuição está reservada ao Juízo divino, que é pronunciado “de acordo
com a verdade” (Rm 2, 2) contra os pecadores. Por isso, de acordo com o juízo da vida presente, a pena
capital é infligida, não em todos os pecados mortais, mas só naqueles que gerem um dano irreparável,
ou que contenham alguma horrível deformidade.” (Suma Teológica II-II 66, 6, 2).
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Estas constatações têm mais interesse histórico do que real. Mas na última formulação que a Igreja Católica fez da sua doutrina sobre o tema houve, curiosamente,
uma grande polémica.
A polémica do Catecismo
Em 1992 foi publicado uma das obras mais influentes da actualidade, o Catecismo da Igreja Católica (CIC). Anunciado pelo concílio Vaticano II, foi o resultado de
um longo e complexo processo de redacção e constitui um documento precioso e
imprescindível para conhecer as posições doutrinais e morais da Igreja de Jesus Cristo.
Ora “poucos textos do Catecismo originaram mais interesse e debate que os Números 2266 e 2267 que
tratam da pena de morte, e isto logo desde o começo do projecto do Catecismo”, como afirmou um dos
seus redactores mais influentes, o cardeal de Viena Christoph Schönborn. Aliás, nestes
pontos se registou “a única correcção substancial” do Catecismo (op. cit.).
Quando em 1992 foi publicada a versão francesa do Catecismo, esses dois
números diziam o seguinte: “Preservar o bem comum da sociedade pode exigir que se coloque o agressor em estado de não poder fazer mal. A este título, reconheceu-se aos detentores da autoridade pública o
direito e a obrigação de castigar com penas proporcionadas à gravidade do delito, incluindo a pena de morte
em casos de extrema gravidade, se outros processos não bastarem. Por motivos análogos, foi confiado às
autoridades legítimas o direito de repelir pelas armas os agressores da cidade.
As penas têm como primeiro efeito o de compensar a desordem introduzida pela falta. Quando
a pena é voluntariamente aceite pelo culpado, tem um valor de expiação. A pena tem como efeito, além disso,
preservar a ordem pública e a segurança das pessoas. Finalmente, tem também valor medicinal, posto que
deve, na medida do possível, contribuir para a emenda do culpado.
A doutrina tradicional da Igreja sempre se exprimiu e exprime tendo em conta as condições reais
do bem comum e dos meios efectivos de salvaguardar a ordem pública e a segurança das pessoas. Na medida em que outros processos, que não a pena de morte e as operações militares, bastarem para defender as
vidas humanas contra o agressor e para proteger a paz pública, tão processos não sangrentos devem preferir-se, por serem proporcionados e mais conformes com o fim em vista e a dignidade humana.” (CIC 22662267, versão 1992).
Na natural polémica mediática à volta da obra, uma ênfase desmesurada foi
concedida a este trecho. Dos muitos comentadores que se erigiram em juízes da doutrina cristã, uma grande parte via nesta posição umas das provas da iniquidade e obsolescência da Igreja. Mas também dentro da Igreja muitas sensibilidades se sentiram perturbadas com esta formulação da doutrina tradicional.
Entretanto a reflexão sobre este tema teve um avanço muito significativo com
a publicação, a 25 de Março de 1995, da já citada encíclica Evangeliuum Vitae do papa
João Paulo II. Nessa magnífica elaboração sobre os temas da vida, o papa tinha isto a
dizer acerca da pena de morte: “Nesta linha, coloca-se o problema da pena de morte, à volta do
qual se regista, tanto na Igreja como na sociedade, a tendência crescente para pedir uma aplicação muito
limitada, ou melhor, a total abolição da mesma. O problema há-de ser enquadrado na perspectiva de uma
justiça penal, que seja cada vez mais conforme com a dignidade do homem e portanto, em última análise,
com o desígnio de Deus para o homem e a sociedade. Na verdade, a pena, que a sociedade inflige, tem «como
primeiro efeito o de compensar a desordem introduzida pela falta». A autoridade pública deve fazer justiça
pela violação dos direitos pessoais e sociais, impondo ao réu uma adequada expiação do crime como condição
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para ser readmitido no exercício da própria liberdade. Deste modo, a autoridade há-de procurar alcançar
o objectivo de defender a ordem pública e a segurança das pessoas, não deixando, contudo, de oferecer estímulo e ajuda ao próprio réu para se corrigir e redimir.
Claro está que, para bem conseguir todos estes fins, a medida e a qualidade da pena hão-de ser
atentamente ponderadas e decididas, não se devendo chegar à medida extrema da execução do réu senão em
casos de absoluta necessidade, ou seja, quando a defesa da sociedade não fosse possível de outro modo. Mas,
hoje, graças à organização cada vez mais adequada da instituição penal, esses casos são já muito raros, se
não mesmo praticamente inexistentes.” (EV 56).
A 8 de Setembro de 1997 foi finalmente publicada a versão latina do Catecismo,
que ficou definida como a editio typica. Os redactores, como estava previsto, aproveitaram essa oportunidade para corrigir alguns pequenos detalhes da versão inicial. A “única
correcção substancial”, como foi dito, deu-se precisamente nos números 2266 e 2267, para
incorporar as reflexões então feitas e, inclusivamente uma citação directa da Evangelium
Vitae. O texto actual desses dois parágrafos é o seguinte: “O esforço do Estado em reprimir a
difusão de comportamentos que lesam os direitos humanos e as regras fundamentais da convivência civil,
corresponde a uma exigência de preservar o bem comum. É direito e dever da autoridade pública legítima
infligir penas proporcionadas à gravidade do delito. A pena tem como primeiro objectivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando esta pena é voluntariamente aceite pelo culpado, adquire valor de
expiação. A pena tem ainda como objectivo, para além da defesa da ordem pública e da protecção da segurança das pessoas, uma finalidade medicinal, posto que deve, na medida do possível, contribuir para a emenda do culpado.
A doutrina tradicional da Igreja, desde que não haja a mínima dúvida acerca da identidade e da
responsabilidade de culpado, não exclui o recurso à pena de morte, se for esta a única solução possível para
defender eficazmente vidas humanas de um injusto agressor.
Contudo, se processos não sangrentos bastarem para defender as vidas humanas e proteger do
agressor a segurança das pessoas, a autoridade deve servir-se somente desses processos, porquanto correspondem melhor às condições concretas do bem comum e são mais consentâneos com a dignidade da pessoa
humana. Na verdade, nos nossos dias, devido às possibilidades de que dispõem os Estados para reprimir
eficazmente o crime, tornando inofensivo quem o comete, sem com isto lhe retirar definitivamente a possibilidade de se redimir, os casos em que se torna absolutamente necessário suprimir o réu, “são já muito
raros, se não mesmo praticamente inexistentes.” (CIC 2266-2267, versão 1997).
Esta é a posição que, perante o mundo que nos rodeia, um cristão deve defender.
A pena de morte é ainda teoricamente admissível mas na prática deve ser repudiada. A
sua admissão é apenas “se for esta a única solução possível para defender eficazmente vidas
humanas de um injusto agressor”. Podem conceber-se casos extremos em que a prisão de
um malfeitor não seja suficiente para defender a sociedade de perigos gravíssimos.
Nesse caso a sua morte pode revelar-se necessária.
No entanto, estas situações hipotéticas não se verificam actualmente. Elas,
“devido às possibilidades de que dispõem os Estados para reprimir eficazmente o crime (…) são já
muito raros, se não mesmo praticamente inexistentes”.
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Gramsci e as políticas kulturais

Em tese, a existência de políticas culturais a levar a cabo pelo Estado sobretudo como forma de tentar incentivar a procura deste tipo de indústrias – do cinema ao
teatro, da música aos livros – seria uma boa notícia não se desse o facto, hoje pacífico,
deste tipo de políticas serem na actualidade nada mais do que a mera colocação em
prática das convicções em tempos propostas a destino por Gramsci.
Ou seja, para além do título que ostentam, estas “políticas culturais” que hoje
se lobrigam por toda a Europa nada têm a ver com a Cultura que supostamente deveriam servir, sendo antes a sua exacta negação. Na verdade, falamos de uma espécie de
política de “terra queimada” que vira as costas à herança cultural tradicional e ao
património nacional, assentando o seu poder na progressiva deseducação das gerações
– quando se não logra mesmo a sua desejada estupidificação.
Gramsci, um comunista especialmente inteligente e que facilmente se distinguia, também por isso, dos seus companheiros, defendia a tese de que o poder efectivo havia de ser conquistado recolhendo os frutos de um prolongado e persistente combate cultural. Para isso haveriam os comunistas de, progressivamente, ocupar lugares de
destaque nas artes, nas academias, nos círculos intelectuais, na imprensa e no mais que
pudesse condicionar eficazmente a percepção que o cidadão comum tem da realidade
que o rodeia. Com o passar dos anos, travestidos entretanto os comunistas para que se
pareçam com sociais-democratas de toda uma vida, foi a esquerda europeia a tomar em
mãos as acertadas estratégias gramscianas.
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Sabia bem o italiano que não se conquista o poder sem antes ter marcado
posições de relevo na frente cultural – qualquer tentativa de ignorar este simples facto
estará, inevitavelmente, condenada ao fracasso – marcando o ponto, dando o mote para
as agendas de cada momento, encaminhando os cidadãos em determinado sentido.
Dirá a kultura dominante que falamos de métodos totalitários mas, queiram ou não, é
justamente isso que se passa hoje.
Justiça lhes seja feita, o esquema foi muito bem montado e regista doses elevadas de êxitos diversos, de que a recente vitória do ‘sim’ no referendo ao aborto será
apenas um exemplo. A direita liberal e permitida, quase sempre tão predisposta a andar
de braço dado com a intelectualidade reinante, havia de pensar um nadinha nestas
minudências, tanto mais que por via de regra acaba sempre a discutir alegremente as
mesmas agendas que à herança de Gramsci aproveitam. Já devidamente preparadas a
régua e esquadro pelas artes, pelo teatro experimental e pelo cinema com rótulo de filme
de qualidade, aplaudidas pela imprensa de referência, estão para rebentar as novas alíneas
da agenda política, sedimentando as linhas gerais da política kultural: as salas de chuto,
os casamentos homossexuais, os ataques à família e ao sentir patriótico, a descristianização da sociedade, a promoção de um individualismo acrítico que tudo questiona...
sem que de facto questione o que quer que seja. Tudo para se constituir em negação da
Cultura que supostamente deveria servir.
Fora destes quadros aceites como bons para a paisagem cultural, o músico que
se lhes oponha não passará na rádio; o poeta não será declamado; o escritor não será
editado; o encenador não terá nunca uma sala disponível e o cineasta não conseguirá
elenco. Permanecerão numa espécie de “cultura de catacumbas”, perto dos seus fiéis
mas longe dos olhares indiscretos do grande público. Todos serão, isso sim, kulturalmente vigiados para que a super-estrutura permaneça intocável.
Nos casos em que o mecanismo não funciona por si, entram em campo os subsídios, esmolas caríssimas e pagas por todos nós em nome da educação dos públicos que,
ainda assim, teimam em não comparecer nas salas de espectáculo aplaudindo efusivamente os colectivos de arte. Recordam-se por certo os leitores daquele episódio mais ou
menos recente d’ A Comuna do Rivoli, quando uma série de artistas – no sentido que lhes
queiram dar – resolveram ocupar durante três dias o afamado teatro portuense, reclamando querer viver à custa do dinheiro administrado por Rui Rio.
A verdade é que colocar em causa as teses de Gramsci não é barato – os comunistas são aliás muito fracos no que às ciências económicas respeita, conforme a
história se vai encarregando de provar. Ora vejamos: segundo os dados tornados públicos, o funcionamento do Teatro Rivoli tinha proveitos globais de 3.314.370 euros, dos
quais 2.794.502 (cerca de 85% do total) eram suportados por subsídios camarários. As
receitas de bilheteira, essas que demonstram a adesão incondicional das massas,
ficavam-se pelos 180 mil euros, arredondando caridosamente para cima.
Mesmo assim, com muita caridade e muito pouco público, as contas finais apresentavam custos na ordem dos 3.659.134 euros. Em resumo: um prejuízo de 344.764
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euros, que também ajuda a perceber porque faliu – literalmente – o comunismo. É uma
espécie de kultura feita para o produtor.
Depois há casos mais grotescos, ainda no domínio do teatro experimental, que
acumulam os subsídios a um maior descaramento – posto que visam apenas ofender os
pagantes (através dos recorrentes subsídios à tal educação dos públicos). Foi assim que
por cá estreou, desta feita no Teatro da Comuna (chama-se mesmo assim) em Lisboa,
a peça “Me Cago en Dios”, um vómito com autoria de Iñigo Ramirez de Haro cujo
esplendor artístico consistia em colocar uma sanita em pleno palco, onde se deitavam
Crucifixos, imagens de Nossa Senhora de Fátima ou simbologia do Crescente Vermelho. O sucesso terá sido idêntico ao que já se havia registado em Madrid, onde a coisa
estreou financiada pelo município e pela Iberia.
Como é evidente, a estratégia gramsciana é eficaz mas necessita de um aliado
tão relevante quanto dramático: a deseducação, a ignorância e a boçalidade, uma escola que não ensina – antes doutrina, também ela, para a mediocridade, evitando transmitir o desejo de buscar, de saber, de conhecer, de apurar os sentidos. Uma escola que
debita meia dúzia de frases feitas e de verdades absolutas, que ensina a encontrar a
Verdade em regime prêt-a-porter, seja na Wikipedia ou nas páginas d’ “O Código da
Vinci” e dos seus já incontáveis sucedâneos, todos vendedores do mesmo confusionismo que é semente de ignorância. Tudo o mais é relegado para os domínios do distante
e do incompreensível.
Haverá saída num quadro destes? Talvez sim, é questão de se tentar. Talvez
começar pelo princípio, por perceber o fenómeno que condiciona as sociedades europeias contemporâneas, ajudando a desmontá-lo aqui e ali, desmascarando-o quando
possível, explicando-o aos mais novos, mesmo se apenas para pequenos grupos de
receptores interessados.
E no entretanto, ler Gramsci é capaz de ser um bom acompanhamento.
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A propósito do documentário
de Jaime Nogueira Pinto

Caros leitores…
Escrevo-vos este pequeno texto na sequência de um incidente que ocorreu há
algumas semanas num debate realizado no âmbito do programa da RTP “Os Grandes
Portugueses”. Estou-me a referir ao silenciamento do Prof. José Hermano Saraiva
quando este teve a ousadia de sugerir que o Dr. Oliveira Salazar não era na sua opinião
o monstro que o resto do painel tentava pintar.
Para quem não viu o programa, o Prof. JHS foi simplesmente impedido de
acabar uma única frase em defesa daquele que na sua opinião era o injustiçado. Fiquei
perplexo, será que ainda não é desta que o país está pronto para tentar perceber o
homem que controlou os destinos de Portugal durante a maior parte do século XX?
Ou será simplesmente que a comunicação está a cometer o mesmo pecado do qual
acusa o homem que a controlou durante tantos anos.
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Os portugueses gostam de facto muito de falar, basta ver o número de programas de debates nos canais televisivos. Todos têm uma costela de treinador de bancada. Sempre que fico a pensar nisso, vem-me à cabeça o tema do Elvis “A little less talk,
a little more action”, ou seja menos palavras, mais acção! Se calhar devíamos ouvir um
pouco mais Elvis e um pouco menos Fado. Por isso num país onde tanto se gosta de falar,
é surpreendente que alguns temas não sejam debatidos, pelo menos de uma forma séria.
Em primeiro lugar nesta lista encontramos o período do Estado Novo e a sua
figura central, o Dr. Oliveira Salazar. O tema do estado novo e por extensão o 25 de
Abril sempre levantaram em mim muita curiosidade. Sempre procurei perceber mais
sobre este período, principalmente porque me parecia que não existia grande vontade
de perceber e debater várias décadas da história nacional, resumindo simplesmente a
narrativa à opinião seguinte; Antes do 25 de Abril vivíamos num estado fascista sem
liberdade, oprimidos, e uma grande parte das dificuldades que existem em Portugal são
o resultado deste regime. Mas na realidade, todos sabemos que na vida não dominam
nunca nem o preto nem o branco, mas sim uma escala de cinzentos.
É por isso que assisti ao documentário de Jaime Nogueira Pinto sobre Salazar,
realizado no âmbito do programa dos grandes portugueses da RTP com grande interesse. O documentário de JNP ajuda-nos a olhar para o Estado Novo no seu contexto.
Está muito na moda ouvir comentadores e jornalistas dizer que ainda estamos
a pagar a factura do Estado Novo. De facto, qualquer pessoa que chega a Portugal,
poderá facilmente acreditar que se não fosse por causa do Salazar, Portugal estaria hoje
no pelotão da frente em termos económicos na Europa. Como nunca gostei de aceitar
afirmações sem as questionar, comecei a raciocinar; se estamos a pagar este preço elevado, será que os nossos vizinhos do lado também não deveriam neste momento estar
a pagar esta mesma factura, já que também tiveram um regime pelo menos tão
“fascista” como o nosso? Uma factura que os nossos vizinhos não estarão certamente
a pagar é a das nacionalizações do pós 25 de Abril.
A segunda ideia é a seguinte; admitindo que o país não estava em grande saúde
financeira depois do 25 de Abril, em que estado é que Salazar terá encontrado o país
quando assumiu o poder? Quem conhecer minimamente a história de Portugal saberá
que o país se encontrava no primeiro quarto do século XX num estado perfeitamente
caótico tanto do ponto de vista económico como do ponto visto governativo.
A estabilidade não era propriamente a palavra de ordem. Parece-me de facto
que as coisas não são tão lineares como parecem ser para algumas pessoas. Como
aprendi na escola, a história é sempre escrita pelos vencedores e a história do século
XX Europeu não é excepção, e, por esta razão, será sempre relembrado nos livros de
história pela luta contra e a eventual derrota da ideologia comunista. Devido ao papel
do PCP no período pós 25 de Abril, parece que foi apagado da memória nacional o
contexto no qual a Europa viveu durante a maior parte do século XX.
O comunismo avançava para a Europa ocidental e Portugal não estava imune
a esta ameaça. Se retiramos este contexto, de facto muito das decisões de Salazar deixem de fazer sentido. Mas Salazar estava perfeitamente consciente desta ameaça quan194
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do decidiu apoiar Franco, como nos disse o documentário de JNP. Depois da sua
morte, parece que podemos finalmente admitir a hipótese de que caso Álvaro Cunhal
tivesse conseguido o seu objectivo, Portugal teria passado para outro sistema totalitário e
desta vez com consequências bastante mais graves para a sua saúde económica e a independência. É neste contexto que temos que olhar para Salazar e perceber o que o país,
a Espanha e até mesmo a Europa lhe deve. Salazar, como patriota, sempre defendeu a
independência de Portugal num clima bem diferente daquele que se vive hoje em dia
na Europa.
Hoje em dia quase todos nós (no ocidente) aceitamos que a democracia é a
melhor forma de governação. A ideia é de tal forma consensual que já não somos abertos a admitir que outras formas de governação seriam desejáveis para o nosso continente. Mas quando olhamos para os outros, as nossas convicções já não são tão claras.
Por exemplo, quantos entre nós admitem que o Iraque ou mesmo o Médio Oriente de
forma geral, não estará pronto para um regime democrático? Se formos capaz de admitir que as transições de regimes totalitários não são sempre lineares, será que podemos
pelo menos contemplar a ideia que Portugal não estava pronto no início do século XX
para transitar de uma das monarquias mais antigas da Europa para um estado democrático no sentido moderno da palavra?
Para enfrentar o nosso futuro, devemos primeiro aceitar o nosso passado. Isto
significa não culpar constantemente os possíveis erros do passado para justificar a
nossa falta de sucesso hoje. A história merece sempre ser analisada no seu justo contexto. E é precisamente isso que Salazar merece. Por isso agradeço o serviço prestado
por Jaime Nogueira Pinto, que deu um contributo importante para ajudar o país a ultrapassar as suas dificuldades de lidar com o seu passado.
Não podemos tratar a nossa história como tratamos os treinadores de futebol
que passam de bestiais e bestas ao sabor do vento. A nossa história merece mais
respeito.
Não vamos ignorá-la!
____
João Filipe
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O Povo não é estúpido!

António de Oliveira Salazar (1889-1970), figura vencedora do concurso

O concurso televisivo “Os Grandes Portugueses”, que terminou no passado
dia 25 de Março, tornou-se num claro embaraço para a televisão pública e para aqueles
que esperavam e tudo fizeram para que o vencedor fosse outro e a humilhação caísse
sobre Salazar.
Afinal, o humilhado foi outro, e, Oliveira Salazar obteve 41% da votação livre e
democrática, fruto da auditoria da Price Waterhouse & Coopers, apesar das descaradas tentativas de manipulação da opinião pública, que de acordo com o semanário “Sol” até leva196
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ram a RTP e a produtora do concurso “a contactar
Resultados finais da votação
algumas autarquias, para promover candidatos bem menos
do concurso da RTP
polémicos, como são os casos de D. Afonso Henriques e do
Infante D. Henrique”.
1º António Oliveira Salazar - 41,0%
Depois foi ver a grande maioria dos
2º Álvaro Cunhal - 19,1%
defensores dos 10 candidatos escolhidos e a con3º Aristides Sousa Mendes - 13,0%
4º D. Afonso Henriques - 12,4%
curso para a vitória final, a não defenderem o seu
5º Luís de Camões - 4,0%
candidato, mas antes a atacarem o candidato de
6º D. João II - 3,0%
Jaime Nogueira Pinto (António Oliveira Salazar),
7º Infante D. Henrique - 2,7%
em sintonia mais do que evidente, com a ajudinha
8º Fernando Pessoa - 2,4%
9º Marquês de Pombal - 1,7%
de Maria Elisa, que deu um péssimo exemplo de
10º Vasco da Gama - 0,7%
isenção jornalística. Mais espectacular ainda, foi
ver a deputada Odete Santos a soltar o seu ódio,
com esgares lancinantes sobre tudo e todos, chegando mesmo ao ponto de no final
ameaçar a própria Maria Elisa com a constituição portuguesa, acusando-a de promover o
fascismo, quando a apresentadora divulgou o justo vencedor do concurso. Que bonito
espectáculo!
Sim, concurso! Será que os pseudo arautos da defesa das liberdades e dos direitos
não perceberam que se tratava de um concurso, para o qual as regras foram definidas ao princípio? Ou será que os deveres de cumprir as regras e de saber perder, pois foi disso que se
tratou, não se aplicam a estas “personalidades”. Como se não bastasse, o apelo directo e
indirecto, sem qualquer tipo de pudor, ao voto útil, feito por João Soares, Odete Santos e
Leonor Pinhão, visivelmente apoplécticas e descontroladas, deixaram bem claro o respeito
que mostram ter pela vontade popular, quando esta não vai de encontro aos seus ideais.
Restaram Nogueira Pinto e Rosado Fernandes, que enquadraram a vitória no
contexto certo. Um no de “um concurso” e o outro no de um “protesto contra os governos pós
25 de Abril que frustraram as expectativas dos portugueses. Ninguem gosta da situação que temos, a corrupção, a falta de governação, os campos abandonados, tudo o que tem sido feito ”.
Até Fernando Dacosta, fez um acto de contrição, ao afirmar que “foi um voto contra o falhanço daqueles que se opuseram a Salazar, como eu, e que prometeram aos portugueses um país
mais livre, mais próspero, mais feliz, mais seguro e esse país não se cumpriu”.
Enfim, a tentativa clara e “guerrilheira” de tentar a todo o custo que o resultado fosse outro, levando até à divulgação de uma sondagem patética, com cerca de mil
entrevistados ao telefone, antes da revelação do resultado final, a sugerir a preferência
pelos candidatos menos votados no concurso real.
No concurso participaram cerca de 215 mil votantes. Será que é possível comparar? Tudo serviu para tentar branquear uma vitória clara de Salazar por mais do
dobro para o segundo classificado, Álvaro Cunhal com 19%.
Para finalizar, as “pérolas da intelectualidade”, saídas das bocas de Leonor Pinhão,
afirmando que “o Portugal depois de Salazar é muito melhor do que antes. Após o 25 de Abril houve
um falhanço na educação, este resultado revela a falta de educação do povo português”. Que contradição,
estaria confusa?
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Segundo Ana Gomes é “gente que não está bem na sua pele”, e para rematar Clara
Ferreira Alves afirmando que “as boas intenções abstêm-se e as más intenções mobilizam-se”. Afinal
para estas senhoras, o povo é estúpido! Como não vingou a sua preferência, passaram a
considerar a vasta maioria dos votantes no concurso, de ignorantes, sem cultura e mal
intencionados. Assim se estala o verniz e se revelam as suas opiniões e a elas próprias.
Cá por mim, gostando-se ou não de Salazar, ou de outro candidato qualquer, acima
de tudo os portugueses exerceram em consciência a sua livre opinião, com meses para reflectir, e isso deve ser respeitado.
Quanto às “sumidades da inteligência” presentes no concurso, procurem
repensar a vossa conduta e respeitem as opiniões diferentes das vossas, pois é disso que
se trata em democracia, e, por favor, não nos chamem estúpidos!
____
Abel Matos Santos
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A Extinção de Freguesias

Freguesias do concelho de Coruche são as do Couço, Lamarosa, Branca, Erra,
Biscainho, Fajarda, Santana do Mato. Tomemos por exemplo a freguesia da Fajarda, em
Coruche, com 1893 habitantes, 24 hectares de território, segundo os números da ANP,
possivelmente do último recenseamento. Porém, são 1575 os eleitores inscritos no recenseamento eleitoral, dos quais votaram 905 nas últimas eleições autárquicas e, destes, uma
maioria (58 %) elegeu a lista dos associados PCP-PEV.
Leituras semelhantes dos números podem ser feitas para outras freguesias
como a do Biscainho, Branca, etc..., em que, dos habitantes recenseados a maioria são
eleitores votantes, que participam na escolha dos seus representantes no poder local,
com maior ou menor expressão neste ou naquele partido. Por certo que em todas elas
se verificam os correspondentes e proporcionais números de eleitores inscritos e nestes
os que participam em percentagens estabilizadas nos actos da escolha de quem os vai
governar e administrar, central e localmente.
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Com excepção das freguesias de Coruche e do Couço, todas contabilizam menos
de 2.000 habitantes cada. Porém, situam-se num espaço periurbano da área de influência
da grande área metropolitana de Lisboa que aqui já faz sentir os seus efeitos nas estruturas
da população, nos seus modos de vida, na participação nos seus movimentos pendulares
e na paisagem. Não sabemos se esse efeito se irá traduzir em saldos populacionais no
futuro para as freguesias em apreço mas os estudos existentes mostram que algo está a
mudar e possivelmente nesse sentido, juntamente com alterações nos quadros de vida.
Não deixa este concelho no entanto de ser fortemente marcado pela ruralidade
e pela estrutura antiga que o caracteriza, diria, desde sempre, mas não quero ir mais
longe do que a era da romanização em que a sua pacificação terá permitido e originado a estrutura latifundiária matricial que se manteve com as estratégias de repovoamento pelas dinastias da reconquista e que marca possivelmente a configuração das
grandes divisões administrativas da região, enquadrando os povoamentos mais antigos
e a estrutura social e familiar que chega aos nossos dias. Sobre ela assenta fundamentalmente a configuração das actuais freguesias.
A freguesia é um elemento que integra a nossa cultura civilizacional com raízes
muito antigas, com matrizes que vão à organização administrativa romana. Existem
estudos onde se analisam os limites de certas freguesias actuais do nosso país que são
sobreponíveis à delimitação das áreas afectas a antigas villas romanas tal é a permanência, através dos séculos, de algumas matrizes da organização do povoamento e
da administração do território que chegaram aos nossos dias.
Como forma de administração do espaço urbano e rural e dos seus recursos
físicos, é a unidade territorial mais próxima da unidade familiar. Chegaram algumas
freguesias a conter em si formas comunitárias de resolução de problemas e do uso dos
recursos comuns, através de assembleias de vizinhos que antecederam as actuais assembleias de freguesia, através da repartição de tarefas de interesse comum, sob a autoridade do presidente da junta.
Com esta organização e suportando-a durante muito tempo, esteve a igreja
católica que pontuou as freguesias com as igrejas e as sedes das suas paróquias. O edifício da igreja, além da sua função religiosa, foi e é ainda, muitas vezes, o lugar da celebração de muitas cerimónias que cimentam o grupo social, o lugar onde se celebra o
nascimento, a vida e a morte dos paroquianos que constituem a unidade de habitantes
organizados da freguesia, a qual é expressão da organização civil que a república contrapôs às paroquias do poder temporal. Foi, durante muito tempo, o registo paroquial
que inscreveu os actos fundamentais das famílias - o nascimento, o casamento, a morte.
Confesso que as notícias recentes encabeçadas por títulos como: “Governo
reorganiza Juntas de Freguesia” ou comentários como “A extinção das freguesias de
Lisboa” me transmitem a ideia de uma ameaça ao nosso quadro de vida habitual.
É certo que os governos têm a legitimidade para introduzir correcções ao sistema administrativo do país, mas julgo que só o podem fazer através de legislação
aprovada pela Assembleia da República, não através de simples actos de gestão admi202
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nistrativa, pois trata-se de aspectos fundamentais do regime em que vivemos. Claro que
o Governo está, por certo, a pretender ser inovador, a querer introduzir formas de
administração que permitam estabelecer conexões que de outra forma se perdem, a
querer, por certo, caminhar para formas de organização mais avançadas e eficazes e
com maior economia de meios. Mas estamos perante uma matéria que toca os interesses mais profundos da nossa vida em sociedade, das nossas ligações ao país. E o País
não se pode mudar de um dia para o outro.
Assombra-me a forma como se anuncia o encerramento de hospitais e de escolas
– não de uma, de duas ou de três, mas de milhares.
Assombra-me a forma como se quer passar de um estatuto de cidadão nacional
– porque é isso que legitima o acto legislativo que estabelece legalmente este estatuto,
titulado por um bilhete de identidade – para um estatuto de utente deste e daquele
serviço administrativo que nos tratam como números e por utente, contribuinte-sujeito
passivo, eleitor número tal, etc. – mas nunca como pessoa, cidadão com um nome,
habitante e parte activa de uma comunidade.
Assombra-me a forma como se pretende “extinguir” freguesias e olhar para
elas apenas como simples instrumentos da administração pública, ver as suas competências de gestão e financiamento como extensões da máquina de gestão do país,
mais do que como expressão da organização territorial representativa das famílias e dos
cidadãos, onde se deve mexer com muito cuidado e quando se tiver mesmo de mexer.
Uma freguesia não pode ser encarada como a filial de um banco que se encerra aqui e reabre ali à medida dos resultados da sua gestão e dos números das suas contas. O gerente é nomeado, colocado, despedido pela administração do banco. O presidente da Junta é eleito, representa os cidadãos que o elegeram, é a sua voz.
Bem sei que os Romanos quando chegaram à península, impuseram vitórias
militares esmagadoras e organizaram racionalmente a administração do território e dos
seus recursos como melhor entenderam e com marcas que perduram. A legitimidade
foi a da organização civilizacional e da força militar.
Bem sei que várias ocupações do território foram introduzindo alterações à
medida do poder que tinham para o fazer. Sei também que os árabes mantiveram quase
intacta a organização que encontraram. Dinastias de reinados exerceram os seus
poderes e foram modelando e reorganizando à medida da força e da legitimidade que
a forma de organização política lhes conferia, mas por vezes em diálogo com as comunidades, com as forças vivas. Cidades houveram em que a força dos vizinhos organizados foi suficiente para mudar o rumo dos acontecimentos políticos do país.
Sei também que os primeiros governos constitucionais, no fim da monarquia e
no início da república reformularam muito da organização civil do território pois estávamos perante uma sociedade em profunda mudança e havia que impor um Portugal
moderno onde havia um Portugal profundamente enraizado no passado retrógrado e
reaccionário. A vitória sobre as forças miguelistas e mais tarde sobre a monarquia deu-lhes a força e a legitimidade para o fazer.
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Será que agora, uma maioria parlamentar dá legitimidade a um governo para
mexer assim com tanta insistência e amplitude na estrutura e organização do país? Em
que medida um país que adoptou um sistema político democrático suporta alterações
tão radicais ao seu regime? E com que força o poderá fazer? A das leis que conseguir
aprovar? Como irão as populações compreender e aceitar? Qual a força de uma cidade
para fazer ouvir a sua voz e a dos seus “vizinhos” e fazer-se respeitar?
Há por certo correcções e ajustamentos possíveis e que seriam desejáveis por
parte do governo para canalizar melhor os financiamentos que tem de fazer às autarquias. Ou para cobrar os impostos. Porque é disso que se trata.
Mas os meros actos transitórios e de gestão economicista que hoje podem
parecer tecnicamente correctos, podem revelar-se, daqui a 10 ou mesmo 5 anos, errados ou mesmo desastrosos porque se subestimaram aspectos, não menos fundamentais, do património cultural e institucional dos povos e das cidades.
Mexer na organização territorial do país, por essa razão, dando já como mortos e sem voz os núcleos das suas cidades, ou dando por obsoleta a estrutura de representação do país, pode ser contraproducente e merece, pelo menos, debate demorado
e aprofundado que não se compadece por certo com esquemas gestionários de moda,
a sobrepor, de um momento para o outro, à experiência de gerações.
Referências:
Nota histórica sobre Coruche, website da CMC
Concelho de Coruche, Ecos do Ribatejo, website
A Charneca Ribatejana, Pessoas e Lugares, Maio 2005, website
Migrações Internas e Circulação da População: O Caso da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Maria
da Nazaré Oliveira Roca, UNL, 2004
Estudos Históricos e Económicos, As Vilas do Norte de Portugal, Alberto Sampaio, Documenta Historica, Ed. Vega, Lisboa, 1979
Resultados das eleições autárquicas de 2001, RTP, CNE
ANMP, website
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Extrapolações

Encerram-se pontos de atendimento médico e da saúde, o tal bem público.
Põem-se os pacientes em transportes dum lado para o outro.
Encerram-se as escolas, do ensino público, consagrado nas leis fundamentais.
Põem-se as crianças em transportes dum lado para o outro.
Pacientes e alunos não são mais pessoas, são números, factores do cálculo de
custo de funcionamento de serviços que o Estado proporciona. Serviços, aquilo em
que se transformaram direitos e factores de cidadania.
Transportes, o conceito que operacionaliza a transformação.
O mesmo que se faz com o gado, com as mercadorias: transporta-se dum lado
para o outro quando o factor custo entra em contas.
Extingue-se o título de cidadania, BI, título do direito do indivíduo a ser isso
mesmo, uma identidade parte de uma nação e cria-se um cartão único, não o da cidadania, mas o de utilizador de serviços, de utente da saúde, de pagador de impostos. Não o de
cidadão do Estado-nação, mas o do registo dos processamentos do Estado-serviços.
A conta no banco não é mais a carteira, mais gorda ou mais magra, de cada um.
É a janela aberta do Estado para a vida do indivíduo, não mais cidadão dos direitos que
fundamentam o Estado, mas número de registo obrigatório para o seu controlo, para o
controlo das suas opções, não mais privadas.
Estranhos conceitos em mudança: privatiza-se o serviço público mas cerceia-se o direito à privacidade. Isto é, admite-se que só no campo das opções da gestão privada o serviço será eficaz e rentável. Mas o Estado aperta cada vez mais o escrutínio
da privacidade nas opções de gestão que fundamentam a gestão privada.
O cidadão não é mais o José, o Francisco, a Maria. É um número, transportável, gerível, espiolhável e condicionado nas suas opções e movimentos. Porque não o
número único logo à nascença, gravado na pele? Não na testa, mas no braço, como
noutras experiências já tentadas.
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Qualificações académicas e profissionais

Um artigo recentemente publicado no “Público” comentando os dados da
investigação jornalística sobre as qualificações académicas do actual Primeiro-ministro
Português José Sócrates, revela uma faceta do nosso mal geral e confessa-o em todas as
latitudes de forma mais ou menos explícita: parte significativa de lugares de direcção e
responsabilidade a vários níveis, a começar pelos do próprio jornal, são preenchidos
por pessoas que abandonaram os estudos e não completaram as respectivas graduações
académicas ou fizeram-no de modo incompleto ou, até, que suscita dúvidas.
É este um dos dramas do nosso país em que, de norte a sul, os lugares nas
empresas, na sociedade civil e até nas administrações públicas, são preenchidos por pessoas que não completaram os mais variados graus de formação básica, secundária ou
académica e ocupam no tecido empresarial e administrativo lugares para que seriam
exigíveis formações profissionais e académicas completas e diferenciadas.
O perfil técnico, administrativo e comercial de grande parte do mundo laboral
e empresarial é assim nivelado por baixo, as remunerações são evidentemente mais
baixas já que a exigência é menor, o que dá jeito, e os resultados são em geral o que se
sabe.
É uma das leituras complementares dos últimos resultados do PISA, insuspeitos, relativos ao nosso País, associados ao conhecimento dos números do abandono
escolar a todos os níveis e das últimas décadas.
Estão pois de parabéns os nossos responsáveis a vários níveis, os nossos muitos
empresários, os nossos muitos altos decisores: estão nivelados pelo que se pratica de
norte a sul do país, para que escrevem, para que organizam, para que decidem.
E que melhor reconhecimento poderiam ter do que, como implicitamente pretende demonstrar a investigação jornalística daquele diário, ter tal estatuto idêntica
aceitação nas altas magistraturas Nacionais e mesmo Europeias?
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A mensagem de Natal de Sócrates

José Sócrates tentou na sua mensagem de Natal passar a ideia de que a economia, as contas públicas e o emprego estão a melhorar. Não me cabe divulgar a minha
opinião sobre essa mensagem porque ela não valerá muito mais do que isso e, também,
porque o leitor terá a sua interpretação das palavras que o primeiro-ministro dirigiu a
todos os Portugueses.
Contudo, essa mensagem não foi consensual. À direita e à esquerda levantaram-se vozes de discórdia perante tal optimismo relativo à economia Portuguesa. Analisando os dados estatísticos existentes e as análises de conjuntura de organismos nacionais e internacionais podemos constatar que realmente há alguns indicadores económicos
que registam uma evolução positiva.
Todavia, será esse desempenho suficiente para nos fazer descolar rumo à convergência com os indicadores europeus? Sem querer entrar na análise da mensagem
política procurarei analisar o que está por detrás da mensagem! É interessante registar
o rebuliço evocado pela oposição como se esta não soubesse o que são os ciclos político-económicos. Downs (1957) foi um dos primeiros autores a debruçar-se sobre o ciclo
a que mais tarde chamaram de ciclo político-económico. Mas foi na década de 70 que
começaram a surgir estudos mais consistentes sobre estes ciclos. O estudo de Downs
apesar de importante era ainda muito incipiente.
Mas o que tem a mensagem de José Sócrates a ver com esta teoria? Tudo e
nada. Tudo porque também ele tem que governar com base nos pressupostos implíci209
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tos nos ciclos político-económicos e nada porque apenas tem que se limitar a seguir o
“protocolo eleitoral”. De uma forma simples o que a teoria dos ciclos politico-económicos nos diz é que existem quatro classes que se distinguem pelo comportamento
dos políticos/partidos e dos eleitores. Os políticos/partidos podem ser considerados
de oportunistas ou partidários e os eleitores podem ser racionais (têm expectativas
racionais) ou irracionais (têm expectativas adaptativas).
Essa divisão permite ao político gerir o seu ciclo político-económico com um
objectivo que está além do bem estar social, porque esse já faz parte das suas funções.
Aquele que ele ambiciona e que não está garantido à partida é a sua reeleição.
Assim, podemos começar a entender um pouco melhor a mensagem. O político que pode ser oportunista ou partidário (não importa agora para o caso) sabe que está
perante dois tipos de eleitores: os que têm expectativas adaptativas e os que têm expectativas racionais.
Os eleitores que têm expectativas adaptativas dão grande importância ao desemprego e à inflação como factores que influenciam a sua condição de bem-estar. Quanto
menores estas taxas maior o bem-estar deste tipo de eleitores. Nordhaus (1975) considerava no seu modelo que os eleitores têm memória curta. Ou seja, as suas expectativas são formadas de forma adaptativa. Assim, não dão grande importância ao passado
e norteiam as suas decisões tendo em conta o desempenho da economia pouco tempo
antes das eleições. Esse período pode variar entre 1 a 2 anos antes das eleições.
Este modelo tem sofrido algumas críticas. Dois dos principais reparos são: a
hipótese da formação de expectativas adaptativas evidenciar um comportamento “irracional” por parte dos eleitores, uma vez que parece pouco provável que sentindo-se
enganados uma vez dificilmente vão promover a reeleição do político novamente e por
outro lado, o mais importante, alguns países, como é o caso de Portugal já não têm possibilidade de utilizar a política monetária e cambial para ajustar a taxa de inflação e de
desemprego.
Depois de repensada a teoria dos ciclos político-económicos com expectativas
adaptativas surge um modelo mais adequado. O das expectativas racionais. Enquanto
nas expectativas adaptativas os eleitores ajustam a sua forma de ver a acção do governo com base no passado, nas expectativas racionais essa opinião é formada com base
na previsão dos valores futuros das variáveis económicas (produto, inflação, desemprego, etc.) que fazem parte da economia nacional. Assim, por exemplo uma mudança
de natureza fiscal ou orçamental irá afectar as expectativas dos eleitores.
Veja-se por exemplo o caso dos benefícios fiscais. Na primeira fase do ciclo
foram retirados e agora, com a entrada na segunda fase do ciclo político-económico são
repostos.
Para finalizar, as palavras de José Sócrates não são mais do que palavras de
esperança, ainda que com algum fundamento.
Afinal, todos sabemos o quanto as expectativas são importantes na nossa vida
e também o quanto desapontados ficamos quando elas não se verificam!
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A “minha” taxa de inflação

O título que escolhi para este artigo pode não parecer estranho para muitos dos
leitores, contudo, os leitores mais familiarizados com os termos económicos facilmente
detectam o abuso da expressão: a “minha” taxa de inflação. A inflação é igual para
todos os agentes económicos, embora essa taxa afecte mais uns, que outros.
Diz-se que existe inflação quando estamos perante uma subida generalizada e
persistente do preço dos bens e serviços de uma economia. Mas então, porquê este título? Pois bem, um destes dias em conversa de café com amigos falávamos dos aumentos anunciados para o início do novo ano. Comentávamos inclusivamente que os 2,1%
de taxa de inflação prevista no orçamento do Estado para 2007 era um valor muito
baixo e que dificilmente se iria verificar no final do ano. Eis que alguém comenta “pois
é, e o pior é que a minha taxa de inflação é muito superior àquela que o governo anunciou!” A risada foi geral. Pelo que já foi dito, esta afirmação não está correcta, mas tem a sua razão.
A ideia de que a inflação não é igual para todos é muito comum. Normalmente
temos tendência a comparar os preços dos bens e serviços que consumimos com maior
regularidade. É essa percepção que temos do indicador económico “inflação”. É normal que quando verificamos que os bens e serviços de primeira necessidade como os
alimentares, transporte, educação entre outros, sobem acima do valor esperado para a
inflação, temos tendência em considerar que a “nossa” taxa de inflação é superior à
anunciada. A subida de apenas alguns bens e serviços não significa necessariamente que
a taxa de inflação esteja a subir.
Para calcular a taxa de inflação é utilizado um índice de preços no consumidor
(IPC), que mais não é que a comparação, todos os meses, dos preços de um “cabaz” de
bens e serviços. Até 2002, ano em que entraram em circulação as moedas e notas de
euros, o cabaz utilizado em Portugal para medir o IPC comportava cerca de 700 bens
e serviços. Após a entrada em circulação do euro começou-se a utilizar um cabaz que
contém cerca de 100 bens e serviços.
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Este cabaz comporta menos bens e serviços que o anterior mas possui bens e
serviços idênticos a todos os países da zona euro. Passou-se então a denominar de
índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC). Assim, só existe inflação se, por
comparação, se verificar, em média, um aumento do preço do referido cabaz de compras. Voltando à expressão da conversa de café, a sua justificação racional encontra-se
numa outra questão que também tem uma abordagem económica. A estrutura de consumo. Engel (1877) demonstrou que o aumento do rendimento provoca uma modificação na estrutura do consumo. Este estudo, pela sua importância, ficou conhecido
pela Lei de Engel. No seu trabalho identificou 3 categorias de bens: os bens inferiores,
cujo consumo desce à medida que aumenta o rendimento; os bens normais, cujo consumo aumenta à medida que o rendimento aumenta, mas proporcionalmente menos e,
os bens superiores, cujo consumo aumenta mais que proporcionalmente à subida do
rendimento.
A estrutura do consumo varia conforme a composição do agregado familiar:
quanto mais numerosa for a família, maior é o peso das despesas de consumo para a
alimentação. A idade dos elementos que compõem cada agregado familiar constitui
também um factor que influencia a estrutura de consumo: uma família com uma média
de idades elevada tem tendência a privilegiar as despesas da alimentação, saúde e
habitação, em detrimento das despesas com o lazer e transporte.
A localização da habitação do agregado familiar influencia também a respectiva estrutura de consumo. As famílias urbanas gastam mais nas despesas com lazer e
transportes que as famílias rurais. Resumindo, Engel demonstrou que o peso da alimentação nas despesas totais de uma família decresce sempre que o rendimento
aumenta. É precisamente aqui que reside o pensamento racional começado no café.
Uma família que não tenha um rendimento disponível muito elevado, vai gastar a maior
parte desse rendimento na aquisição de bens e serviços de primeira necessidade. Se,
como verificamos no início deste ano, os aumentos são precisamente nesses bens, por
exemplo no pão, é infelizmente natural que as famílias com menores rendimentos notem mais esses aumentos. E é precisamente por esse motivo que têm tendência a julgar
uma inflação superior à inflação real.

A TAXA DE INFLAÇÃO EM 2006 SITUOU-SE NOS 3,1%
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2006, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma taxa de variação média de 3,1%, valor superior em 0,8 pontos percentuais face a Dezembro de 2005. O Índice Harmonizado (com os restantes países da
União Europeia) de Preços no Consumidor (IHPC) registou em 2006 um aumento de 3,0%
face ao ano anterior. A taxa de inflação reduz o poder de compra dos agentes económicos.
Suponha que em Janeiro de 2006 o seu salário era de 500 euros. Imagine que o seu aumento foi de 1,5%, o que representa um aumento de 7,5 euros ficando então com um salário
nominal de 507,5 euros. Como a taxa de inflação média durante o ano de 2006 foi de 3,1%,
o seu salário real, aquele que representa a quantidade de bens e serviços que efectivamente
consegue comprar, foi de 492 euros.
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Acessibilidades e Desenvolvimento Local

O tema das acessibilidades assume uma grande importância nos dias de hoje,
especialmente quando associado com o desenvolvimento económico e social de uma
região. Num dos seus trabalhos Gwilliam (2000) introduziu um paradoxo interessante:
é a desigualdade que é prejudicial ao desenvolvimento ou será o desenvolvimento que
necessariamente reduz a desigualdade?
A ideia que de alguma forma é generalizada assume que o desenvolvimento
económico reduz a pobreza absoluta. A ligação entre desenvolvimento e as acessibilidades parece igualmente evidente. O processo de desenvolvimento gera uma procura
por meios de transporte que permitam o acesso a factores de produção e a mercados
cada vez mais distantes. Neste sentido, uma região que não possua acessibilidades adequadas a essa procura verá limitado o seu desenvolvimento.
É inquestionável que as acessibilidades influenciam as pessoas e o seu bem-estar, não apenas ao nível económico como também no que respeita à segurança e à
qualidade do ambiente em que vivem. Uma rede de acessibilidades ineficiente causa
frustrações nos indivíduos e diminui o seu bem-estar.
Não podemos esquecer que existe um custo económico associado à mobilidade. Dito isto, não podem ser negligenciados os investimentos em infra-estruturas de
transporte. Estas têm um impacto directo na economia. As acessibilidades, se quisermos, as infra-estruturas de transporte revelam o potencial de uma região na movimentação de pessoas e mercadorias.
O desenvolvimento regional não resulta apenas dos factores de produção mas
também das infra-estruturas existentes (Rietveld, 2001). Uma melhoria nas infra-estruturas gera uma maior produtividade dos factores de produção. Neste campo o Estado
pode e deve intervir. Sobretudo nas regiões mais periféricas e ou onde as assimetrias regionais são mais acentuadas.
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Vejamos um caso concreto. O concelho de Coruche tem um posicionamento
estratégico. Situado no centro do eixos Norte-Sul, Litoral-Interior. Uma localização
geográfica que permitiria criar uma plataforma logística de excelência. Estamos perto
da capital, dos principais portos marítimos, do aeroporto, a poucos quilómetros da
fronteira e a principal cidade do norte fica a menos de 300 km. No entanto, a ausência
de investimentos estruturantes em infra-estruturas que permitam boas acessibilidades,
uma mobilidade eficiente, tem subjugado o Concelho para uma situação que apenas o
poder local parece interessado em desbloquear.
Falta-nos o IC10 e o IC13. Coruche tem vindo a modificar paulatinamente a
sua estrutura económica. Porém, não tenho dúvidas que se o Estado resolvesse direccionar algum investimento para a construção destas importantes vias de comunicação,
ou, pelo menos, para uma nova travessia no vale do Sorraia, Coruche certamente iria
verificar um crescimento económico acima da média. Haveria uma maior captação do
investimento privado, uma consequente criação de emprego e o respectivo aumento do
bem-estar social. O diagnóstico é fácil de fazer.
O concelho de Coruche é bastante rico pelas potencialidades intrínsecas que o
seu território apresenta.
O Estado deveria assumir uma posição activa, investido em concelhos como o
de Coruche, procurando combater as assimetrias regionais, alavacando o desenvolvimento local e consequentemente o desenvolvimento nacional.
Num trabalho que realizou sobre a ligação entre os meios de transporte e a
actividade económica Preston (2003) enfatiza que a ligação entre os meios de transporte e o rendimento de uma região é óbvia. Todavia, refere que a ligação entre o investimento em acessibilidades e o desenvolvimento económico é ainda muito incipiente.
Nesse contexto, surge o trabalho de Banister e Berechman (2003) argumentando que o
investimento em acessibilidades só reverterá em desenvolvimento económico se se
verificarem cumulativamente três condições: as económicas; as de investimento e as
político--institucionais.
Os autores referem que em países desenvolvidos, com boas acessibilidades,
mais investimento nessas infra-estruturas não resultará em desenvolvimento económico, agindo o investimento como um complemento de outras importantes condições.
No que respeita às condições económicas, não adianta construir mais acessibilidades se, em conjunto, não existirem economias de aglomeração, mercado de trabalho,
bem como, condições político-institucionais. Quando existe apenas o investimento e as
condições político-institucionais, a atractividade de uma região poderia tornar-se mais
forte. Todavia, essa atractividade corresponderia a uma mera redistribuição de um
desenvolvimento já existente, mais do que um desenvolvimento adicional.
Similarmente, se apenas as condições de investimento e as condições económicas estão presentes, os efeitos do investimento sobre o desenvolvimento económico
poderiam não acontecer por falta de suporte político ou por causa de conflitos no uso
do sistema de acessibilidades.
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Resumindo, dificilmente há desenvolvimento económico sustentável se não
existirem acessibilidades eficientes. São essas acessibilidades que são indutoras da mobilidade que por sua vez conduz ao desenvolvimento local. Essas infra-estruturas devem
ser capaz de viabilizar o produto potencial da região, integrar toda a população na
economia nacional através de diversos meios de transporte, sejam públicos ou privados,
que interliguem as regiões do país de forma eficiente.
_____

A modernização da Administração Pública

A modernização da administração pública, longe de se encontrar concluída, já
vai dando alguns sinais à sociedade. Porém, ainda há muito a fazer, nomeadamente no
sentido de dotar essa administração com processos de gestão onde estejam contempladas as capacidades de planeamento, de uma dotação e execução orçamental equilibrada, da implementação e da avaliação das políticas públicas, sejam elas nacionais ou
locais. O dinamismo tecnológico que estamos a viver, as novas tecnologias de informação e comunicação, o acesso e o tratamento da informação, as transacções económicas e sociais, tornam evidente um esforço de adaptação, cada vez maior, das pessoas e
das organizações. A administração pública não é, nem pode ser, alheia a esta situação.
Em consequência, está implicitamente obrigada a um processo de modernização, inovação e de adaptação.
É importante desenhar a administração pública como um conjunto de órgãos
e instituições que prestam os serviços requeridos pela população, e que saiba adaptar-se continuamente à evolução das exigências que lhe são direccionadas através da qualidade dos seus serviços. Por isso, os próximos anos devem desenvolver-se sobre os
princípios da modernidade, transparência, objectividade, qualidade e reconhecimento.
A implementação de um processo de planeamento baseado em programas orientados para os resultados, apoiados por um conjunto de indicadores e individualizados
por centros de responsabilidade que incorporem os princípios actuais de uma gestão
pública moderna, é um desafio a ser superado quando se trata de avaliar o seu desempenho. Há, no entanto, um paradoxo inerente a tudo isto: se por um lado a Administração Pública se quer baseada no desempenho, por outro, pouco dispõe de sistemas
para a sua medição. Portanto, a tarefa revela-se inegavelmente difícil.
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A esse propósito a Assembleia da República, com a Lei n.º 10/2004 de 22 de
Março, cria o SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública. Este sistema de avaliação é de alguma forma ambicioso porquanto pretende, por um lado avaliar o desempenho das organizações, por outro, avaliar o desempenho dos trabalhadores. Depois de uma leitura mais atenta à legislação do SIADAP e
às portarias e recomendações subsequentes, depreende-se claramente que o que se pretende, mais do que a avaliação das organizações, é uma avaliação dos funcionários,
rompendo de forma clara e incisiva com o sistema anterior.
Não questiono a natureza nem a forma deste sistema de avaliação de desempenho, apenas considero que é desajustado e em muitos casos praticamente impossível de colocar em prática, para além das contrariedades que pode trazer ao funcionamento dos serviços com a sua implementação. Refiro-me concretamente às cotas que
são impostas para avaliação qualitativa dos funcionários.
Mais do que avaliar o desempenho da administração pública, ou se quisermos,
dos institutos públicos, Autarquias, ou serviços, pretende-se com este sistema estabelecer uma crivagem das progressões das carreiras dos funcionários públicos. Sem querer
entrar em detalhes nesta temática, o que importa enfatizar é o retrocesso originado por
este sistema de avaliação de desempenho.
Um dos maiores gurus da gestão, Peter Drucker, afirmou que “São poucas as
organizações que têm uma ideia nítida da sua respectiva missão e isso é uma das
maiores causas para os seus piores erros. Os administradores não têm qualquer sensibilidade para determinar os seus pontos fortes e fracos”.
Esta citação faz tanto mais sentido quando aplicada ao sector público. Na
minha opinião, o SIADAP é o pior dos melhores sistemas de avaliação de desempenho
das organizações que hoje estão disponíveis e adaptadas à gestão pública. Entre os melhores modelos estão a aplicação da norma ISO 9001:2000, a CAF (Commom Assessment
Framework) a EFQM (European Foundation For Quality Management) e o BSC (Balanced
Scorecard) que para mim é um dos melhores modelos.
Independentemente do modelo ou sistema escolhido todos eles precisam das
devidas adaptações para se ajustarem à missão e estratégia da organização, sendo certo
que ambos têm como meta tornar uma administração pública mais eficaz, eficiente e
próxima do cidadão.
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Contratação de trabalhadores a termo
As questões laborais estão na ordem do dia

Temos assistido nas últimas semanas através dos órgãos de comunicação social
ao descontentamento que se gerou face à reforma laboral francesa, não se sabendo
ainda qual o seu alcance e consequências. Os protestos têm sido desencadeados, essencialmente por jovens que pretendendo ingressar no mercado de trabalho, entendem
estar postos em causa os seus direitos, no âmbito da protecção do emprego.
Está igualmente anunciado para o nosso concelho de Coruche a criação de
novos postos de trabalho através do investimento de várias empresas.
A reforma laboral francesa, assim como, estas novas perspectivas de investimento no concelho de Coruche, dão-nos o “mote” para falar da reforma laboral portuguesa, que culminou com a publicação do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º
99/2003 de 27 de Agosto, em vigor desde 1 de Dezembro de 2003.
O Código do Trabalho, que procedeu à revisão e unificação das múltiplas leis
que até então constituíam a legislação laboral, teve como medida prioritária não só sistematizar, sintetizar e simplificar a legislação laboral em vigor, tornando-a mais acessível
para todos os seus destinatários, mas também, promover a adaptabilidade e a flexibilidade da organização do trabalho, no intuito de aumentar a competitividade da economia e das empresas.
Actualmente, o Código do Trabalho consagra como justificações para a contratação a termo a existência de:
a) A satisfação de necessidades temporárias da empresa
b) A diminuição do risco empresarial
c) A politica de emprego
O regime da contratação a termo para além da obrigatoriedade de forma escrita, contém os respectivos prazos máximos admitidos, prazos esses que variam consoante o motivo justificativo invocado.
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Assim, o Código do Trabalho, enumerando quais as necessidades temporárias
da empresa, estabelece o prazo máximo de três anos ou alternativamente duas renovações, consoante o limite que primeiro se verifique, para efeitos de contratação por
tempo determinado com esta justificação. Sendo que, cumprido qualquer destes limites, poderá ainda ser celebrado mais um contrato a termo de duração não inferior e um
ano nem superior a três anos, conforme o regime estabelecido no artigo 139.º n.º 1 e 2
do Código do Trabalho.
Quanto à diminuição do risco empresarial como justificação do trabalho a termo, o Código refere-se ao lançamento de uma nova actividade de duração incerta ou
ao início de laboração de uma empresa/estabelecimento. Nestes casos o prazo máximo
de duração do vínculo precário é de dois anos.
Relativamente à politica de emprego, acima referida, é de salientar que no âmbito do artigo 129.º n.º 3 do Código do Trabalho, o carácter temporário do contrato
encontra justificação numa politica de fomento de emprego, tentando promover a
admissão de trabalhadores à procura do primeiro emprego, de trabalhadores desempregados de longa duração ou de trabalhadores em outras situações análogas previstas em
legislação especial.
Deste modo, para um desempregado de longa duração o prazo máximo de
contratação a termo certo é de dois anos. Quanto ao trabalhador à procura do primeiro
emprego, a duração do seu contrato não poderá exceder, incluindo renovações dezoito
meses (artigo 139.º n.º 3 do Código do Trabalho).
Ainda, em relação à contratação de jovens à procura do primeiro emprego,
acresce o regime da contratação sucessiva (possibilidade legal de, após o termo do limite máximo de renovações admitidas, poder existir, entre as mesmas partes, a manutenção do vinculo precário
da contratação a termo).
Nestes termos e conforme o disposto no artigo 132.º n.º 2, admite-se nova
contratação, imediata, de trabalhador à procura do primeiro emprego, agora com os
limites temporais do artigo 139.º n.º 1 e 2, ou seja, com a duração máxima de três anos,
incluindo renovações ou o atingir máximo de duas renovações, consoante o limite que
primeiro se verifique, sem prejuízo de o contrato poder ser objecto de mais uma renovação desde que a respectiva duração não seja inferior a um ano nem superior a três anos.
Ou seja, estaremos perante um “alargamento legalmente admitido” do prazo
de contratação a termo de dezoito meses, permitindo que, o jovem mantenha o seu
emprego, até ao limite máximo de seis anos, embora com um vínculo precário.
Em suma, a contratação a termo é uma medida vocacionada para agir em situações de crise económica, procurando, através da flexibilização da mão-de-obra, vencer
as maiores resistências empresariais ao estabelecimento de vínculos duradouros em
conjunturas adversas, e embora do ponto de vista individual seja encarado de forma
negativa, do ponto de vista colectivo apresenta-se como uma medida eficaz para a contenção do desemprego.
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Comércio electrónico

Em época natalícia o comércio abre as suas portas prolongando os respectivos
períodos de funcionamento, a oferta Natal após Natal consegue sempre surpreender-nos face à grande diversidade.
A emergência da globalização, do “mundo global” proporciona-nos actualmente uma nova forma de comprar, através do designado comércio electrónico,
enquadrado na sociedade da informação e da economia digital.
Neste quadro de desenvolvimento tecnológico o comércio electrónico traduz-se na negociação realizada por via electrónica, isto é, através do processamento e transmissão electrónicos de dados, incluindo texto, som e imagem.
Comercialização que pode assumir duas modalidades, por um lado, o comércio electrónico indirecto como aquele em que existe encomenda electrónica de bens,
que têm de ser entregues fisicamente por meio dos canais tradicionais como os serviços
postais ou os serviços privados de correio expresso. E que por isso, está dependente de
vários factores externos, como a eficácia do sistema de transportes.
Por outro lado, o comércio electrónico directo, que consiste na encomenda,
pagamento e entrega directa (em linha) de bens incorpóreos, como programas de computador, conteúdos de diversão ou serviços de informação. Esta modalidade de comércio electrónico, explora todo o potencial dos mercados electrónicos mundiais, uma vez
que permite transacções electrónicas sem descontinuidades à escala global, isto é, sem
fronteiras geográficas.
As vantagens do comércio electrónico traduzem-se no chamado “comércio
sem papel” no just in time e na possibilidade de acesso rápido e actualizado a diversas
fontes de informação e de fornecimento de bens, com comodidade, conveniência e
simplicidade online 24 horas por dia, 365 dias por ano, em qualquer parte, desde que
possua uma ligação à Internet.
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A promoção desta nova modalidade de comércio depende da segurança técnica e jurídica dos intervenientes. E nesta medida deve-se atender a certas questões
específicas do comércio electrónico, como sejam a validade dos contratos celebrados à
distância por via electrónica, o valor jurídico das assinaturas digitais e dos serviços de
certificação e, ainda, o regime da actividade das instituições de moeda electrónica.
Actualmente, aprovado o regime jurídico dos documentos electrónicos e das
assinaturas digitais, procedeu-se à equiparação da factura electrónica à factura em
suporte papel. Desenvolvem-se técnicas de encriptação e cifragem de modo a garantir
a confidencialidade das mensagens electrónicas até porque a maioria dos pagamentos
em linha se efectua através de códigos de cartões electrónicos de pagamento (visa).
Também essencial é a defesa do consumidor, âmbito em que assumem particular importância as directivas relativas aos contratos à distância e cláusulas abusivas,
ambas com manifesto interesse no domínio do comércio electrónico com consumidores, consagrando normas imperativas de protecção.
De facto, a directiva sobre contratos à distância confere ao consumidor um
prazo mínimo de sete dias úteis para “rescindir” o contrato celebrado, nomeadamente
pela Internet. No nosso país, o diploma de transposição desta directiva, alargou o prazo
mínimo para 14 dias.
No entanto, existem igualmente riscos, na medida em que, actualmente, quem
pretender fazer comércio electrónico com consumidores europeus vê-se confrontado
com o risco de se sujeitar a tantas jurisdições quantas as ordens jurídicas do domicílio
dos consumidores, para além de, em transacções internacionais, ter de considerar os
valores de taxas alfandegárias, quando haja lugar ao seu pagamento.
No intuito de promover e comprar com confiança, existe a Associação de
Comércio Electrónico em Portugal, que poderá visitar em www.portugalacep.org, para
conhecer centenas de lojas na Internet onde pode fazer as suas compras com toda a
confiança, e a quem poderá recorrer para aconselhamento em matéria de comércio
electrónico.
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Símbolos e Metáforas

Henrique Lima

O Pinheiro Eléctrico

Entre nós o “modernismo”, foi um quase efémero movimento de intelectuais
e artistas, “desabafo”, acto reservado de um grupo restrito, urbano, decadente e até
condenável se vistas as coisas à luz da “disciplina de moral e religião dos bancos da
escola” nesse país pequeno de nação (à época) dita grande e não dura, quem deu sinais
de futuro, inventando-o e vivendo-o, e nos legou algum caminho para a permanente necessidade de invenção de uma nova estética.
Mas, por restrito e pouco divulgado, do movimento os frutos foram escassos e
o processo definhou. É que nós, “os tugas”, somos pouco dados a intelectualismos.
Queremos é dinheiro “pró bife” e “prá cervejola”, e já agora, luzes…, muitas luzes.
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Assim a nossa “vida moderna” tem vindo a ser “actualizada” como vai calhando. E
este “calhar” é o regalo de alguns que, de forma pouco ética e na ausência de uma crítica
séria, abusam nas “cenouras”. O pior de tudo é que o fazem descaradamente e sem
pudor, e nós, “burros”, cá vamos contentes e com luzes…, muitas luzes.
Penso até que, quem vê daqui, com ironia dirá que esta é que será a verdadeira
“época das luzes”.
Penso nisto a propósito da época natalícia e seus costumes. Estamos já no
Natal, tempo de paz e de compras.
Sei-o porque tenho a minha varanda virada para ele, este enorme símbolo que,
à noite, me ilumina. Não, ele não é um anjo da guarda quem me ilumina, e não me protege, este símbolo moderno, antes pelo contrário. Ele é o tal “pinheiro eléctrico”, o
maior “pinheiro eléctrico” da Europa, quiçá do Mundo.
Há coisas fantásticas, não há?
Acontece que é em plena baixa de Lisboa, no Terreiro do Paço, que desde há
dois anos, pelo Natal, surge tão grande e eufórico luzeiro, o tal “pinheiro eléctrico”,
desencadeando assim uma enorme e humilhante romaria de gente e carros, para ver tão
brilhante fenómeno e de tão apagado significado.
– Do Marquês ao Terreiro do Paço não cabe nem mais um carro, – dizem-me.
Pasmo de espanto, e com grande dificuldade em respirar devido à elevadíssima
poluição, agitado e nervoso, revoltado corro. Fujo assustado como quem tem medo,
sim, puro medo de tão irracional situação.
O que vejo assusta-me, por isso fujo para não me pôr aos gritos com aquela
pobre gente, coitados, que, se calhar, vendo bem as coisas nem terão culpa.
Vejo o que, com um “pinheiro eléctrico”, são capazes de fazer às pessoas e a
esta cidade, essas inqualificáveis entidades; um banco, um canal de televisão e a “irresponsável” Autarquia de Lisboa.
Rapidamente concluo que vivo numa cidade de consumistas apáticos, deslumbrados e mortíferos cidadãos.
– É pá, lá estás tu..., isso não interessa..., deixa a malta divertir-se! – dizem-me.
Divertir-se quem? Quero que vão mas é... ganhar juízo.
Correrem atrás de luzes, isso ainda assim, seria (talvez) o mal menor, acontece
que eu vivo aqui, nesta mortífera poluição e neste insuportável barulho, e.. luzes, muitas
luzes…, e não estou a gostar nada.
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Os Séniores

Há palavras que por isto ou por aquilo, adquiriram ao longo dos tempos, uma
carga emocional que dificilmente perderão. São bastantes as que se enquadram no atrás
referido, mas uma sobressai por motivos de vária índole, que é a que se aplica aos
idosos, mais concretamente “velho/a”. Ela apenas é um mero adjectivo, mas a maneira
de a dizer e o contexto em que é aplicada, faz com que a sua carga emocional seja por
vezes tão negativa.
Segundo a lógica e a biologia, o que nasce morre e não há nenhum ser vivo que
escape a esta lei universal. Mas parece que para as pessoas mais jovens isto não é bem
assim e só os outros, os ditos velhos, estão sujeitos a tal destino, fruto da juventude
pujante, mas que deverá ser racional.
Ser velho é quase uma lotaria nos dias que vão correndo, isto é, precisa de ter
a sorte pelo seu lado para que algum descendente bem formado, não por pena, mas por
humanismo, tenha com ele os cuidados, mínimos ou não, necessários.
É óbvio que quem tem familiares idosos com dependência acentuada dos mais
novos, também tem uma vida para viver e não pode deixar de o fazer, não sendo nada
fácil conjugar estes dois factores. Existem contudo instituições credíveis que prestam
todo o apoio à 3.ª idade, com qualidade e com pessoas dedicadas e competentes, tais
como lares e centros de dia que dão aos familiares garantias de bom tratamento aos
idosos.
Porém, é bom não esquecer que as pessoas não podem ser desenraizadas
abruptamente dos locais onde viveram as suas vidas, que amam e que são um bom
pedaço de si próprias.
A vida moderna, agitada e buliçosa, tem de ser vivida, mas o esquecimento dos
que já tiveram a sua juventude há muitos anos não pode acontecer. Seria desumano e é
cruel!
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A esperança ao fundo do túnel

É do conhecimento público e não se ultrapassarão normas éticas, se se afirmar
que há casos no nosso País relativos a processos judiciais, que por razões que não vêm
ao caso nesta despretensiosa reflexão, que na verdade não se entendem.
É difícil perceber e muito menos compreender-se a morosidade, os artifícios,
embora legais, empregues no tratamento de processos bastante mediáticos e que para
dignificar e clarificar situações duvidosas, deveriam ser resolvidos com celeridade.
Essa rapidez seria boa para todos nós, para a confiança da justiça que temos,
para os agentes da mesma e também para o bom nome dos suspeitos se forem inocentes.
Vem tudo isto a propósito das recentes medidas que os responsáveis tomaram
de nomear um novo Procurador e de este ter por sua vez nomeado uma Procuradora
para resolver assuntos complicados e pendentes. Embora tenha mediado pouco tempo,
parece e nós acreditamos, que estão as pessoas certas nos lugares certos e que a esperança já se avista.
O novo Procurador parece ser pessoa que quer ver situações esclarecidas, tendo
já agitado um pouco as águas mansas e quiçá pantanosas, ao nomear a Dr.ª Maria José
Morgado para processos que se arrastam e precisam de um fim.
Esta Senhora poderá e deverá ter o apoio de parte significativa dos portugueses, dado que o seu passado foi brilhante na PJ (porque é que não terá continuado
naquela altura?) e é frontal, corajosa e competente, atributos que servem bem para os
fins que se pretendem.
Portugal precisa de deixar de ser o exemplo negativo a nível europeu, no que
diz respeito aos assuntos judiciais e nós utentes que somos, cidadãos com direitos, não
podemos aceitar que o fiel da balança simbólica não mantenha o fiel, sempre e em qualquer situação, no sítio que lhe é devido.
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Mal dizer, mal parecer

Não tão poucas vezes como isso, ouvem-se expressões, tais como: fulano diz
mal de beltrano e parece mal isto ou aquilo.
Mas afinal o que é isso de “dizer mal” e “parecer mal”? São conceitos da nossa
tradição cultural que existem, tendo um percurso histórico que não sei precisar e muito
menos datar, sendo, no entanto, muito antigos.
Começando pelo dizer mal, parece-me que o tradicional da questão e o que se
passa realmente, é que quando alguém fala de outrem na sua ausência e não está com
comentários favoráveis, estará, eventualmente, a dizer mal.
Ora bem, neste aspecto duas vertentes há a considerar. Ou a pessoa que é visada não cometeu ou praticou a acção do falatório ou então praticou mesmo. Estando-se
realmente a narrar factos verdadeiros, tudo bem, mas se estão a inventar calúnias, das
quais não há uma certeza, mas sim um “diz-se que diz-se”, então é melhor que as vozes
se calem. Não sendo bem a mesma coisa, mas tendo em comportamento social algum
parentesco, aparece o vulgar “parece mal”, que por vezes inibe e complexa quem o tem
em consideração.
Afinal de contas o que é parecer mal? No contexto da tradição portuguesa, será
pautar a nossa actuação social pelos parâmetros dos que nos rodeiam, tendo sempre o
extremo cuidado de evitar que o julgamento alheio não nos seja favorável. Sendo assim,
nós pessoas que temos o nosso entendimento e inteligência, não somos comandados
pelos nossos próprios padrões de vida, mas sim pelos dos outros.
Como evidencia o que atrás ficou escrito, de modo algum se pode tomar em
consideração esta grilheta social, uma vez que, a ser assim, deixaríamos de ser pessoas
com vontade própria e passaríamos a ser o que os outros quisessem.
Será salutar deitar para trás das costas estes ultrapassados, velhos e gastos conceitos e pensar e agir por nós, o melhor que sabemos e o melhor que pudermos dar à
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sociedade, especialmente desde que nos caiu nas mãos a liberdade? Teremos que a utilizar, racional e conscientemente e nunca esquecer que a nossa acaba onde a dos outros
começa?
Como resumo e como pensamento reflexivo, deixo aqui uma frase do extraordinário Shakespeare: “Os homens deviam ser o que parecem ou pelo menos não parecerem aquilo que não são”.
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Senta-te aí

Um dia o poeta, virou-se para Lídia, a sua amada em quem ele nunca tocara, e
disse-lhe para se sentar a seu lado a ver o riacho. O poeta, diz-se, queria ficar para sempre a olhar aquelas águas pouco profundas. Dizia que estava farto de sofrer.
Eram as paixões, o trabalho, a própria existência, toda ela sem sentido. Decidiu
por isto, limitar-se a sentir com os olhos aquele riacho. Como se tudo o que ele quisesse
ser, ali estivesse representado naquele correr desenfreado, que nem os muros dos
homens detêm.
Chamavam-lhe palavras feias como “estoicista”, “epicurista”, enfim nomes que
outros poetas usavam para descrever o estado lastimoso das suas vidas. E ele, impávido e sereno, olhava o riacho. Lídia deu-lhe a mão. Ele não aceitou. Nunca mais falaram.
Nunca mais sofreram. Nunca mais foram felizes. O riacho esse, continuou sempre a
correr. Olho, hoje, para o meu riacho, tem pedras, ervas, máquinas, mais parece uma
poça de água suja. Mas ao contrário do poeta não fico ali toda a vida, até porque não
seria capaz de resistir tanto tempo a Lídia. Vou olhando. E sei que a cada olhar o horizonte compõe-se. Mesmo que não se componha, ou que se componha aos poucos.
Menos pedras, menos ervas.
Quantos de vocês vão olhando, na esperança que o nosso riacho volte aos seus
tempos límpidos? Todos, porque é parte do nosso património.
Ali lavou-se roupa, pesca-se, toma-se banho, regam-se os campos, passeia-se
com ou sem cão. Até nas nossas histórias aos amigos de longe diz-se, como eu o fiz,
“na minha terra há um rio, é lindo, hão-de ver”, eles respondem com ar de espanto “a sério?”,
e eu sorrio em pânico e penso, “espero que quando lá forem ele já esteja (pronto)”.
São os votos de todos, eu sei. Mas em tantas memórias, mesmo que ele fosse o
mais sujo do mundo, ia continuar tão limpo, que nem a própria realidade seria capaz de
o tornar num rio feio.
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Um dia, se nos cansarmos, façamos como o poeta, levamos as nossas Lídias, e
ficamos ali a olhar para a vida que escorre, mas não em silêncio, pelo contrário, a gritar
tão alto que alguém há-de apressar o processo de limpeza. Limpeza da alma, digo. Que
belo rio!
Ps: O poeta era um tal de Fernando Pessoa, em carne e osso, e Ricardo Reis no
papel. Tal como o Rio que foi, e o Rio que é. São o mesmo, mas diferentes. Vale-nos
que o Rio será, pelo menos é o que todos nós esperamos.
Os rios passam, mas os homens não ficam, respeitemo-lo nem que seja por ele
ter idade para ser nosso penta-avô.

Desculpem a falta de...

… vontade, convicção e lucidez em escolher um tema para a crónica deste mês.
Eu sei, é Natal. Devia escrever qualquer coisa natalizada em que apregoasse à vontade
e ao respeito pelo outro como se faz em tantos jornais e revistas do país. Mas já não
tenho paciência para morais instantâneas que duram o mesmo que as montras de 1 a
25 Dezembro, no período em que consumimos sem limite, para depois nos sentirmos
culpados pelos excessos recorrendo, por isso, a uma qualquer espécie de acto bondoso
repentino, em que sussurramos inconscientemente “Viste oh Jesus? Eu vou às compras
mas sou boa pessoa”. Jesus acena que sim, quanto mais não seja por estar em vésperas
do seu aniversário.
Ou por outra. Podia apelar à gula natalícia, fazendo a malta sentir-se mal por
comer tanto enquanto X crianças morrem de fome por cada hora que passa, mas
tornar-me-ia num falso moralista porque também eu sou um adepto feroz da gula,
natalícia ou não.
E porque não opinar sobre o aborto? Melhor não, duvido que não me deixasse
dormir a meio da crónica.
E que mais? A educação? Não me parece, é um assunto demasiado sério e sem
solução aparente, pelo que qualquer opinião agravaria a busca da solução inexistente –
e sim estou a ser pessimista.
Ah! Pensei em problematizar politicamente a questão do Major Luíz Alberto,
pois quer-me parecer que muito boa gente pensa que esta subscrição é uma espécie de
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regresso ao passado em que fascistas e comunistas lutam entre si. Aqui entre nós, a
grande diferença entre Fascismo e Comunismo, é que o primeiro foi o problema, e o
segundo a solução errada do problema. São gémeos. Nasceram do mesmo ventre – o
génio humano. Retomando.
Esqueçamos as politiquices e esse malvado vírus histórico da direita e da
esquerda. É o homem e a homenagem aos serviços prestados à nossa terra que estão
aqui em causa. Deixemo-nos de memórias sádicas.
É óbvio que o Major não é o D. Sebastião, mas a este último o máximo que
podemos fazer é esperá-lo em dias de nevoeiro, e ao major uma simples homenagem
ao benéfico e visível que fez. Ainda hoje por exemplo usamos as pontes que ele inaugurou. Ou preferem barcos a motor?
Alonguei-me demasiado.
Podia criticar o governo ou a câmara, mas não me apetece (deve ser o espírito
natalício), ou falar de bola, mas não me alegra. E toiros? Já chega. Safa. De filosofia
também não, depois dizem que sou maluco. Já sei, vou contar uma história. Breve,
prometo. Carlos casou com Maria e foram felizes. Um dia apareceu Rui, matou Carlos,
e levou Maria (que desconhecia o assassino) a comer gelados de morango. FIM!
Onde está o mal, o bem, o bom e o mau? Uma acção é boa porque Deus gosta
dela, ou Deus gosta dela porque ela é boa? Eis um bom trabalho de casa que aqui vos
deixo. Falamos na próxima edição. Finalizo, então desejando-vos muitas boas acções ao
longo do mês. É de aproveitar, meus caros, porque agora... só para Dezembro do ano
que vem.
Ps: Desejo-vos Boas Festas porque está incluído na minha lista de boas acções,
o que vos desejo mesmo é boa gula, confiante de que uma acção é boa se a maioria dos
mortais a aprovar.
Na perfeição divina, está implícito o Bom humor. Pode-se escrever sem pudores, mas sempre com um olho no homem, a fingir que se está a respeitá-lo, visto ele
ofender-se mais facilmente que o próprio Deus. Adeus!
Ps2: Acabei por conseguir fazer a crónica.
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Juventude “ComuPitalista”

Sou, pela graça e desventuras do tempo, um jovem em pleno século XXI.
Nunca ouvi ao vivo a Amália e a primeira vez que percebi quem era o Eusébio já ele
pesava uns 90 Kg. Por alturas do Estado Novo e da respectiva Revolução de Abril sabe-se em que mundo eu e a minha geração andávamos.
À medida que crescíamos, nós e outros jovens como nós, nas nossas atarefadas
vidas entre catequeses, futebóis, raparigas, discotecas ou liceu (por falha ou oferenda do
destino), lá íamos tendo tempo para um ou outro momento cultural – inevitavelmente
ligado à comédia que é o fenómeno político em Portugal – (um livro, um filme ou nada
em especial). Momentos, que apesar de curtos no tempo, eram suficientes para a produção de juízos ou piadas em massa sobre a dicção hilariante de Carlos Carvalhas, o
penteado heróica e eternamente fixo de Cavaco Silva, a obesidade anti-natural de
Guterres ou até a falta de jeito político de Paulo Portas.
Aqui entre nós, isto foi mais que suficiente para nos guiar às universidades ou
até aos, popularmente desejados – empregos decentes. No entanto, neste reboliço que
é a juventude deparámo-nos, a dada altura, com uma árdua tarefa (a única até aos 25
anos) que consistia em formar uma opção devidamente fundamentada para futuras
conversas político-deprimentes que todos os jovens têm, ou seja, tínhamos que optar,
invariavelmente, entre ser Comunistas ou Capitalistas.
Confesso (e quem foi realmente jovem há-de concordar comigo) que jovem
que é rebelde tem que ponderar, antes de mais, o Comunismo, o problema e a possível
transferência para o Capitalismo dá-se quando nas primeiras saídas nocturnas as calças
Levis (feitas no Vietname por uma criança de 9 anos) tornam-se imprescindíveis na
obsoleta intenção de bem-parecer. É que ser do Benfica ou do Sporting (não sejamos
facciosos – ou do Porto) é tão genética quanto o pode ser a primeira varicela, agora a
maldita escolha partidária...
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Amigos meus dirão que é tudo uma questão de personalidade, conduzindo a
discussão à Psicologia-Fashion que nos dias de hoje serve de desculpa para tudo o que
é conflito, mas parecem-me ser os factores externos (que talvez indirecta e involuntariamente contaminem a personalidade) como a propaganda dos Media, a opinião de familiares directos bem como ondas de entusiasmo juvenil-revolucionária a roçar o autárquico, que tendem a activar-nos ideologias, como se elas fossem necessárias.
Em 1968 nos EUA, Nixon foi unanimemente eleito pelos americanos que
cheios de ideologia, voltaram a confiar nele no mandado seguinte (1972) para o sumo
Presidente da nação. Três anos mais tarde, vem a público o escândalo de Watergate – um
caso de espionagem e corrupção por parte do governo de Nixon, que o levou a renunciar ao cargo. Lá se foi a ideologia americana. Nixones é coisa que não tem faltado no
mundo graças ao culto das ideologias, para não mencionar todos os tiranos que a história da humanidade conheceu... e conhece.
De que serve, então, pergunto-me, termos convicções políticas fixas que nos
levam a oferecer a alma (e o corpo?) a partidos? Porque raio é que se aplicou a frase
“Um homem tem que ter ideais” à política? Porque “cargas d´água” nos fizeram, e fazem
continuar a escolher entre Comunismo e Capitalismo?
Pensei numa solução. Pensar como um comunista mas agir como um capitalista. O máximo que consegui, em tempos, foi fazer um piercing (enquanto pensava na
revolução de Fidel Castro e Che Guevara) mas logo a seguir percebi que o piercing era
da Gucci. Lá se foi a teoria da união de factos (ou ficções). E este paleio todo para quê?
Tenho assistido, com particular atenção, ao desafio lançado pelo Jornal de Coruche
acerca da reposição da estátua do Major Luíz Alberto e percebi que há gente a fazer
disto um regresso ao século XX, às suas juventudes, em que também eles tinham de
optar (como nós no século XXI) entre Fascismo ou Comunismo.
Nada mais fora de tempo. Não existe aqui uma guerra de ideologias, ou um
combate de boxe na RTP memória entre Muhamed Salazar Ali e Joe Cunhal Frasier,
porque a única coisa que se pretende é a resposta à questão: O povo da terra quer ou
não quer, através da estátua, reerguer a memória de um simples homem que
tanto fez por este bocado de terra a que chamamos berço?
É só isto, o resto são viagens nostálgicas a tempos, juventude e conflitos diferentes, ultrapassados, findos. Porque confio na história, reconheço factos isoladamente,
evitando ideológico-politiquices, e acredito que a Amália foi a maior e o Eusébio o melhor apesar de, naqueles tempos, ter andado noutro planeta, do mesmo modo que
acredito no que o homem, não a estátua, fez por Coruche.
Por isto, voto Sim à reposição e não me deixo influenciar pelo facto do
jornal que lançou a proposta ser este mesmo que acolhe este artigo, talvez seja
isto a rebeldia da juventude, quem sabe?
Quanto à outra escolha de que vos falei – Comunista ou Capitalista – ultrapassei-a. Bastou-me ler esta frase que vos deixo em jeito de conclusão: “Sob o Capitalismo o
Homem explora o Homem, sob o Comunismo... é só o oposto”.
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O Optimista: Ingenuidade ou esperança?

8h:12m:06s: Cândido, uma personagem literária de Voltaire respondia a todos os
males que lhe aconteciam com a frase “mesmo assim este é o melhor dos mundos possíveis”.
Obrigado a deixar a sua amada, o seu reino, o seu país, passando fome, sofrendo os mais terríveis males e vendo a agonia alheia, tudo solucionava defendendo que,
apesar de tudo, o mundo, tal como é, não podia ser melhor.
Pois bem. Este mês decidi converter-me à causa de Cândido e esquecendo
todos os pessimismos com que vos tenho presenteado, eis-me rejuvenescido. Viver é
fixe! Os problemas do homem têm solução, senão vejamos:
Problema 1) Buraco do ozono: Não se preocupem quando ficarmos alagados
em água. É da maneira que poupamos dinheiro em idas à praia e à piscina. Basta chegar
à varanda, confirmar que não há ondas e mergulhar. Raios ultra-violeta? Qual quê.
Bronze todo o ano.
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2) Fome no mundo: Fome? Ah! Isso é invenção dos telejornais e das seguradoras.
3) Excedente populacional: Pois, antigamente a culpa era da falta de televisão
e hoje? Hoje é porque, quer dizer... pois, diga-mos que... olha é preciso é que nos demos
todos bem.
4) Escassez dos recursos naturais: Quando acabarem, já cá não estamos, não
se preocupem. Entretanto, os cientistas resolvem.
5) A morte: Pois, quanto a isso, quer dizer, da maneira que isto está, Deus deve
estar a chegar para levar a malta, o Apocalyptico não é? Hã? Isso é o filme do Mel Gibson?
Ah pois o Apocalypse!
6) A guerra e a ameaça nuclear: No fundo, no fundo, lá bem no fundo, eles
são todos amigos.
7) O terrorismo: Desde que não subam o preço do molho de rosas de 1 para
2 euros.
8) Epidemias: É a maldita da comida de plástico. Há que regressar às açordas
e aos cozidos. Esses “hamburgues” só fazem é mal.
9) Crise Económica: Qual crise? Tem é que haver rendimento mínimo.
10) Deus e a religião: Epá, pelo sim pelo não, acredita-se, para o caso de ser
verdade, ninguém nos pode apontar o dedo.
Ah, sinto-me bem. E não é que o mundo é mesmo belo? Que alívio, porquê
dramatizar? Qual ética, qual moral, a natureza humana é íntegra, e os acidentes da
história, pois, não passaram disso mesmo, de acidentes. Pol Pot, Mao Tsé Tsung, Hitler,
Estaline, Hussein, Bush, lá no fundo não devem ser más pessoas, mas também se nunca
tivessem existido, teriam sido melhores ainda. Sinto-me tão leve que a única preocupação que tenho é saber quantas telenovelas com os mesmos actores em diferentes
papéis tem a TVI (Tantos Vermes Indiferentes). Ontem, antes de me deitar dizia a mim
próprio, “Em pleno século XXI continuamos com as mesmas questões dos homens
primitivos: Como alimentar toda a gente? Quais os mais aptos para a caça? Qual dos rituais é o
mais adequado (para eles: o desenhar de figuras ou o gritar o mais alto possível e outras coisas mais,
para nós o católico, o islâmico, budista, protestante, hindu...)?”. Enquanto eles instintizavam a
realidade, nós hoje, racionamo-la. Conclusões? Chegámos às mesmas...
Mas hoje, acordei romantizado, pensei que, se aguentámos até aqui, porque é
que não havemos de aguentar até além? E sorri, quando ouvi o despertador (em substituição da típica palmada no aparelho que uiva sem parar). Era um novo dia e estava
reconciliado com os homens. Escrevi este texto antes que ficasse preso no trânsito e
mu-dasse de ideias, mas deixei umas últimas linhas para completar quando, no final do
dia chegasse a casa. Isto na esperança (ou na ingenuidade?) de não mudar de opinião.
22h:36m:59s: Só gostava de saber quem se apoderou do meu computado e
escreveu estas barbaridades.
P.S. Gritava Eça de Queirós: O mundo é um vale de lágrimas em que nos divertimos bastante. D´acordo. Mas há mais lágrimas ou divertimentos?
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Religião vs Ciência: de Deus ou do Macaco?

Quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha? Foi Deus que criou o homem ou
simplesmente descendemos evolutivamente do macaco? A evolução humana foi delineando duas formas principais de explicações do mundo: de um lado a resposta
fornecida pela religião, do outro a proposta desenvolvida pela ciência. Assim, não é de
estranhar que haja uma certa concorrência entre ambas as perspectivas, a religiosa e a
cientifica, e cada vez mais nos dias de hoje testemunhamos esse conflito.
Durante séculos a religião teve uma preponderância total, mas a contemporaneidade e os avanços tecnológicos presentes parecem ameaçar a hegemonia religiosa.
Posto isto, decidi consultar uma figura importante da igreja – o Pároco da Igreja de
Alvalade, o Senhor Padre Lereno Sebastião Dias – que há tantos anos serve e ensina a
religião aos crentes e curiosos.
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O Padre Lereno como é conhecido pelas gentes desta zona de Lisboa, acedeu a
este diálogo, e às provocações que lhe ofereci ao longo da nossa conversa, esclarecendo minuciosamente a posição da igreja e as suas visões modernizadas acerca de vários
tópicos celebrados pela ciência, mas sempre sob observação atenta da religião.
—
JC – Sr. Padre, cada vez mais assistimos a um acréscimo de explicações
quase universais e unânimes que defendem o nascimento da ciência devido à
incapacidade da religião e da própria teologia em responder satisfatoriamente
às questões acerca da origem do universo e da vida. E, parece-me, que o conflito entre ciência e religião desenvolve-se neste tipo de considerações. Enquanto
padre e símbolo da religião católica teme, que num futuro próximo, a religião
seja substituída por uma ciência absoluta?
PL – Não. De modo nenhum. Não existe um verdadeiro conflito entre ambas.
A religião liga o homem ao seu criador – Deus – por conseguinte ele, per se, não pode
querer o seu mal, e é igualmente infinito amor e infinita ciência. Quero sublinhar que
nunca pode haver uma oposição real entre a verdadeira ciência e a verdadeira religião,
e a igreja não receia os verdadeiros cientistas mas sim os novos ricos da ciência que se
convencem “Agora é que é, vamos reinar com a nossa inteligência e tecnologia”.
Impensável! Deus é autor das duas. Podem haver hesitações, mas pensadas as coisas há
uma perfeita comunhão. Porém a religião não abdica de meter a ciência na ordem quando ela se perde em experiências sem fim.
JC – Atormenta-o a hipótese de um dia a fé, que segundo o povo “move
montanhas”, venha a ser diagnosticada e arquivada pelo poder de alguma ciência como a psicologia, a biologia, a neurologia, a própria matemática ou a física, promovendo um universo auto-sustentado e autónomo fisicamente condenado à morte, tal como a nossa espécie. Um tipo de Apocalipse físico sem um
Deus salvador, que as próprias ameaças provenientes das alterações climáticas
e da frequência das tempestades naturais vão confirmando...
PL – Se Deus fosse do nosso tamanho essa seria uma hipótese a considerar.
Mas Deus é Deus e está acima de tudo e de todos, do sábio, do médico, do cientista...
e não pode ser substituído porque ele está no vértice da criação, portanto se houver
“tempestades” cá em baixo é porque os homens estão em construção desenfreada. A
“criaturinha” homem deve procurar Deus e quando a descoberta o levar a um conflito
com o criador então Alto lá! O problema é nosso, se há falha é nossa. Há homens que
gritam “Fiz uma descoberta fantástica” e ficam-se por ali, e isso é um erro, deve-se
continuar até chegar a Deus. O sábio deve saber que nada sabe. O homem por mais
que tente não pode esmagar Deus aos seus pés, se o fizer é viciado, é ele que perde.
JC – É certo que existem diferentes tipos de fé e crenças, mas um facto
irredutível é que mesmo os povos mais extremistas como o islâmico no caso
específico do Irão põe de parte as orações em detrimento do progresso nuclear,
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ou na Índia, onde convivem Hindus, Budistas, Jainistas, islâmicos, cada vez
mais a febre da evolução computacional vai roubando gente aos locais de culto.
Estaremos a assistir à queda da esperança oferecida pela religião causada pela
racionalidade concreta oferecida pela ciência no progresso? Ou é uma questão
económica em que a tecnologia “dá dinheiro” e a religião “rouba tempo”.
Brincando com a situação quase podemos imaginar uma era em que igrejas
serão substituídas por laboratórios, e padres por cientistas...
PL – Faz-me lembrar Babel, em que os homens pensavam que iam construir
uma grande e imponente cidade cujas torres tocavam no céu. Seria o símbolo do orgulho humano. Esqueceram-se de Deus, que trocou-lhes as línguas durante a construção
e eles não conseguiram entender-se. Algum sábio antigo está vivo? Sócrates? Aristóteles? Galileu? Ninguém fala da ressurreição deles, porque são homens. Se o presidente
do Irão mandar uma carta cheia de insultos ao presidente da América, nessa carta virá
uma data, por exemplo 25-02-2007, e o que é que indica? A vinda do Messias. Descubram à vontade, provem como é que o homem ganhou este “corpinho” para se aguentar na terra, mas a fé permanecerá. O crente vive em paz, não tem medo que a ciência
lhe roube a esperança. Somos homens e vamos morrer. Há 53 anos uma criança disseme o seguinte acerca do mistério de Deus “Sr. Seminarista um mistério é uma verdade
grande demais para ser compreendida pela nossa inteligência”. Temos que aceitar as
nossas limitações.
“O homem por mais que tente não pode esmagar Deus aos seus pés, se o
fizer é viciado, é ele que perde”
JC – Li há pouco tempo uma teoria explicativa dada por um conjunto de
teólogos que descreviam os Génesis como um conjunto de metáforas que
visavam contar uma história a uma humanidade-criança, mas que a partir do
momento que esta humanidade adquirisse maturidade podia, através da ciência, comprovar a realidade oculta no Génesis que seria a justificação de um perfeito mecanismo automático e espontâneo independente de Deus, mas com o
seu “toque” inicial. Acredita neste mero “toque inicial” ou vê em Deus um
interveniente no mundo castigando e recompensando os homens?
PL – Não posso ver uma tónica dominante de um Deus-castigador, porque a
sua essência é de criador e amigo. É repugnante encarar a violência como uma característica de Deus. Ele tenta atrair os homens na sua liberdade “quem quer quer...”.
Quiseram matá-lo e ele cruzou os braços. Deus não se quer divertir nem vingar-se das
criaturas. Só Deus pode dar felicidade, e o sofrimento faz parte da vida. O próprio Jesus
é a imagem pura do sofrimento.
JC – Galileu, no seu tempo, justificou (tal como Copérnico uns anos
antes) que a terra girava à volta do sol, e Newton mais tarde criara a Lei da
gravidade, mas ambos para evitarem a inquisição do clero na altura, foram obrigados a colocar o “dedo de Deus” nos seus sistemas que originalmente recusavam qualquer entidade divina. Será que hoje em dia ainda existe alguma pressão
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da igreja, nomeadamente do Vaticano, sobre a ciência? Posso dar um exemplo,
na questão da Genética acerca da clonagem de humanos, não existirá uma
supervisão das entidades religiosas sobre estes avanços que podem pôr em
causa a essência de um Deus criador, e como tal, da religião?
PL – A igreja sabe que tem de estar alerta, porque ela é perita em humanidade.
Nós não dançamos ao som da última moda. Ainda ontem o Papa dizia “Convido a uma
corajosa objecção de consciência no que diz respeito à destruição da vida”. Devemos
salvar e nunca tirar. O próprio Vaticano tem uma academia pontífice das ciências onde
cientistas crentes de todos os lados do mundo investigam com seriedade. A igreja não
se furta. Deus disse a Pedro “o que ligares na terra eu ligo no céu, o que desligares eu desligo no
céu”. O Papa é o Pedro da actualidade.
JC – Actualmente em Genebra no maior laboratório Acelerador de partículas da Europa tenta-se justificar a teoria dos universos sobrepostos.
Imaginemos um livro, cada página individual seria um universo, pelo que existiriam inúmeros universos bi-dimensionais sobrepostos e o nosso seria apenas
mais um. A ser verdade, justifica-se a dúvida: será que há um Deus para cada
universo ou apenas um Deus que comanda tudo? Teríamos sido o universo, e o
planeta escolhidos pelo filho de Deus? Seremos uns privilegiados? Ou como nós
existem outras espécies, noutros planetas e universos que desconhecem a palavra religião e que nem se dão ao luxo mínimo de serem supersticiosos porque
não sabem o que isso é?
PL – Tudo é hipótese. Eu desejo e tenho a certeza que haverá sempre investigação. Fico contente, ponham hipóteses, sabe porquê? Porque qualquer descoberta virá
confirmar sempre mais e mais o próprio Deus. Um Deus-máquina é o Deus inventado
pelos homens, mas sabemos que quem criou tudo foi Deus. É petulância do homem
pensar que pode impor a Deus as suas leis. Não existem dois deuses à “canelada” um
ao outro, existe um só, o resto é invenção.
JC – Para que os leitores não pensem que estou aqui a apregoar em
nome da ciência, há um fenómeno isolado que quase garante a eternidade da
religião que vai no sentido de a considerarmos quase como natural à espécie.
Por exemplo, em nações recentemente comunistas na sua história política a
proibição das práticas religiosas comuns levaram, por parte do povo, à criação
de novas práticas até então desconhecidas. Quase apetece dizer que mesmo que
a ciência condenasse definitivamente a religião outras formas de manifestação
da fé surgiriam...
PL – Claro! Eu costumo dizer que nós somos “made in” (feitos em) espírito
santo, não perdemos a matriz. É a fábrica de Deus. Um homem não pode fazer um cão
de um gato ou um pinheiro num eucalipto. Temos a marca do espírito e trazemos ao
de cima as nossas convicções. A natureza humana é, essencialmente, religiosa. Fazem-se investigações a tribos e antigas civilizações e descobrem-se rituais, construções,
marcas de uma religiosidade original. Nasce connosco.
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JC – Em boa verdade, quando se trata de recear a morte e a existência
de qualquer coisa para lá deste mundo, o que é certo é que esquecemos as fórmulas e a razão, e damos por nós a rezar a um Deus qualquer ou qualquer coisa
que nos salve, porque o tubo de ensaio e o computador não são capazes, acha
que é nesta crença abstracta mas real, que reside a salvação da religião? Em
jeito de provocação, parece-me que a religião existirá sempre graças ao medo
do desconhecido e somente por isso, nada mais...
PL – Eu volto ao “made in”. Não dá para fugir à identidade da natureza
humana. Somos religiosos porque somos homens. Por exemplo os casamentos entre
homossexuais, mas é que nem percam o vosso tempo. Para quê? Não dá para deturpar
e desfazer a matriz original, porque a natureza reclama os seus direitos.
A natureza há-de repelir estas politiquices. É pena o tempo que se perde com
tentativas tomadas como conquistas.
JC – Finalmente, e porque a conversa já vai longa, sempre tive esta dúvida: religião é superstição?
PL – Absolutamente não! Religião é realismo e superstição é colocar um determinado valor divino acima da realidade, Super-star estar acima de... Porém, assistimos a
uma tentativa do homem em meter Deus na ordem. Téillard Du Chardin um padre
muito famoso gracejou: “Com que então Deus quis fazer o homem à sua imagem e semelhança,
arranjou a bonita, agora é o homem que quer fazer Deus à sua imagem e semelhança”.
A religião autêntica é a superação total da superstição. Adorar uma vaca, um
tigre, a lua ou o sol é superstição. Admirar Deus é a verdadeira inteligência.
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O culto a Nossa Senhora do Castelo
da Vila de Coruche
– algumas datas que fizeram história

2 de Julho de 1516 – Foi há 490 anos, a origem do fervoroso culto mariano
É a data da primeira procissão em honra de Nossa Senhora, realizada em
Coruche, na sequência da carta-ordem de D. Jorge de Lencastre (Mestre das Ordens de
Santiago e de Avis), de 13 de Junho de 1516, em que se mandava fazer uma solene procissão, no dia da Visitação a sua prima Santa Isabel.
Mais tarde, e porque a Igreja Católica assinalava maior festividade no dia da
Assunção de Nossa Senhora, 15 de Agosto, a procissão foi transferida para esta data.
D. Jorge de Lencastre cumpria ordens de D. Manuel I, emanadas pelo rei a 27
de Maio desse ano. O soberano tomara a decisão de impelir todos os cristãos a agrade249
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cer, com o devido louvor, as graças concedidas por intermédio de Nossa Senhora, porque no entender do monarca
“Venturoso” os crentes têm tantas obrigações para com ela, como Nossa Senhora é seu remédio e socorro nas suas
necessidades e trabalhos, quer espirituais, quer temporais. Por esta razão, todos
os anos, como se fazia no dia de Corpo
de Deus, era um dever organizar-se uma
procissão com a maior pompa possível.
O documento que chegou a Coruche foi o traslado feito no mencionado dia de Santo António, pelo ouvidor
de Jerumenha, Diogo Salema, “cavaleiro
da casa do mui Excelente senhor Dom
Jorge”, dirigindo-se a todos os juizes,
oficiais e pessoas do dito mestrado, ao
qual pertencia Coruche (escrevia-se
Curuche), que integrava nesta época a
comarca “Dantre Tejo e Odiana”.
Odiana é o nome que se dava ao rio
Pormenor do tecto da Capela
Guadiana, em resultado da arabização
(Uádi – rio) do nome romano (Anas) do grande rio do sul.
No texto original enviado pelo rei recomendava-se que a procissão levasse uma
imagem de Nossa Senhora ou algumas relíquias debaixo do pálio, onde o houvesse,
chamando-se todo o povo para a acompanhar. E os prelados que fizessem saber aos
clérigos dos seus bispados que no dito dia se juntassem com todas as cruzes e ornamentos o mais solenemente que pudessem.
Ordenava-se ainda que o conteúdo do documento chegasse a todas as cidades,
vilas e lugares, fazendo-se lavrar o seu traslado nos livros das respectivas câmaras.
Tarefa que coube em Coruche a Fernão Lourenço, escrivão da Câmara, a mandado de
Álvaro Cotta, juiz ordinário nesta vila, aos vinte e um dias do citado mês de Junho da
era acima referida.
O não cumprimento desta determinação régia, implicava a aplicação da multa
de 20 cruzados, sendo metade para a Chancelaria e a outra metade para os cativos, além
da pena imposta por desobediência ao rei.
O facto de inicialmente a procissão, ainda hoje o ponto mais alto da festa, se
realizar no dia da Visitação e a existência de documentação que nos relata ter sido a
imagem de Nossa Senhora da Visitação venerada com especial devoção na Igreja da
Misericórdia, desde o século XVI até pelo menos ao século XVIII (ainda hoje se pode
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observar um painel na parede do altar que relata este episódio bíblico), faz suscitar a
ideia de que a procissão em honra de Nossa Senhora terá tido, neste período, como
ponto de partida e de chegada a Igreja da Misericórdia e não o Castelo. Mas esta tese
requer investigação mais aprofundada, que a fundamente melhor.
No entanto, a ermida do Castelo é, tudo leva a crer, de origem muito anterior
aos acontecimentos aqui descritos, pois quando foi fundada a Capela, também em
honra de Nossa Senhora, no início do século XV, provavelmente, pelo Condestável D.
Nuno Álvares Pereira (actualmente conhecida por Igreja de Santa Luzia), o povo passou a identificar esta nova ermida por Nossa Senhora-a-Nova, para a distinguir. Poderá
ter surgido apenas nessa altura a designação “Nossa Senhora do Castelo”.
Da festa de Nossa Senhora da Visitação passou-se para a festa de Nossa
Senhora da Assunção, que se tornou no dia mais festivo do ano para os coruchenses, a
“Festa” como o povo simplesmente lhe chama, em crescendo de importância até ao
século XVIII e mantendo-se arreigada no seu espírito, com grande tradição, até aos
nossos dias. Foi neste ambiente de grande devoção que o cirurgião do Hospital Real de
Todos os Santos e da Casa da Suplicação, João Lopes Correa, dedicou em 1726 o seu
livro de medicina, intitulado “Castello Forte: contra todo o genero de feridas, chagas, deslocaçoens,
e fracturas”, “...à Virgem Senhora Nossa da Assumpçam com o titulo do Castello da Villa de
Curuche”.
Todavia, mesmo já nesta fase, a procissão ter-se-á realizado fora do dia 15 de
Agosto, nomeadamente, a célebre prece para que a chuva voltasse a abençoar os nossos campos. Prece que diz a tradição que foi atendida, pois ainda a “Santa” (carinhosa
designação popular a Nossa Senhora) não tinha chegado ao Castelo, levantaram-se
umas nuvens do lado de Évora e a imagem ficou toda molhada.
Temos também conhecimento, através de fotografia que nos mostrou o Dr.
Diamantino Rodrigues Veríssimo, que, nos anos 20 do século passado, a procissão chegou a sair da Igreja de S. Pedro, supostamente, porque a ermida do Castelo estava em
obras, o que aconteceu de facto em 1924 e 1925.
Em meados do século XVIII, durante a festa em honra de Nossa Senhora do
Castelo, passou também a realizar-se uma feira anual. E, segundo diz o Padre Luís
António Leite Pitta, em 1758, em resposta ao inquérito solicitado pelo Marquês de
Pombal a todo o reino, na sequência do terramoto de 1755, em nenhuma das ermidas
acode romagem e “...só com muita frequência à de Nossa Senhora do Castelo em quase todos os
dias do ano e com muita especialidade nos destas feiras de Março e quinze de Agosto.” (nesta transcrição, procedemos a uma actualização da grafia).
10 de Março de 1657 – Assinalam-se no próximo ano os 350 anos da aprovação
dos primeiros estatutos da Irmandade de Nossa Senhora do Castelo
É esta confraria religiosa que administra e zela pelo espaço do santuário, onde
se localiza a sua sede.
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O seu primeiro compromisso foi reformulado vinte anos depois. A 11 de Fevereiro de 1779 novo compromisso foi aprovado por Provisão do Tribunal da Mesa da
Consciência e Ordem.
A necessidade progressiva de reformar os estatutos conduziu à aprovação canónica de novos compromissos, designadamente, a 2 de Outubro de 1882, a 30 de Novembro de 1914, a 26 de Julho de 1938 e, mais recentemente, a 26 de Novembro de 1986.
21 de Julho de 1856 – Há 150 anos, a conclusão de importantes obras
no santuário
À entrada do portal principal, no chão empedrado, pode ler-se a seguinte inscrição, em ardósia:

CONCLUIDA EM XXI DE JULHO DE M.DCCC.LVI. COM OS
GENEROSOS DONATIVO[S] DOS HABITANTES DESTA VILLA.
DIRECTORES J.A.B. E F.M.C.O.
A ausência da letra S, que faria o plural da palavra donativo, explicar-se-á pela
ocorrência de arranjos posteriores.
Mediante a informação gentilmente transmitida pela D. Maria do Castelo
Tomás de Sousa Alarcão Potier, o director identificado pelas suas iniciais em primeiro
lugar, era de apelido Belchior, sendo o outro nome o de Francisco Maria Conceição
Oliveira, familiar do ilustre coruchense do século XX, pelas obras públicas da sua iniciativa, Major Luís Alberto de Oliveira.
Este arranjo, com pedra de calçada, cobre uma galeria subterrânea onde foram
encontrados silos e cisternas; informação que já fora aflorada pelo Sr. Joaquim Serrão,
antigo ermitão, e que nos foi também confidenciada pelo Sr. Heraldo Ferreira da Costa
Bento, estudioso da história local.
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Disse-nos, de igual modo, o Sr. Joaquim Serrão que se acreditava que ali saía o
túnel que começa na Igreja da Misericórdia. Mistérios que o tempo encobriu e que o
tempo um dia virá a desvendar. Assim o cremos.
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Uma Memória que é de todos

Para uns mais do que para outros faz todo o sentido que a memória
histórica seja preservada. Sobretudo aquela que faz ressaltar de entre as gerações e gerações que, com o seu esforço, contribuíram para o engrandecimento
de cada terra, aqueles que o fizeram com mais engenho, mais persistência, mais
dedicação.
Oxalá que o número dos primeiros, dos que lutam, por que essas personagens
sejam conhecidas e divulgadas, fosse cada vez maior, porque assim, se evitava perder
um espólio histórico que é de todos e não só de alguns.
Especificando, a memória dos que usando este ou aquele apelido se distinguiram ao serviço da Res-Pública, da Nação, do Estado, da Pátria, não é só dos que lhes
herdaram os apelidos. É também do colectivo que os circundou na época em que viveram e dos que continuaram em épocas posteriores a lutar para que o seu exemplo de
dedicação ao país se mantivesse, o que quando há consciência colectiva, acontece nas
terras em que nasceram ou viveram.
Aí se ganha, por isso, um especial estado de espírito em que, o mais legitimamente possível, se entende que o esforço dessas figuras foi, e que foi também pelo
esforço dos que lhes estavam próximos e os apoiaram nas circunstancias, actos, e
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posições em que ganharam destaque. A constatação de que assim é, de que assim sempre foi, leva-nos a pensar que é realmente obrigação de quem ama a sua terra lutar pela
defesa e preservação da memória daqueles que, distinguindo-se, distinguiram também
o seu, e o nosso, berço natal. Independentemente – assim o permitem a alma e o espírito dos que são grandes – de concordarmos ou não com as posições que, em cada um
dos momentos históricos que viveram, tomaram.
Com tal defesa, com tal preservação da memória, defende-se não o particular
mas sim o colectivo. O que, em última análise, é obrigação de quem tenha consciência
cívica. Vem isto a propósito do desgosto que não pode deixar de sentir quem tenha
tomado conhecimento da ameaça de desaparecimento (substituir radicalmente é fazer
desaparecer) de uma das casas que maior significado histórico se pode considerar haver
em Coruche: a Casa dos Paiva Raposos, onde pernoitou o Rei D. Miguel I, nas vésperas
de Évora-Monte. No crepúsculo dos enfrentamentos que, em guerra civil, dividiram os
portugueses no segundo quartel do século XIX. Dói que seja possível isto acontecer.
Sobretudo se pensarmos que é desnecessário. Que seria possível encontrar soluções de
renovação sem que o significado histórico fosse, através do arrasamento físico, reduzido a cinzas.
Por isso consideramos ser nossa obrigação chamar a atenção de todos para um
número muito razoável de figuras históricas que cresceram como tal em séculos distantes, e que, certamente, pela influência que ganharam, certamente contribuíram para
sensibilizar o poder central, os Reis, ou os que em nome deles comandavam os destinos do país, para as necessidades e as aspirações dos naturais de Coruche ou das terras
que formavam o seu Concelho ou mais tarde nele se integraram. Uns mais e outros
menos, todos merecem ser lembrados. E assim o iremos tentar fazer aqui. Começando
pelos mais recuados, teremos muito gosto em aqui salientar as razões porque a Erra foi
em tempos a Vila Nova de Erra.
As razões porque o Rei D. João I concedeu o seu senhorio a Rodrigo Esteves,
aio e amo de seu filho o Infante Santo, o Infante D. Fernando falecido em Marrocos,
depois do cativeiro que sofreu em Tanger, Arzila, e Fez. O que, em companhia de D.
Fernando, sofreram nas prisões marroquinas o citado aio e seus filhos Pedro e João. Os
esforços de outro filho Fernão, como embaixador daquele soberano para os libertar; a
preponderância ganha dentro da Ordem de Aviz por Diogo Lopes de Brito, Comendador de Coruche, que no longínquo século XV traçou os limites do Concelho de
Coruche, com os de Benavente e Santarém; a vida aventurosa e atribulada, mas sempre
dedicada ao seu país, de outro coruchense, Francisco de Brito Freire, que no século
XVII foi Almirante e Restaurador do Pernambuco aos 30 anos, Conselheiro de Guerra,
autor e historiador, e tantos outros que merecem ser lembrados.
Tal como alguns autores e historiadores nacionais ou estrangeiros (citaremos
apenas, de entre eles, Margarida Ribeiro, como exemplo, porque focalizaram aspectos
mais directamente ligados a Coruche). Também nós iremos procurar, nas páginas do
Jornal de Coruche, dar a conhecer os incansáveis serviços que prestaram.
Para que se não perca uma memória que, repetimo-lo, não é só de uns, mas de todos.
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SALGARI, SANDOKAN,
e a Aventura Portuguesa dos 7 Mares

EMÍLIO SALGARI, criador do mítico Sandokan, o herói da minha e de
muitas outras infâncias, foi sem dúvida um dos mais profícuos autores de livros de
aventuras.
A vastidão da sua obra é imensa, sobretudo se atendermos à diversidade de regiões geográficas em que as diferentes acções vão decorrer.
Nenhuma região do globo deixou de ser por ele escolhida como cenário de
rocambolescos episódios vividos por aventureiros de excepção, de entre eles ressaltando, para os leitores portugueses a figura admirável de Gastão de Sequeira, nome
com que o orgulho nacional, à época tão positivamente acentuado, ainda que com
algum desrespeito pelos direitos de autor, havia crismado o personagem português,
irmão do Tigre da Malásia, que Salgari criara como Yanez de Gomera.
Os livros de Salgari foram traduzidos do italiano para quase todas as línguas do
mundo. Romances, novelas e contos foram vertidos para banda desenhada e passados
ao cinema para séries televisivas ou longas metragens de sucesso.
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Com a chegada da cibernética o entusiasmo não abrandou. O fenómeno não
secundarizou Salgari e a sua obra. Antes pelo contrário, o entusiasmo dos cibernautas
gerou edições e edições on line, sites, e fóruns, que, por sua vez, deram azo a uma maior
mobilização para congressos, encontros literários, ou exposições bibliográficas, que
inúmeras universidades e grandes bibliotecas italianas realizam.
A incansável actividade de diversos estudiosos, literatos, bibliófilos ou docentes universitários não se limitou à publicação de ensaios sobre Salgari e a sua obra, desdobrando-se também em incontáveis artigos vindos a público em publicações periódicas de grande circulação.
Corine d’Ângelo com o seu site www.emiliosalgari.it, Vittorio Sarti, com as suas
bibliografia Salgariana, editada por Malavasi em 1990, e Nuova Bibliografia Salgariana,
editada por Sérgio Pignatore, em 1994; Felice Pozzo, com várias obras, entre as quais,
Emílio Salgari e d’intorni, ou ainda em 2006 com L’Offizcina Segretta di Emílio Salgari;
Conrado Farina, Lívio Belli, Cláudio Gallo e, entre nós, A.J Ferreira, com as 3 edições
do seu Diccionário de novelas e contos de Emílio Salgari, são apenas alguns dos autores que deram grande contributo para os estudos salgarianos. Sem esquecer, numa
vertente mais estritamente biográfica, “Mio padre Emílio Salgari”, do filho do romancista, Omar Salgari, ou, numa prespectiva estética, “L’Occhio delle Tigri” de Paolla
Pallottino, em que aprofundadamente são estudados os desenhadores Alberto della Vale,
Pierino Gamba, Gennaro Amatto e outros grandes colaboradores das editoras Donath,
de Génova, Bemporad, de Florença, etc, na concepção e realização das capas e ilustrações interiores das primeiras edições dos livros de Salgari.
À beleza estética destas capas podemos nós atribuir, aliás, uma parte não irrelevante da atracção e consequente êxito que os livros despertaram no grande público. O que
justificou que os desenhos de Della Valle, Gamba ou d’Amato, fossem mantidos inalteráveis, ou apenas ligeiramente modificados, nas edições de Saturnino Calleja, em Espanha, de Tallandier, e Hachette, em França, ou da Editora Romano Torres, em Portugal.
DO ADRIÁTICO AO ESTREITO DE MALACA
Emílio Salgari nasceu em Verona em 21.8.1862, vindo a pôr termo à vida,
com um dramático Hara-Kiri, em Torino, a 25.4.1911
Ao contrário do que os seus conhecimentos náuticos e geográficos deixariam
prever, a sua experiência marítima resumiu-se a uma navegação pelo Adriático em 1880
e a uma matrícula no Instituto Náutico P. Sarti. Ficou-lhe, no entanto, o título de
Capitano, que ostentaria toda a sua vida com grande orgulho.
A turbulência marítima que nunca enfrentou manteve-se, contudo, sempre a
fervilhar no seu espírito, levando-o a produzir a vasta obra de romances de aventuras
que conhecemos e que só encontra paralelo em Júlio Verne.
Durante os 49 anos que viveu produziu 87 romances, 11 dos quais sob pseudónimo, e um sem número de contos. Sem contar com os que teria deixado incompletos e que vieram a ser publicados sob o seu nome e em conjunto com os nomes de seus
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filhos Omar e Nadir, ou com o do seu continuador Luigi Motta. Este último fenómeno
da proliferação de obras incompletas ou acrescentadas não escapou à análise criteriosa
dos conhecedores da sua obra que na sua maior parte os consideram e designam como
falsos.
Um pouco pela falta de genuinidade e alterações marcantes ao seu estilo literário, mas, sobretudo, por terem conseguido provar documentalmente quem foram
os seus verdadeiros autores. O que não impediu que os editores estrangeiros que detinham os direitos de autor nos respectivos países os publicassem como genuínos. O que,
aliás, já havia sucedido em Itália, após a sua morte.

AVATARES DE SHIVA E HETERÓNIMOS DE PESSOA
Contrariando o sucedido com estas publicações apócrifas, uma outra importante parcela da obra de Salgari foi inicialmente dada à estampa sem o seu nome, e a
coberto de designações tão diferentes como Capitano Gido Altieri, E. Bertolini, G.
Landucci, um abstracto Romero, ou um rocambolesco L’Ammiragliador.
Este fenómeno de desdobramento, de quase avatares de Shiva, terceira divindade da trimutri indiana a que Salgari tantas vezes se referiu, ou dos diferentes heterónimos em que Fernando Pessoa se dividiu para as sua experimentações literárias, teve
no caso de Salgari razões mais telúricas. Deveu-se a uma mais do que necessária fuga à
tirania dos editores.
É que, amarrado ao cumprimento dos espartanos contratos com que os editores italianos lhe estabeleciam pagamentos para uma rigorosa cadência produtiva, e
assoberbado pelas preocupações de desafogo económico familiar que o êxito comercial dos seus livros continuava sem lhe trazer, Emílio Salgari quebrava episodicamente
essas amarras contratuais, publicando noutras casas editoras, e sob os tais pseudónimos,
obras de igual sucesso que lhe garantiam uns quantos proventos mais.
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NUOVA ARENA E GAZETA DAS ALDEIAS
Durante muitos anos o público leitor de Salgari, ignorou que as obras cadenciadamente publicadas pela Editora Romano Torres nos anos 50 e 60, haviam já entusiasmado, ainda que talvez não tão fortemente, a geração de seus pais e avós, uma vez
que algumas das suas obras, inclusivé as do ciclo malaio, dos Tigres de Mompracem,
haviam começado a ser publicadas em folhetins literários repartidos a partir de 1903
por diversos números do periódico “A Gazeta das Aldeias”. Ao gosto romântico dos
literatos do século XIX, como sucedeu com a inesgotável produção do grande Camilo
Castelo Branco, ou com a desgarrada literária entre Ramalho e Eça, “Os Mistérios da
Estrada de Sintra”. E como tantos outros romancistas nacionais ou estrangeiros que
antes de verem as suas obras publicadas em livro, haviam conseguido publicá-las em
folhetins divididos pelas páginas das publicações periódicas.
Foi, aliás, com igual ciclo publicista que Emílio Salgari se iniciou. Primeiro publicando em 1883 um conto, “I Selvaggi della Papuásia”, no semanário milanês “La Valigia”, depois no quotidiano de Milão “Nuova Arena”, com dois outros contos e finalmente, entre Outubro de 1883 e Março de 1884, com “La Tigre della Malesia”, a primeira
aventura do depois mundialmente conhecido Sandokan.
O jornal veronês “Arena”, e muitos outros passam depois a disputar-lhe a produção para enriquecimento das suas páginas.
Mas é só em 1887, aos 25 anos, que, pela primeira vez, vê uma das suas obras
publicada em livro. É este “La Favorita del Mahdi”, que só em 1929 vem a ser editada em
Portugal, pela Romano Torres, dividida em 3 volumes com os títulos “A Favorita do
Mahdi”, “A insurreição do Sudão” e “A vitória do Mahdi”.
O CENTENÁRIO DA SUA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO PORTUGUESA
A primeira obra de Salgari a ser publicada em livro, e em língua portuguesa, foi,
no entanto, publicada muitos anos antes. Em 1905, pelo que se encerra neste ano de
2006 o centenário do seu lançamento que, como muitos outros, passará, infelizmente,
quase despercebido.
Essa obra, que aqui recebeu o título “A Epopeia de Nadir”, era uma tradução de
“Il Re della Montagna”, publicada em 1895, em Torino, pela Editora Giulio Speirani.
No nosso país foi editada pela Gazeta das Aldeias, numa encetada Biblioteca
Romântica Ilustrada, e ilustrada por A. P. Costa, que copiou os desenhos originais de L
Berlia. No frontispício nem sequer trazia o nome do já então grande romancista italiano, mas apenas a do seu tradutor, Júlio Gama, que era, aliás, o editor da Gazeta.
O abuso vai continuar pelo menos até 1915 em que nas páginas da Gazeta são
sucessivamente publicados em 1909 “Os Dois Tigres”, em 1913-14, “Os Filhos do Ar”, e
em 1914-15, “O Capitão Tormenta”. Tudo sem sequer mencionar o nome de Salgari.
Só em 1927 é feita justiça ao seu verdadeiro autor quando João Romano Torres
publica “A epopeia de Nadir” com a titulação mais consentânea de “O Rei da Montanha”.
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É, aliás, João Romano Torres, através da sua editora, à frente da qual, até ser
destruída pelo 25 de Abril, se mantém uma verdadeira dinastia de editores seus descendentes, que vem a dar à estampa a quase totalidade da obra de Salgari.
Apenas três volumes não foram vertidos para português: “Il Re della Prateria” e
“I naufragatori del Oregon”, editados em Itália em 1896, e “Avventure straordinárie di un marinaio in Africa”, aí editado em 1899.
Ignoramos por que tal sucedeu já que estas obras tiveram grande êxito em diferentes outros países, como o provam várias edições francesas, espanholas e alemãs que
de quaisquer delas possuo exemplares.
OS HERÓIS POTUGUESES DOS SETE MARES
A primeira destas obras, “Il Re della Montagna”, tem aliás como personagem
principal um Marquês de Almeida a quem, com facilidade, se descobrem as origens
portuguesas, o qual da plantação brasileira de seu tio Mendonça, acaba por se embrenhar pelo México em rocambolescas aventuras.
Como o citado Marquês de Almeida, são inúmeros os outros aventureiros portugueses, ou de origem portuguesa, que Salgari torna figuras centrais das suas imaginativas e deliciosas páginas de aventura. É no Brasil que se desenrola “L' Uomo di Fuoco”,
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publicado em 1904, e que em Portugal é dividido em dois volumes publicados em 1927:
“Na costa do Brasil” e “O homem de Fogo”. A acção decorre ao redor de uma personagem
da vida real, Diogo Álvares Correia, que os historiadores dão como nascido em Viana
do Castelo, e que ficou celebrado como O Caramuru, nome significando pau de fogo
que os índios brasileiros lhe deram ao vê-lo, pela primeira vez, disparar uma espingarda.
Assim o descreve Salgari: “Diogo Álvares Correia, que tão grande parte havia de tomar
mais tarde na colonização do Brasil, e pelas suas aventurosas proezas tanta curiosidade havia de despertar na corte de Portugal e na de Henrique II de França, nascera em Viana do Castelo, pela época em
que toda a Europa estava impressionada com os prodigiosos descobrimentos portugueses na América e com
as audaciosas empresas dos portugueses nas Índias Orientais”.
Passando depois a enquadrar a jornada que levara o Caramuru até terras de
Santa Cruz enaltece o grande romancista as virtudes peninsulares, escrevendo: Uma viagem de cinco a seis meses não assustava os marinheiros portugueses nem castelhanos, habituados como
estavam a fazer a travessia até à Ásia e América em barquinhos insignificantes com que hoje ninguém
sequer se atreveria a sair do Mediterrâneo.
Ainda no Brasil, mais propriamente nas florestas de Mato Grosso, decorre a
acção do conto “Nelle floreste vergini” aqui incluído na colectânea de contos “O Corsário do Rio Vermelho”, n.º 127 da Colecção Salgari, da Romano Torres. O herói é o
seringueiro Antão Cordeiro que com seus filhos Pedrinho e Cármen se revelam capazes
de vencer todos os perigos da floresta virgem.
A uma outra colectânea, “O Tirano da Abissínia”, n.º 135 da mesma colecção,
ao conto “A Gibóia das Cavernas”, podemos ir encontrar o fazendeiro Manuel Ferreira,
que acompanhado do seu capataz e de fiéis mastíns enfrenta os riscos da Amazónia.
No conto “A Ilha do Mar dos Sargaços”, incluído no volume “A Estátua de
Ouro”, a acção decorre nos Açores. Aí descobrimos um D. Fernando de Ulmo, um dos mais
ricos e brilhantes fidalgos de Lisboa, que tudo abandona, para navegar em busca da lendária
ilha das Sete Cidades. Deixando para trás terras, castelo e noiva – a formosa Serafina…
belíssima fidalga portuguesa – D. Fernando, excessivamente ambicioso e dotado de grande espírito
cavalheiresco, enfrenta ventos e furacões para, na sua caravela quatrocentista, atingir a
lendária ilha das 7 cidades resplandecentes de ouro que possuía palácios de mármore e castelos que
lembravam a arquitectura portuguesa de muitos séculos atrás.
O mais europeu dos cenários é, no entanto “Um Drama no Farol”, originalmente, “Il Faro di Dhoriol”, que integra a colectânea “O Navio Fantasma". Decorre
nas costas de Portugal… à entrada do Tejo, o rio mais importante do país, em cujas margens se
encontra a bela e opulenta Lisboa. Salgari descreve-o ainda como em forma de torre, na ponta
dum rochedo batido pelas ondas do Atlântico, e cuja edificação se concluiu apenas em 1877. Entregue
aos cuidados de um velho marinheiro da frota portuguesa, vem a ser depois seu faroleiro um
heróico João Miguel, homem dos seus quarenta anos, casado com formosa andaluza, filha de pescadores.
Em “Os Dramas da Escravatura” publicado em Roma em 1896, e uma das
primeiras obras salgarianas que Romano Torres, logo em 1910, deu à estampa, vamos
encontrar, navegando nas costas de África, em meados do século XIX, o navio “Gua264
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diana” comandado por um Capitão Alves, o qual, de origem brasileira, embora o navio que comandava hasteasse bandeira portuguesa, passava por um dos mais audaciosos negreiros que por esse
tempo sulcavam o Atlântico. Propenso à vida aventurosa e sempre disposto a arrostar qualquer perigo, nada lhe fazia perder a serenidade e desafiava impavidamente a morte com uma temeridade que
raiava a loucura. Baldadamente o perseguiam os cruzadores para o capturar e enforcar como doze anos
antes acontecera a seu pai surpreendido na foz do Cuanza por dois navios de guerra ingleses…
Companheiros deste temerário lobo do mar eram o gigantesco contramestre
Furtado, o médico Estêvão e o jovem Vasco, homem dos seus vinte e cinco anos, de pele tostada e olhos negros de fartos sobrolhos como geralmente os têm portugueses e espanhóis…
As mil e uma aventuras em que se envolvem leva-os da Baía do Lopes, no
Congo, às terras dum aliado Rei do Bango, no Gabão, à foz do Rio Ogobai, e dos seus
braços Nazaré e Fernão Vaz. Ainda no continente africano, no Dahomé e Costa do
Marfim, decorre a acção de “La Costa d’Avvorio”, publicada pela Donath, de Génova,
em 1898, traduzida em português em 1934 em 2 volumes: “A Costa do Marfim” e “As
guerreiras do Dahomé”.
Desta vez, o herói português é um caçador Antão de Carvalho, que, em companhia do italiano Alfredo Lusardo, vai enfrentar cruéis e ferozes amazonas negras.
Nos aventurosos episódios em que se envolvem ressalta a entrada na cidade santa do
Dahomé, disfarçados de Embaixadores do Bongú, vestindo os seus carregadores negros de ricos calções brancos, cintas vermelhas, mantos cheios de arabescos, lenços de seda de cores vivas
e armados de carabinas. Para eles próprios reservaram os corajosos aventureiros os dois melhores cavalos que foram adornados de guarnições vermelhas e ricas gualdrapas recamadas de ouro. E
duas umbrelas encarnadas, guarnecidas de franjas, distintivos das personagens reais.
Disfarçada de intérprete, e já sempre ao lado de Antão, vai Urada, uma das
belíssimas guerreiras do Dahomé que se tornara sua aliada.
O fim é típico de um aventureiro português. Enquanto Alfredo regressa a Itália,
com o jovem irmão Bruno que conseguira libertar das mãos dos africanos, o amigo
Antão de Carvalho, que o auxiliara nessa missão, embarca para Portugal para tratar das
numerosas propriedades que lá tinha. Mas levando consigo… Urada… e o pai dela.
Salgari remata em conclusão que: o excelente e corajoso português prometera dar todos
os anos uma saltada a Itália para despejar em companhia do valente caçador da Costa do Marfim
uma garrafa daquele esplêndido vinho do Etna de que ouvira falar.
Antão cumpriu fielmente a promessa e ainda hoje, na época de Inverno se dirige à Catânia
a visitar o amigo… Mas não vai só…, acompanha-o a ex-guerreira do feroz Geleté, transformada há
anos em senhora Urada de Carvalho.
No outro lado do mundo, na Austrália, decorre o romance “O Continente
Misterioso”, editado em 1894 pela Paravia, de Torino, e aqui traduzido em 1927, de que
são figuras centrais dois valentes marinheiros, Diogo e Cardoso, que integram a exploração científica dirigida pelo médico paraguayo Álvaro Cristobal, com quem já se haviam envolvido em aventurosos episódios relatados por Salgari em “Il Tesoro del
Presidente del Paraguay”, saído em Itália em 1894 e em Portugal em 1928.
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“A Cimitarra de Buda”, publicada em 1892, em Milão, pelos Fratelli Treves, inicia-se em Maio de 1858, numa festa da feitoria dinamarquesa, na ilha da foz do SiKiang, na longínqua China. Os convidados dançam ao som de uma orquestra portuguesa mandada vir especialmente de… Macau! No imponente jardim, sob umas magnólias, estão a jogar o Whist, o português Olivais, o americano Krakner, o inglês Perkins, o espanhol Barrado, …tudo ricaços que ganhavam ou perdiam somas respeitáveis sem pestanejar.
As aventuras em que se metem continuarão no livro “Os Fumadores de Ópio”
que Romano Torres publica em 1928.
Ainda nos mares da China, decorre “I Solitari dl Oceano”, publicado em 1904,
e aqui saído em 1932, num volume traduzido à letra e noutro intitulado “Mar de
Sangue”. Ainda que peruanos, as figuras centrais são os irmãos João e Cirilo Ferreira
que navegam a bordo dum navio cujo comandante e proprietário era um Capitão Carvalho, um
gigante que fazia tremer toda a tripulação apenas com um olhar. A sua actividade, concebida pelo
escritor sobre factos reais, era a de transportar para as plantações da América Central e
para as minas do Peru, prisioneiros das hostilidades entre os diferentes poderes chineses, de que uns e outros se queriam ver livres. Concentrando-os em grandes barracões
em Macau, eram exportados para as citadas paragens a coberto de contratos de trabalho para oito anos.
DE YANES DE GOMERA A GASTÃO DE SEQUEIRA
Mas o maior e mais célebre dos aventureiros portugueses que Emílio Salgari criou,
foi sem dúvida o grande amigo, o eterno companheiro de Sandokan, o Tigre da Malásia.
Aquele que, ao lado deste mítico personagem,
irá viver nas páginas salgarianas uma sucessão
de espantosas aventuras que se estendem por
mais de uma dezena de romances que constituem o Ciclo Malaio. O qual, em conjunto
com os Ciclos das Bermudas e do Corsário Negro,
constituirão os mais lidos e traduzidos livros do autor veronês. Este, quando concebeu
o heróico aventureiro, que, sem margem para dúvidas, declara constantemente como
português, baptiza-o, contudo, com um dúbio nome peninsular: Yanes de Gomera.
Equívoco que não escapa a Júlio Gama que lhe aportuguesou o nome para Eanes Cameira. Mais tarde, o Editor João Romano Torres ou os tradutores que lhe vertem as
obras do italiano para a nossa língua que resolvem melhorar a autenticidade do personagem crismando-o com o nome mais explicitamente lusitano de Gastão de Sequeira.
E é com este, que o inseparável companheiro de Sandokan vai permanecer na
memória dos portugueses, já que, à excepção dos bibliófilos e estudiosos, a maior parte
dos leitores nacionais ignora que o nosso Gastão de Sequeira foi dado à luz literária
com o nome de Yanes de Gomera.
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Salgari, segundo estudiosos da sua obra,
revia-se nele, fazendo o personagem viver na literatura as aventuras que o autor, na curta vida
de Capitano de marinha, gostaria de ter vivido
nos mares do Oriente. Do mesmo modo, ou até
mais declaramente, nele quase reincarnou um
dos grandes ilustradores dos seus livros, o
Marquês Alberto della Valle, o qual, preparava
previamente os inspirados desenhos para as
suas capas, com fotografias em que, com alguns
familiares vestidos com disfarces orientalizados,
encenava as descrições salgarianas.
Nestas capas, depois mil vezes copiadas, ou inspiradoras de posteriores ilustradores,
são fáceis de notar as semelhanças físicas entre
o personagem português e o desenhador italiano. Sobretudo, para as obras em que Gastão,
já convertido em Rajá consorte do Assam, apresenta um ar já mais envelhecido.
Mas, aparte do nome, como descreve Salgari o sempre risonho, sarcástico, e
aguerrido aventureiro português, inveterado fumador, capaz de fumar cem cigarros
entre cada duas das muitas aventuras que o farão ganhar o temível ápodo de “O Tigre
Branco” descreve-o como: Magro, aristocrático, valente, bebedor e aventureiro!
No início de Il Due Tigri, aqui traduzido para “Sandokan vence o Tigre da
Índia”, Salgari descreve assim a verdadeira arca de Noé que compunha a equipagem
dum belíssimo e longo veleiro que em Abril de 1857 entrava no porto de Diamond
Harbour : malaios de pele cinzenta e olhar sombrío, bornéus, daiacos, os famosos caçadores de cabeças
das florestas do bornéu, negritos de Mindanau, ou até papuas de imensas cabeleiras seguras por não
menos gigantescos pentes.
A comandá-los distinguiam-se as figuras de dois homens com vestimentas de uma
riqueza inaudita. O primeiro era Sandokan. Descreve depois o segundo, era um europeu de
estatura igualmente alta, de feições correctas, aristocráticas, de olhos azuis e doces, e um bigode negro
que começava já a branquear, ainda que parecesse mais jovem do que o outro: Vestia com muita elegância mas não à oriental; casaco de veludo castanho com botões de ouro, apertado na cintura por uma
faixa de seda, calças de brocado e botas e polainas de pele com fivelas de ouro; na cabeça, em vez de
turbante, trazia um chapéu de aba larga, de Manila, com uma fita de seda vermelha pendente.
Esta a descrição física que faz do nosso Gastão de Sequeira, e a que mais deixa
perceber o êxito de casting que foi a escolha de Philippe Leroy para desempenhar no
cinema o papel do português.
É que o actor, não só é o retrato vivo desta descrição, como, tendo sido oficial
da legião estrangeira na Indochina e Argélia, representou o personagem no ecrã como
nenhum outro.
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Voltando a Salgari, na mesma obra, mais adiante, acrescenta ele alguns traços
biográficos do português, dizendo que passara vários anos da sua juventude em Goa.
Por outro lado, já na versão original de “Os Tigres de Mompracem”, publicada em 1883 no jornal de Verona, Nuova Arena, e, como em muitos outros casos, truncada pelos tradutores portugueses, adianta outros dados do nosso compatriota,
primeiro físicos, depois biográficos:
Ágil como uma enguia, alegre como podia ser um marinheiro que navega no luxo, atascado
em ouro e com um misto de altivez e cortesia que o davam a conhecer à primeira vista como um fidalgo.
E continua: De facto os olhares sobre ele não enganavam. Yanez de Gomera era um nobre
português das Celébes, um daqueles homens que emigrando haviam centuplicado o património, e que
depois de o esbanjar em loucuras, tinha tido a coragem de velejar num pequeno parau, comerciando entre as Ilhas da Malásia. Quando se preparava para comprar umas propriedades no
Bornéu, acaba por cair nas garras de Sandokan, o filho do Rajá de um dos estados do
Bornéu, que as traições inglesas haviam convertido em pirata acoitado na Ilha de Mompracem. Reconhecendo nele uma enorme coragem e um infindável espírito de aventura, aquele príncipe malaio tornado pirata convida-o a acompanhá-lo nas suas lutas, o
que o português faz tornando-se seu inseparável companheiro.
É assim que Yanez de Gomera, um descendente dos antigos aventureiros de Portugal, se
vai tornar pirata como o seu amigo.
Yanes, ou Gastão, depois de mil aventuras casa com Surama, Rani do Assam,
tornando-se, por isso, Rajá do Assam.
Um fim bem português, se atendermos à quantidade de portugueses e portuguesas que realmente existiram e que, pela sua vida aventurosa e pelos laços matrimoniais que estabeleceram com potentados do oriente se tornaram soberanos ou consortes de reinos orientais. Como sucedeu no século XVII com Salvador Lopes Ribeiro,
natural de Guimarães, e Filipe Brito de Nicote, que à vez, foram Reis do Pegu, na Birmânia, com Dona Maria de Mascarenhas, que se tornou uma das mais influentes mulheres do Grão Mogol, ou com Juliana Teixeira, sobrinha de um transmontano Capitão
de Malaca, que se torna Rainha do arquipélago das Maldivas.
Ou como outros portugueses mais, dos sete mares andarilhos, os quais, tal como
sucedeu com Emílio Salgari, foram fonte inspiradora de poetas, escritores e cineastas
de ontem. Que os de hoje, infelizmente, ou soçobrando à máquina de propaganda holiwoodesca acreditam, como a generalidade do infantil povo americano, que os Rambos e
Rockys existem e são capazes de vencer este mundo e o outro, ou, dando asas às patologias que só eles carregam, imaginam na guerra de África paixões desiquilibradas e invertidas entre soldados, capitães e terroristas.
Incapazes de imaginar e descrever cenários de grandeza afogam-se, à vez, ou
no exagero da infantilidade americana, ou na mesquinhez do sórdido nacional.
E Salgari, e os seus livros, aqui tão perto, a falar-nos de Portugal e a lembrar-nos a imensidão da Aventura Portuguesa dos 7 Mares.
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Daniel Sampaio

Educar os Jovens

Todos os dias recebo apelos de pais, na esperança de que eu possa ajudá-los a
lidar com os seus filhos adolescentes. Muitas vezes me interrogo se serei a pessoa que
procuram, pois por certo a solução não será encontrada numa conversa com um
psiquiatra.
E começo mesmo por aí: no diálogo com os pais e na entrevista com o adolescente, certifico-me se não existem problemas de saúde física ou mental e, em caso
afirmativo, esclareço a família para onde se deverá dirigir. Na maioria dos casos, contudo, não existe patologia significativa: o que encontro são pais inseguros do seu papel
e (em muitos casos) jovens sem projecto, aborrecidos com a sua própria existência e
com demasiado poder na família. No decurso daqueles anos de vida em comum, a
comunicação entre pais e filhos sofreu vicissitudes, os conflitos intensificaram-se a partir do início da adolescência e, agora, parece que ninguém sabe qual o caminho a seguir.
Tenho a convicção que muitos dos problemas da adolescência tiveram origem
na infância. Os pais actuais que rejeitaram uma educação com autoritarismo (e muito
bem) receiam muitas vezes marcar limites, dizer não, adiar uma gratificação. Este modelo educativo um pouco permissivo tem dado origem a crianças muito exigentes, habituadas a tudo conseguir sem nada fazer por isso. Já repararam como as birras infantis
dos dias de hoje são determinadas, não por mal estar interior (como dantes), mas antes
pela falta de um brinquedo ou pela ausência de um jogo electrónico? Pelo (não) ter e
quase nunca pelo (não) ser? Por isso defendo que, desde a altura em que a criança
começa a andar, os pais a devem esclarecer de que nem tudo lhe é permitido e que existem pessoas importantes à sua volta com direitos e atenções devidos.
Na adolescência deve ser mantido e reforçado esta atenção à existência
de um outro.
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Na semana passada, perguntei a um adolescente o que ele poderia fazer pela
família. A resposta foi no mínimo curiosa: “O que pode um jovem de dezassete anos fazer pela
família?! Nada, pois claro”. Este rapaz jamais arrumava o quarto, deixava a sala comum
num pandemónio, agredia verbalmente a mãe, desprezava o pai e ignorava os irmãos:
como alguém poderia ficar surpreendido com o seu consumo de haxixe e as suas más
notas? Desde pequeno tinha sido habituado a tudo obter, sem que antes esboçasse o
mínimo compromisso pessoal. Como poderiam esperar que, numa época tão exigente
como a adolescência, fosse capaz de mudar? O que era diferente era a sua capacidade
reivindicativa, servida agora por um corpo mais forte e por uma superior capacidade de
argumentação: no resto, continuava o menino omnipotente da sua infância.
Na adolescência precisamos de entender que tudo está em mudança. Na
sua origem, a palavra quer dizer crescimento: por isso é preciso explicar aos pais que
nada será como dantes, o filho está maior e vai relacionar-se de modo diferente. A
mudança, contudo, nunca pode significar falta de respeito para com pais e professores:
a consideração que deveremos ter pelas ideias dos mais novos implica que lhes exijamos
ser tratados com cordialidade, sem submissão mas com interesse da sua parte. É claro
que a empatia pelo momento de transformação que estão a viver deve estar presente
em todos os adultos que lidam com jovens: a maior parte são pessoas com ideias e desejosas de se entenderem com os mais velhos. E se estes forem capazes de os ouvir com
atenção, sem nunca abdicar dos seus valores e convicções, as relações na família e na
escola serão mais fáceis.
Aproveitemos a adolescência, época de grandes descobertas, para conseguirmos olhar para dentro de nós adultos, sem nunca nos esquecermos que
educar um filho exige amor e disciplina.
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Mariazinha Alarcão Macedo

“Habilidades” da criança
nos primeiros meses de vida

Este espaço pretende ser de reflexão, olhando a forma como todos gostaríamos de poder educar as nossas crianças.
Notaremos, no entanto, que a ideia principal que nos guia é criar um “espaço”
em que juntos, pais e educadoras, possamos abrir caminhos para um maior conhecimento do que pode ser o desenvolvimento da criança e a sua evolução duma forma harmoniosa, procurando que elas vão adquirindo:
– Independência
– Autonomia
– Segurança
– Aquisição de Hábitos
– Boa sociabilização
Isto tudo, dentro de um sentido de justiça doseado de afectividade e autoridade,
aprendendo assim, a viver com os outros em liberdade e a crescerem felizes. A esse
propósito, ocorre-me citar aqui uma frase duma célebre educadora que compara os
primeiros anos do crescimento das crianças ao desabrochar das plantas.
Dizia ela, no final de um ano num Infantário: “A semente germinou, as dificuldades
foram sendo ajudadas a ultrapassar, foram-se corrigindo as assimetrias, a planta foi-se endireitando
voltada para o sol, num hino à esperança e à vida...”
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E é nesse sentido que começamos por transcrever algumas fases do desenvolvimento das crianças desde os primeiros meses até atingirem a idade do Jardim de
Infância, já que, assim, todas as jovens mães poderão com mais facilidade, e mais atentamente, perceber porque os seus bebés fazem determinadas “habilidades” que tanto
as enternecem.
Até aos seis meses, por exemplo, os bebés, tal como os adultos, têm actividades
muito próprias, conforme as que seguidamente indicamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pestanejo como uma defesa
De barriga para cima, mexo activamente as pernas
De barriga para baixo, apoio-me nos cotovelos
Sigo os objectos com os olhos
Pego-os levando à boca
Volto-me para quem fala comigo
Distingo as pessoas pelo rosto e voz, e sorrio
Dou gritos de alegria e zanga
Esqueço os objectos que caem
Seguro um objecto
Passo-o para a outra mão
Sento-me apoiado e ponho as mãos no chão
Palro com sons da laringe
Faço por me sentar quando me puxam com as mãos

Mariazinha Alarcão Macedo

“Habilidades” da criança dos 12 aos 18 meses

“Dai velas (disse) dai ao largo vento
Que o céu nos favorece e Deus o manda”
Camões, Canto II, Lusíadas.

Pois, caros leitores, vamos nós também “dar velas ao vento...” e partir na nossa
busca continuada de preparar as nossas crianças para uma integração cada vez maior na
sociedade em que vivem, através de uma educação que as torne
LIVRES E RESPONSÁVEIS
E voltemos ao ponto em que ficámos no mês passado e que foi o de encontrarmos algumas “habilidades” que caracterizam as crianças nos primeiros meses de
idade, altura em que vulgarmente são designados como bebés.
Vamos então continuar descrevendo mais algumas gracinhas que vão surgindo
ao longo do seu desenvolvimento, agora dos 12 aos 18 meses.
Para que estas habilidades se verifiquem é, no entanto, fundamental que seja
propiciada à criança um ambiente calmo e carinhoso que tenha como principal preocupação garantir e proteger o seu desenvolvimento global.
Procurando, por isso, dar-lhes:
– criação e educação de hábitos de alimentação e higiene (comer os alimentos
indicados, pegarem na colher, beberem por copos, lavarem as mãos, etc.)
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– desenvolvimento da linguagem e comunicação com o exterior (ir procurando
que digam algumas palavras, que reconheçam o espaço em que vivem, etc.)
– desenvolvimento psicomotor (que dêem pequenos passos, que subam e
desçam, com ajuda, pequenos degraus, etc.)
– integração na sociedade (procurar que brinquem com outras crianças, ainda que
saibamos que nesta fase as brincadeiras se resumam, na maior parte dos casos a tirarem a
outras crianças o que elas têm nas mãos; a tirar-lhes alimentos que se preparem para comer,
etc...
Não devemos estranhar que isso aconteça, nem pensar que a nossa criança é
por isso mais conflituosa do que as restantes. Não, essas bruscas brincadeiras são precisamente, características da quase total generalidade das crianças nesta idade).
Neste último aspecto, da designada integração na sociedade é importante
notar, que há frequentes manifestações de rivalidades entre as crianças e que estas, na
maior parte dos casos, terminam em agressões.
Não nos impressionemos demais com a frequência com que isso acontece
porque são, como já dissemos, uma característica desta idade.
Ganharmos consciência disso ajuda-nos a compreender melhor o que são as
características de uma criança, a nossa ou qualquer outra, ou as que são comuns a todas
elas nesta idade.
FASE 1

FASE 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Faço torres de 2 cubos após me
demonstrarem
• Levanto-me e ando sozinha
• Compreendo ordens simples acompanhadas de gestos
• Digo 5 ou 6 palavras
• Compreendo outras
• Gosto de garatujar
• Gosto de ver gravuras
• Gosto de mexer
• Gosto de descobrir
• Subo para um banco
• Trepo um degrau agarrada
• Presto atenção quando me falam
• Bebo por um copo, agarrando-o
com as duas mãos
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Como uma bolacha sozinha
Bebo por um copo com ajuda
Gatinho muito bem
Ando agarrada e amparada
Aponto com o dedo
Examino os objectos
Atiro-os sistematicamente ao chão
Imito gestos ensinados: adeus, beijinhos
Começo a andar
Agarro os objectos entre o polegar e o indicador
Dou abraços
Chamo o papá e a mamã
Ando agarrada só com uma mão
Gosto da bola
Dou pelo nome
Colaboro no vestir levantando os braços
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A criança dos 18 aos 24 meses

“Os meus pais sempre me ensinaram a ser feliz...”

Esta seria uma frase que todos nós gostaríamos (como pais) de ouvir um dia
aos nossos filhos!
E muitas vezes SER FELIZ é mais fácil do que pensamos. Só temos que saber
dar valor ao que temos, e olhar um pouco mais para os que estão ao nosso lado.
Não esquecer que GENEROSIDADE é uma qualidade que anda muitas vezes
esquecida nas nossas vidas. E todos nós sentimos que é na verdade quando damos aos
outros, que somos mais felizes. Ora vamos então continuar na nossa preocupação de
fazer crescer crianças felizes.
Hoje avançamos mais um pouco na descoberta das possibilidades que vão
adquirindo os nossos filhos, à medida que o tempo vai passando.
Tínhamos caracterizado os objectivos dos 12 aos 18 meses, vamos agora procurar os dos 18 aos 24 meses:
• Sobe e desce degraus, primeiro de mão dada, depois segurando-se e finalmente já sozinho.
• Faz uma torre de seis cubos.
• Associa duas palavras, e enriquece o seu vocabulário, surgem imensas
palavras novas.
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• Aprende a comer sozinho.
• Imita um traço no papel ou na areia.
• Começa a ser asseada durante o dia (consegue ir ao bacio fazer xixi, por vezes
controla as fezes).
• Manifesta muito interesse pelos actos dos adultos. Sobretudo os do pai, mãe,
e irmãos, (se os tiver) e tenta imitar os seus gestos.
• A aquisição da noção de limpeza depende muito dos hábitos criados, podendo ser variável.
• Mostra um interesse cada vez maior pelas outras crianças, e procura brincar
com elas de forma muito pessoal.

A criança dos 24 aos 36 meses
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A criança dos 24 aos 36 meses

Hei meninos,
os,
nós todos junt
s!
lo
ávamos ajud

“Os objectivos deverão ser comuns à Escola e à família”
Temos vindo a fazer uma busca de sinais mais evidentes da evolução das crianças
nos primeiros anos de vida, e até atingirem a idade pré-escolar (portanto os três anos
de idade).
Procuramos os aspectos que podem justificar particular atenção em cada uma
das áreas de desenvolvimento das crianças, mas mudamos ligeiramente para um assunto de não menos importância:
A Mãe, no seu papel de primeira e principal responsável como educadora.
Vamos voltar portanto a comunicar como pais, a dar pistas, para conseguirmos
uma vivência segura, curta, ordenada, estruturada, e como sempre o esforço é compensador – Dá-nos Alegria!
Ora penso que tínhamos procurado as características da criança até aos 24
meses. Vamos agora avançar até aos 3 anos de idade…
E para o mês que vem vamos pensar na grande comunhão que deve haver
entre Educadora e Família.
Até lá despeço-me.
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“Conversas de Natal” ou uma Lição de Vida
Queridos Pais;
Quebro a sequência das nossas conversas sobre o que é educar, para vos falar de Uma
Conversa de Natal, que para mim foi uma lição de vida dada por uma adolescente.
Desta vez… a Educadora foi ela.
Nesta quadra de Natal, em que todas as famílias tentam reunir-se, há por vezes
um pouco mais de tempo do que é habitual para conversar. E essa conversa, que para mim
foi tão surpreendente, encheu-me de emoção e esperança no futuro.
Conversavam calmamente o Avô e a sua neta Francisca. O avô tentava dar-lhe
conselhos sobre o que entendia ser felicidade, dizendo-lhe: Se tu não estudares, não podes
ser feliz! Nenhum ignorante é feliz!
E a Francisca respondeu-lhe: Depende da sua noção de felicidade, Avô
O avô continuou: É que não chega só estudar. É preciso também que tenhas boas
notas senão o teu futuro estará comprometido. Não consegues arranjar um bom emprego,
e portanto não serás feliz. (Este o conceito de felicidade do Avô que havia sempre sido um
aluno destacado, e valorizando acima de tudo a inteligência.)
Mas, a Francisca, corajosa, frontal, cheia de luz e transparência da sua alma de
adolescente e com a certeza dada pela sua convicção da verdade, continuou:
– Sabe avô, para mim a felicidade é outra coisa. Primeiro, é ter saúde, pois sem ela
é difícil ser feliz. Segundo, é gostar de mim mesma para poder gostar de todos os meus
amigos e poder estar junto deles quando precisarem de mim. Ser recta e justa, ajudar os
outros, e só depois dar importância aos estudos.
– É claro que tenho que estudar, mas nunca o estudo estará em primeiro lugar. É
mais importante para mim ser uma pessoa de bem, que possa espalhar Amor à minha
volta. Assim, não só serei feliz, como consigo fazer os outros felizes.
– Eu assim sou feliz, Avô!
A conversa continuou sem que o avô demovesse a neta das suas convicções, o
que não o deixava nada feliz, pois via o seu conceito de felicidade ser posto em causa. Mas
eu, que ao lado ouvia a conversa, estava também não só feliz como comovidamente
agradecida por aquela lição de esperança. Afinal era esse o sentido do Natal!
Jesus nasceu para nos dar a esperança de uma Vida Nova e era uma adolescente
que nos comprometia com essa certeza. Senti-me na obrigação de lhe dizer: Obrigada,
Francisca, por essa lição. Foi brilhante… tão brilhante como a luz da estrela que desde o
Oriente guiou os Reis Magos até à gruta de Belém. Que a estrela da sua vida a ilumine sempre e que nunca se afaste do caminho do bem.
Assim, de certeza que a humanidade será mais Feliz!
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O acto de Educar

E chegados ao mês mais bonito do ano, sobretudo para “aquelas” que têm a
felicidade de “cumprir” como Maria!
“Feliz daquela que acreditou que teriam cumprimento as coisas que foram ditas da parte do
senhor.”
Disse-lhes o Anjo: “Não temais, pois vos anuncio uma grande alegria, que o será para
todo o povo: Hoje na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor... Encontrareis um menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura”.
Grandiosa Missão, a da mulher e Mãe... Educar! E tal como Maria disse então: “Faça-se
em mim segundo a tua palavra!”.
Assim, nós mulheres e educadoras, devemos aceitar com humildade e confiança o papel que nos é confiado, e que é de certeza o maior e mais importante das nossas vidas. O acto de EDUCAR!
Será para todas as mães o maior motivo de regozijo e de júbilo o poder participar na obra do Senhor. E dizer como Maria: “De facto, desde agora todas as gerações me hão-de
chamar ditosa!”.
E penso que neste nosso mês de Natal, é de tal forma grande o nascimento do
senhor, e o papel de Maria sua mãe, que me abstenho de falar de outros assuntos que
nos têm interessado nos meses anteriores.
Gostaria de poder desta forma participar no vosso Natal de todos os dias e
acabar como comecei, com uma frase que traduz bem o que a minha mãe como educadora que foi comigo, me transmitiu para todo o sempre: “Feliz daquela que acreditou que
teriam cumprimento as coisas que foram ditas da parte do senhor.”
Espero que todos tenham tido um santo Natal e que 2007 vos traga tudo o que
desejam... e até para o mês que vem!
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Fazer as próprias máscaras
Já pensaram nas máscaras que se costumam arranjar na altura do Carnaval?
Costumam pedir ajuda à vossa mãe? E à vossa educadora?
Olhem, eu lembrei-me de lhes dar algumas ideias que vocês podem, facilmente,
realizar da próxima vez que quiserem brincar ao Carnaval.
Podem juntar-se com vários amigos, prepararem as vossas próprias máscaras e
depois trocá-las uns com os outros. E, assim, durante os dias de Carnaval podem andar
com várias máscaras diferentes.
Aqui vão alguns exemplos:
A Índia
Para fazer a Índia, arranjam uma fita encarnada, ou
verde, ou amarela. A seguir vão descobrir algumas penas e pintam-nas às cores. Depois, vão buscar um agrafador e prendem
as penas à fita para a usarem na cabeça.
Para dar com a fita da cabeça, arranjam papel plissado
que enrolam de maneira a formar uma saia, por exemplo
amarela. Em cima dela agrafam-lhe papel doutra cor, que pode
ser verde, recortado aos bicos.
Outra máscara possível é a de Sininho ou de Peter Pan
Esta é fácil. É só arranjar uns collants e uma teashirt brancas e fazer umas asas
de papel celofane às cores para prender nas costas.
Outra ainda é a de palhaço
Pedem aos pais ou avós um Chapéu velho e um casaco que lhes fique muito
grande. Depois põem uma almofada escondida na barriga para parecerem gordos e
umas correias ou cordas a fazer de suspensórios. E vestem umas calças grandes e uns
sapatos também grandes.
À roda da boca pintam um bocado de branco com
um risco preto à volta. E põem duas rodelas encarnadas nas
bochechas.
Arranjam um bocado de cartolina e fazem um chapéu, pondo-lhe uma bola pequena em cima e agrafando-lhe
por dentro lã cor de laranja a fingir de cabelos.
284

Mariazinha Alarcão Macedo

Na cartolina do chapéu podem-lhe colar papéis
pequenos às cores para ficar mais animado.
É verdade, e arranjem uma meia de cada cor por
fora das calças para ficarem uns palhaços ainda mais trapalhões, valeu?
Vão ver que assim se divertem uns aos outros, seja
no Carnaval seja em festas de anos.

A Primavera

“Difícil é crescer
Passar de filho a pai
Querer continuar a aprender, e ser obrigado a ensinar
Com dúvidas que o tempo plantou nas bíblias por onde lemos”
José Zuquete

É sempre difícil a nossa tarefa de pais, educadores, mas também me parece que
como dizia Maria Ulrich, “Se nós deixarmos muitas vezes as teorias e procurarmos intuitivamente,
o nosso papel de Mãe, Pai, e educador, tudo se torna mais fácil”.
E uma das tarefas mais fáceis e que muitas vezes é tão esquecida, é a ATENÇÃO!
A criança precisa de atenção e a atenção já de si é afecto, e é através do afecto
que a criança comunica e aprende.
E passo a contar hoje uma pequenina história que mostra bem o que acabo de
dizer: Chama-se “Agora não Bernardo!”
O Bernardo encontra no jardim um monstro e corre a contar à mãe, mas a mãe
está muito ocupada e quando o Bernardo tenta dizer: Há um monstro no jardim, a mãe
responde: Agora não Bernardo.
E o Bernardo brinca com o monstro e pede à mãe: posso trazer o monstro
para casa? E a mãe muito ocupada diz-lhe – agora não Bernardo, e o Bernardo torna a
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pedir à mãe, posso jantar com o monstro? E a mãe (sempre atarefada, a lavar, limpar,
a cozer, arrumar, etc.) diz: Agora não Bernardo!
E o Bernardo janta com o monstro, e pede à mãe, posso dormir com o monstro? E a mãe diz: Agora não Bernardo! E o Bernardo vai para a cama com o monstro,
e o monstro come o Bernardo!
O fim desta história não é feliz, mas é necessário por vezes ser um pouco cruel,
para que possamos entender a realidade. A Atenção à criança é um dos primeiros caminhos para a ajudar a crescer.
Vamos pensar um pouco mais na distribuição do nosso tempo. Não queiram
que os vossos filhos sejam comidos pelo monstro!

Amor é …

Se nós perguntarmos a uma criança o que é o amor… o que é a tristeza… o
que é a noite… obtemos normalmente respostas que nos deixam verdadeiramente
espantados, embasbacados, com a Simplicidade, Pureza, Verdade, e Grandeza, isto tudo
para não utilizar mais vocábulos!
Mas, se meditarmos um pouco sobre as suas respostas encontramos facilmente
uma relação entre as suas vivências e a resposta normalmente rápida, pois é dada de
uma forma instintiva.
Lembro-me de várias respostas que me tocaram de um modo especial…
– O que é a noite?
“É o sol a dormir…”
– O que é estar triste?
“É um menino a chorar porque não vê a sua mãe!”
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– O que é o Amor?
“São dois passarinhos a fazerem a sua casa…”
– O que é ser pobre?
“É ninguém olhar para os pobrezinhos…”
Ora, se repararmos, há em cada uma destas respostas uma necessidade enorme
de demonstrar tudo através do afecto, do amor.
Penso que não será demais pedir nesta nossa conversa, entre educadoras, mães,
e família, que tenham sempre presente quando estão com as crianças, filhos, sobrinhos,
enfim, crianças em geral, o grande motor que nas suas pequeninas vidas representa o
Amor!
E lembrando agora também, o grande pedido do Papa João Paulo II, o maior
drama do nosso mundo actual é sobretudo a falta de Amor.
E as crianças são insaciáveis quando pedem amor!
Não se esqueçam disso, queridos pais. E mais uma vez para que elas (crianças
que estamos a educar) cresçam felizes, a maior receita é o Amor.
Até para o mês que vem, e espero que pensem um bocadinho nestas frases que
tanta sabedoria têm!
– O que é estar triste?
“É um menino a chorar porque não vê a sua mãe!”
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Po e s i a
AUTO-RETRATO
Olhando para trás me vejo
Menino e moço...
Sem cuidados correndo
Campos fora...
Deixando quem me ama
Em alvoroço...
Porque não apareço
E chega a hora...

Passa o tempo e os anos
Vão correndo...
Vão deixando suas marcas
Cada dia...
Agora há filhos que entretanto
Vão nascendo...
Vão marcando os momentos
De alegria...

Fui como todas as crianças
“tonto” traquina...
Corri vales subi montes
Fui “vadio”
Puxei malandro as tranças
Das meninas...
Fiz asneira era feliz
Era sadio...

Brilha o sol no horizonte
Brilha a vida...
Tudo é luz, tudo é cor
Satisfação
Para tudo se encontra
Uma saída...
Para tudo se encontra
A solução...

Andei na escola a aprender
O bê á bá...
Fui a bailes fui a festas
E arraiais...
Tive meus namoricos
Eu sei lá...
Voei livre, livre, livre
Como os pardais...

Já não nos sobra o tempo
Foge a vida...
Os dias vão passando
Sempre iguais...
Quando olho para trás
Foi uma fugida...
Esse tempo de criança
Não volta mais...

Em mancebo também eu
Fui escolhido...
P'ra defender este país
Que alguém fez...
Desses tempos não estou
Arrependido...
Senti-me Homem orgulhoso
E Português..
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Obsessões com a comida

Anorexia e Bulimia Nervosas
Doenças do Comportamento Alimentar

ANOREXIA E BULIMIA NERVOSAS
A anorexia e a bulimia nervosas são distúrbios alimentares caracterizados por
grandes alterações de peso, dos padrões alimentares e do comportamento social. Problemas graves do comportamento alimentar são cada vez mais frequentes, e a anorexia
e bulimia nervosas podem mesmo ser mortais.
A prevalência de anorexia nervosa varia entre os 0,1 e os 0,6% para a população
em geral e várias vezes mais (cerca de 12% de síndromas parciais) em raparigas adolescentes. A bulimia nervosa é duas a três vezes mais comum que a anorexia nervosa, com
uma prevalência de cerca de 1% para a população em geral e 4% em mulheres entre os
18 e os 30 anos. Cerca de 10% das mulheres pode sofrer, em algum momento das suas
vidas, desta patologia. Nos doentes com anorexia nervosa nove em cada dez são mulheres. A anorexia nervosa aparece frequentemente como uma resposta a conflitos,
muitas vezes simples e banais, relacionados com esse período específico de evolução da
personalidade que é a adolescência, tais como a dificuldade de relacionamento com os
familiares e amigos.
Marcado por uma progressiva e acentuada perda de peso, este distúrbio alimentar afecta sobretudo jovens do sexo feminino (cerca de 95 por cento, com maior
incidência entre os 15 e os 25 anos), mas também pode ocorrer em indivíduos do sexo
masculino. As pessoas anorécticas suportam estoicamente a fome podendo praticar exercício desenfreadamente e abusar dos laxantes e diuréticos. Desta forma, chegam a perder
mais de 15% do seu peso de referência, começando a sofrer várias perturbações associadas à desnutrição. As causas da anorexia não são ainda todas conhecidas, mas há um
grande número de factores que parecem ser comuns a todas as doentes. As adolescentes
com anorexia nervosa são, na sua grande parte, perfeccionistas e muito trabalhadoras,
situações que tendem a exagerar quando padecem desta doença. Introvertidas e depen295
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dentes dos familiares, são também pessoas que têm grandes dificuldades em exprimir
emoções. Na maior parte dos casos, são jovens inteligentes, aparentemente bem adaptadas, boas estudantes e exigentes em todas as áreas da vida. No entanto, têm uma baixa
auto-estima e necessitam de gestos de aprovação e reconhecimento por parte das
restantes pessoas. Talvez a característica mais surpreendente desta doença seja a imagem distorcida que as pessoas anorécticas têm do seu próprio corpo. Sentem-se e
vêem-se gordas, embora, de facto apresentem um estado exageradamente magro.
No outro extremo, encontra-se a bulimia nervosa, perturbação caracterizada por
episódios recorrentes de apetite alimentar descontrolado. Normalmente afecta pessoas
de peso normal que ingerem grandes quantidades de alimentos de uma só vez. Os
doentes bulímicos perdem o autocontrolo sobre a ingestão de comida e, para evitar o
lógico aumento de peso, costumam provocar o vómito e abusar de medicamentos como
laxantes e de diuréticos. Além destes comportamentos, optam por fazer exercício em
demasia, sobretudo entre as crises de voracidade alimentar (comer exageradamente
num curto espaço de tempo).
Tal como na anorexia nervosa, a bulimia nervosa também é mais frequente em
pessoas do sexo feminino. No entanto, é comum surgir em idades mais avançadas do
que a anorexia, mais concretamente nas raparigas em final de adolescência e em mulheres adultas. Problemas dentários, lesões do esófago e do estômago, osteoporose, risco de
infertilidade, são algumas das repercussões físicas a que a bulimia e a anorexia nervosas
estão associadas.
As pessoas bulimicas, assim como as anorécticas, revelam uma preocupação
excessiva com a figura e com o peso, sendo que, no entanto, as primeiras comem às
escondidas. Embora com menos frequência, a anorexia nervosa pode levar à bulimia nervosa, isto quando as doentes passam das dietas rígidas à ingestão compulsiva. Contudo,
a situação mais normal é as doenças ocorrerem independentemente.
Tanto a anorexia como a bulimia nervosa são problemas graves do comportamento alimentar que, entre outras, se caracterizam pelo desejo de emagrecer e o medo
de comer e de se tornar obeso. A desnutrição que se instala pode tornar-se extremamente severa e conduzir à morte. As perturbações alimentares são doenças psíquicas
com consequências físicas e, portanto, não se resumem a uma questão de força de vontade nem de fraqueza de carácter.
SINTOMAS MAIS COMUNS
Psíquicos
- Isolamento e retraimento face à família e amigos
- Obsessão por conseguir um peso muito baixo
- Pânico de ganhar peso, que se traduz por um abuso descontrolado de laxantes e diuréticos
- Depressão e/ou mudanças bruscas e exageradas de humor
- Ideias suicidas
- Constante preocupação com o aspecto físico, não existindo concordância
entre a imagem corporal de si mesma e a realidade
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- Auto-estima em função do peso: “Se emagrecesse mais 5 quilos, arranjava
namorado, encontrava trabalho”
- Mentiras frequentes relacionadas com a comida ou o exercício
Físicos
- Aumento das cáries, periodontites, hiper-sensibilidade dentária
- Dores abdominais, sensação de saciedade, cólon irritável, pancreatite,
úlceras, gastrite
- Irregularidades na menstruação amenorreia, infertilidade, atrofia vaginal,
decréscimo do apetite sexual
- Anemia, deficiência hormonal, queda de cabelo, pele seca, intolerância ao frio
- Perturbações renais e cardiovasculares
- Osteoporose
OBESIDADE E BINGE EATING
A obesidade pode ser definida como um excesso de peso, proveniente de um
aumento de tecido adiposo (gordura) no organismo, suficiente para provocar danos na
saúde do indivíduo.
Actualmente, os especialistas identificaram já vários factores que contribuem
para o seu aparecimento. Regra geral, há uma predisposição genética, o que explica que
em certas famílias a obesidade seja muito frequente, enquanto noutras é quase inexistente. Além da predisposição genética, os factores ambientais, como os erros alimentares, também assumem grande importância. Estes traduzem-se numa ingestão calórica
excessiva, dando preferência aos alimentos mais ricos em calorias (por exemplo, os doces e o álcool). Aliado a tudo isto, está muitas vezes a diminuição do consumo energético por falta de actividade física, ou seja, devido à vida sedentária que se pratica.
A obesidade é um factor de risco decisivo para o desenvolvimento das doenças
cardiovasculares. Os obesos sofrem com maior frequência de hipertensão arterial,
colesterol mais elevado e maior resistência à insulina.
A medida para determinar qual o peso ideal para cada pessoa é o índice de
Massa Corporal (IMC), calculada através da divisão do peso em Kg pela altura em metros ao quadrado.
Índice de Massa Corporal até:
< 19 – Magreza
19 - 24 – Normal
25 - 29 – Excesso de peso
30 - 39 – Obesidade
> 40 – Obesidade mórbida
Em termos médicos, um indivíduo é considerado obeso quando a proporção
de massa gorda em relação à massa corporal ultrapassa os valores recomendados. No
caso dos homens, este valor não deverá exceder os 10 por cento, enquanto que nas mulheres não deve ir além dos 20/25 por cento.
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A obesidade mórbida é caracterizada por um excesso de gordura com um IMC
superior a 40, geralmente associado a um exagero na alimentação, à reduzida actividade
física e a alterações endócrinas e metabólicas. Crise de voracidade alimentar sem purga
é a tradução mais adequada para binge eating. Este distúrbio do comportamento alimentar caracteriza-se pela ingestão descontrolada de comida e consequente aumento de
peso. Ao contrário do que é mais comum nas situações de bulimia nervosa, as crises de
voracidade alimentar também afectam os homens. O problema pode mesmo ter início
na infância, quando são formados os hábitos alimentares.
O indivíduo afectado vê nos alimentos a forma de ultrapassar o stress, os conflitos emocionais e os obstáculos do dia-a-dia. Quanto mais peso ganha, mais se esforça
por fazer dieta. E são, normalmente, as dietas que conduzem à ingestão excessiva de
alimentos, precedida de sentimentos de culpa e fracasso. De um modo geral, o doente
sente-se fora de controlo, mas tem consciência de que os seus hábitos alimentares não
são normais. Tal como na bulimia nervosa e comparando com os pacientes de anorexia, têm mais facilidade em reconhecer o problema.
COMO TRATAR AS DOENÇAS DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR?
O primeiro passo para o tratamento destas doenças é consultar um médico
especialista em distúrbios do comportamento alimentar. Tendo como base este tipo de
assistência, o plano de tratamento consiste, numa fase inicial, em entender as necessidades de cada indivíduo.
O tratamento depende do estado de cada doente, do conhecimento das razões
que estão por detrás do desencadear destas doenças (personalidade e problemas psicológicos) e, sobretudo, da motivação e cooperação da pessoa.
Habitualmente, o tratamento é composto por quatro fases:
1.ª Tratamento do problema alimentar, juntamente com o restabelecimento de
um peso normal e correcto padrão alimentar
2.ª Encontrar os problemas que desencadearam a doença
3.ª Fazer terapia individual e familiar de forma a alterar comportamentos que
estão na base do desenvolvimento da doença
4.ª Criar um suporte a longo prazo para o restabelecimento de uma vida normal.
O tratamento exige ainda a supervisão e aconselhamento de dietas em conjunto com terapias psicológicas. Estas incluem terapia cognitiva, psicoterapias, terapia
familiar e de grupo. Qualquer destas doenças está associada à exposição de emoções
fortes, o que significa que o tratamento será sempre encarado com alguma ansiedade,
não só por parte do doente mas também da família. Estas perturbações alimentares
envolvem sempre motivos de sofrimento. Um deles é a debilitada auto-estima.
O indivíduo afectado rejeita-se a si próprio. Estes doentes suportam mal a
solidão e são invadidos por sentimentos de culpa e vergonha. Outra fonte de dor é a
má imagem que têm de si mesmos, não estão conformados com o seu corpo e tentam
modificá-lo continuamente, sem nunca ficarem satisfeitos.
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Luta contra a obesidade Infanto-Juvenil
Para as Famílias

Conte até dez… e previna a obesidade das crianças e jovens!
A obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a epidemia do século XXI, constituindo assim um dramático problema de saúde pública.
A obesidade é uma doença. Na exclusiva dependência da obesidade e já nas crianças ou jovens, podem ocorrer outras doenças tais como a diabetes tipo 2, a hipertensão, a alteração das gorduras do sangue entre outras. O descontentamento com a
imagem corporal e a baixa auto-estima são por vezes responsáveis pelo mau rendimento escolar e pela depressão em adolescentes obesos.
A ocorrência de obesidade durante a infância condiciona um elevado risco da
sua persistência bem como das suas complicações, na idade adulta.
Sendo uma doença crónica é uma doença difícil e frustrante de tratar.
A melhor atitude é pois a sua prevenção. Esta começa já antes da gravidez e
assenta num lema: hábitos saudáveis de vida para toda a família. Desenvolver um
estilo de vida activo, reduzir as horas de sedentarismo, saber que tudo se pode comer
mas há que saber escolher quando e como… são as 10 regras simples para prevenir a
obesidade das crianças e jovens.
1. A mulher em idade fértil, bem como a grávida, devem ter um adequado estado nutricional, de modo a permitir um crescimento fetal harmonioso e que o recémnascido tenha um peso dentro dos limites do normal.
2. O aleitamento materno deve ser incentivado até pelo menos aos 4-6 meses
de vida e a diversificação alimentar (refeições à colher de alimentos que não o leite) deverá ocorrer entre os 4 e os 6 meses de vida do bebé. O leite de vaca nunca deverá ser
introduzido antes dos 12 meses e preferencialmente depois dos 2-3 anos.
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3. Devem ser incentivadas as refeições em família, a horários fixos, no local
adequado, sem a companhia da TV. “Coma devagar … e converse!”
4. Não se devem saltar refeições. Comece bem o dia com o pequeno-almoço,
(porque não à mesa?) uma refeição nobre quer para o rendimento escolar quer para o
controle diário do apetite. A partir dos 2 anos de idade o leite e derivados deverão ser
semi-desnatados (meio-gordo) e nunca deverão ser consumidos às refeições principais
mas apenas ao pequeno-almoço, a meio de manhã e no lanche da tarde, numa dose
diária de 500-750ml.
5. Institua a regra do “fim- de-semana e festas” relativamente ao consumo de
alimentos com muitas calorias (doces e gorduras) bem como às bebidas açucaradas. As
bebidas com gás deverão ser consumidas excepcionalmente pois para além de conterem
açúcar (calórico e provocador de cáries) prejudicam a formação óssea conduzindo ao
risco de osteoporose.
6. Comece o almoço e o jantar com um prato de sopa. A palma da mão define
a “dose diária” de carne ou peixe; não a exceda pois só contribuirá para o aumento do
peso! Coma duas a 3 peças de fruta variada por dia e…beba sempre água, durante e
fora das refeições.
7. As famílias devem envolver-se na implementação de hábitos saudáveis na
escola dos filhos, ao nível da cantina, do bufete e da actividade física.
8. Mexa-se... em família ou com os amigos: andar a pé, passear, andar de bicicleta ou quaisquer outras actividades lúdicas. Se for possível, acrescente a este estilo de
vida activo a prática regular de uma actividade desportiva que desenvolva as capacidades físicas, estruture a personalidade e o carácter …e dê prazer!
9. Reduza o tempo diário das actividades sedentárias nomeadamente as horas
a ver televisão, a jogar computador ou outros jogos informáticos. A televisão no quarto incentiva ao isolamento e à fragmentação da família e apela à inactividade e ao consumo.
10. Respeite o plano das consultas de saúde infantil e do adolescente que constam no Boletim de Saúde Infantil e Juvenil. Se notar um aumento rápido do peso e corpulência do seu filho, consulte o seu Médico de Família ou Pediatra.

Mais informações em:
www.comportamentoalimentar.pt
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A estimulação e o prazer fazem parte de uma sexualidade sã, contudo este binómio
é muitas vezes atingido através de formas pouco comuns, são as

Parafilias – a Diferença na Sexualidade

São poucos os transtornos psíquicos com uma implicação moral tão elevada,
quanto as Parafilias. Por isso, será licito usar expressões como desvio sexual, perversão
ou mesmo Parafilia sem conotações pejorativas?
Sucintamente, as Parafilias giram em torno de meios desviantes da norma para
a obtenção de excitação sexual. O termo Parafilia deriva etimologicamente de para significando “desviado da norma” e filia que significa “atracção”. A principal sintomatologia parafílica são desejos, fantasias e excitação sexuais recorrentes associadas a;
1 - Objectos não humanos como peças de vestuário
2 - Sofrimento ou humilhação
3 - Indivíduos não anuentes, como crianças.
Apesar do relato deste tipo de transtorno ser relativamente raro, pensa-se que
a sua prevalência é elevada. Isto porque, estes tipos de conduta são geralmente postos
em prática em privado, ocorrendo com frequência sem um parceiro ou com um parceiro que consente e não relatará o comportamento. Dá-se ainda o caso de o parceiro
poder não estar consciente de que a excitação do outro indivíduo se origina numa
parafilia (ex.: uma mulher em acto sexual com um homem, pode não perceber que a
excitação deste resulta nas roupas dela ou em fantasias sobre feri-la, em vez de se originar na sua pessoa ou no seu corpo).
Existem ainda, largamente difundidos no mercado, objectos e catálogos de orientação sexual parafílica, como chicotes, algemas, correntes e roupas de cabedal, além
de diversas revistas dedicadas à pornografia infantil e ao travéstismo (vestir-se com
roupas do sexo oposto). Supõem-se que excluindo o masoquismo sexual, as Parafilias
se encontram mais nos homens.
Antes de descrever os oito tipos de Parafilias identificadas no DSM-IV da APA
(Associação Psiquiátrica Americana), devem considerar-se três pontos:
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1 – A excitação sexual associada a objectos em vez de pessoas adultas não é
necessariamente indicativa de transtorno. A excitação que muitos homens e mulheres
obtêm das roupas íntimas do parceiro não é anormal, a não ser que a roupa seja preferida ao parceiro ou que o indivíduo se sinta angustiado com o prazer desencadeado pelas
vestes.
2 – Para que se diagnostique uma Parafilia, o comportamento deve resultar em
“desejos sexuais e fantasias sexualmente excitantes, intensas e recorrentes” durante
“um período de pelo menos seis meses”. A excitação ocasional ou a breve experimentação não constituem um transtorno, não devendo portanto ser um motivo de alarme.
3 – Parafilias, como por exemplo os fetiches (vide adiante), são relativamente
inofensivos quando encenados com um parceiro anuente. Nesta situação, pode dar-se o caso do parceiro não partilhar a parafilia e não considerar o comportamento fonte de prazer.
TIPOS DE PARAFILIAS
EXIBICIONISMO – O exibicionismo caracteriza-se pela exposição dos genitais a estranhos com a finalidade de obter excitação sexual. O exibicionismo não
envolve actividade sexual adicional com o estranho, pelo que os exibicionistas não representam um perigo físico para os outros. O exemplo mais comum é o do sujeito que
subitamente abre a sua gabardina para se expor a uma mulher desprevenida.
Este tipo de conduta choca normalmente a mulher, dando um sentimento de
poder ao homem sobre o sexo oposto, com o objectivo de recuperar algum sentido de
valor e de identidade masculina positiva.
O exibicionista revela frequentemente uma grande insegurança acerca do seu
sentido de masculinidade. Em termos psicodinâmicos, cada acto exibicionista pode ser
uma tentativa de reverter uma situação traumática de infância. Estudos revelam que
cerca de 60% dos exibicionistas são casados e que não diferem da população geral em
inteligência, nível educacional ou vocação. Também se constata que não sofrem de outras formas de comportamento anormal numa percentagem superior à população geral.
FETICHISMO – Para obter excitação sexual, os fetichistas necessitam utilizar
objectos não humanos (fetiches). Os objectos de fetiche mais comuns são artigos de
vestuário íntimos, como soutiens, cuecas, meias, sapatos e botas. Frequentemente, o
fetichista masturba-se enquanto acaricia, beija ou cheira o objecto fetiche. Noutros
casos, o parceiro sexual veste o objecto durante o encontro sexual, provocando excitação no fetichista que consegue desempenhar o seu papel sexual. O diagnóstico de
fetichismo não é usado quando se usam artigos de vestuário para se vestir como alguém
do sexo oposto (travéstismo) ou quando o indivíduo obtém prazer através do uso de
objectos não humanos, como vibradores, que foram projectados para provocar excitação sexual.
TRAVÉSTISMO – Nesta parafilia muito comum, o paciente masculino
veste-se de roupas femininas para criar em si uma excitação sexual que o leve à relação
heterossexual ou à masturbação. O sujeito pode comportar-se de modo tradicional302
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mente masculino quando vestido de homem, mas tornar-se efeminado quando vestido
de mulher. Travéstir-se pode variar de vestir apenas uma peça de roupa, a vestir-se completamente do sexo oposto e aparecer assim em público.
Um homem travésti, masturba-se frequentemente enquanto está vestido de
mulher, fantasiando sobre outros homens sentirem-se atraídos por ele. Em casos muito
reduzidos, os homossexuais usam roupas de mulher para seduzir outros homens, não
obtendo prazer sexual do vestir-se como mulher, não sendo portanto diagnosticados
como tendo um fetichismo travéstico. O travéstismo não impede necessariamente a
participação em relações sexuais normais.
FROTERISMO – O froterismo deriva da palavra francesa frotter que significa esfregar e o transtorno envolve roçar-se contra ou tocar um indivíduo não anuente. Este tipo de conduta é geralmente praticado em locais públicos cheios de pessoas, como centros comerciais ou transportes públicos, onde estes comportamentos
podem ser simplesmente atribuídos a esbarrar noutra pessoa. Nestas situações, um
homem poderia roçar os seus genitais nas coxas ou nádegas de uma mulher. Pode ainda,
acariciar a genitália ou os seios da mulher e fugir logo após que a mulher percebe o que
está a acontecer.
PEDOFILIA – A pedofilia refere-se basicamente à atracção e desejo sexuais
por crianças (ped tem origem grega e significa criança). Na grande maioria dos casos de
pedofilia, a criança molestada é pré-púbere, normalmente inferior a 13 anos de idade,
sendo o indivíduo molestador pós-púbere, com 16 ou mais anos de idade. A atracção
por meninas é relatada como duas vezes mais comum do que a atracção por meninos,
mas é frequente os pedófilos sentirem-se atraídos tanto por meninas como por meninos. Os actos pedofílicos incluem despir a criança, olhá-la e expor-se para ela, acaricialas e masturbar-se na sua presença, sexo oral e penetração vaginal, anal ou oral com os
dedos ou o pénis. Muitas vezes, a criança não é forçada a tais actos pelo facto de não
estar ciente da natureza inapropriada das actividades, podendo o pedófilo apresentá-las
como brincadeiras. Contudo, a força é largamente utilizada, sendo produzidas ameaças
de punição para impedir que a criança conte o que se passou. É comum ainda, que a
maioria dos pedófilos não seja estranha para as suas vítimas, já que em muitos casos são
os seus pais, irmãos ou tios.
De todas as perversões, a pedofilia é a que causa mais repulsa e desprezo aos
terapeutas, visto que o molestador para satisfazer os seus desejos causa danos irreparáveis a crianças inocentes.
MASOQUISMO SEXUAL – O masoquismo caracteriza-se pelo prazer sexual
que é conseguido através do sofrimento e de ser abusado. As formas de abuso são
variadas e podem envolver palavras e humilhação, abusos físicos, como sovas, tortura e
ser amarrado. O termo masoquismo vem do escritor austríaco do século XIX, SacherMasoch, que reflectia nas suas obras o masoquismo masculino. Apesar de se associar
esta parafilia mais às mulheres, existem bastantes relatos de forte actividade masoquista
no homem.
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Este tipo de conduta, pode ser utilizada independentemente de outros comportamentos sexuais, como quando um indivíduo obtém prazer de ser ferido por outro
ou gosta de ser espancado durante o coito. Em alguns casos, o masoquismo é só vivido em fantasia, podendo envolver pensamentos como ser violado ou ser penetrado
amarrado à cama.
SADISMO SEXUAL – O sadismo pode-se considerar o inverso do masoquismo e refere-se à obtenção de prazer sexual através da inflação de sofrimento e dor
no outro ou sua fantasia.
Os sádicos podem abusar fisicamente dos seus parceiros durante a actividade
sexual, como forma de se satisfazerem e se excitarem.As pessoas que necessitam de
fantasias ou acções sádicas para se satisfazerem sexualmente, procuram normalmente
reverter períodos da infância nos quais foram vitimas de abusos físicos e ou sexuais. O
sadismo e masoquismo ocorrem regularmente em ambos os sexos, podendo dizer-se
que um casal onde um dos parceiros seja sádico e o outro masoquista, seja um casal
ideal.
VOYEURISMO – A perturbação voyeurista envolve a obtenção de prazer
sexual através da observação de pessoas que se estão a despir ou que estão nuas. Normalmente, esta conduta é levada a cabo sem que as pessoas observadas dêem conta,
sendo o elemento segredo, um forte promotor da excitação. O Voyeur clássico é aquele que observa a mulher nua ou a despir-se à noite pela janela.
O Voyeur obtém essencialmente prazer sexual do que vê, podendo contudo
associar actividades masturbatórias.
É de salientar que o Voyeur não procura o contacto ou a prática sexual com a
pessoa que observa. Ver e observar, fazem parte de um comportamento sexual normal,
pelo que só se considera este comportamento como uma perturbação ou transtorno, se
ocorrer isolado, reduzindo-se a isso mesmo ou se o indivíduo prefere ver e observar a
praticar outras actividades sexuais normais.
ABORDAGENS TERAPÊUTICAS
As Parafilias são bastante difíceis de tratar, porque os indivíduos com estes
transtornos não querem abandonar uma prática longa de algo que lhes dá um grande
prazer. No entanto, psicoterapias de orientação dinâmica em combinação com medicação antiandrogénica parecem aumentar a adesão à terapêutica e diminuir os comportamentos perversos.
Outros tipos de psicoterapias, como a expressiva de apoio, terapia familiar e de
grupo podem ser bastantes úteis, bem como o psicodrama e o internamento hospitalar, principalmente entre os pedófilos.
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Receio, insegurança, pavor e pânico, são apenas alguns adjectivos que podem descrever
o que sentimos quando sofremos de

Fobias – Os medos incompreensíveis

O QUE SÃO AS FOBIAS?
As Fobias são os mais comuns transtornos de ansiedade e estes por sua vez os
mais prevalecentes entre os transtornos mentais. Estudos realizados sugerem que
aproximadamente 15% da população sofrerá de um transtorno de ansiedade em algum
momento da sua vida, sendo as Fobias o problema mais comum com 13,5%, seguido
pelos transtornos obsessivo-compulsivos (2,5%) e pelos transtornos de pânico (1,4%).
Verificou-se também que a prevalência destes transtornos é maior nas mulheres que
nos homens e que os seus níveis de intensidade parecem diminuir ao longo da idade.
As Fobias são medos irracionais e persistentes de objectos, actividades ou situações específicas. Os transtornos fóbicos envolvem medos que aparentemente não têm
justificação na realidade (ex. medo de espaços abertos) ou medos que são exagerados
em relação à verdadeira dimensão da situação (ex. medo extremo de viajar de avião).
Um aspecto importante do medo fóbico é o de que o indivíduo está consciente
da irracionalidade do medo. Noutras palavras, os sujeitos fóbicos sabem que o seu
medo não é plena e realmente justificado, mas ao mesmo tempo não podem simplesmente parar de ficar com medo. Esta destrinça e conhecimento da realidade da situação
é importante porque permite distinguir um indivíduo com fobia de um indivíduo com
um delírio; que é uma crença injustificada em relação ao mundo que ele não reconhece
como errada. Os delírios reflectem geralmente um problema muito mais sério.
Podemos então dizer, que nos transtornos fóbicos observamos uma separação
inapropriada dos aspectos cognitivos e emocionais do funcionamento psicológico.
De acordo com o DSM-IV, o livro dos transtornos mentais da Associação
Psiquiátrica Americana (APA), as Fobias dividem-se em três categorias, em função do
tipo de situação que provoca medo. Consideremos agora estes tipos de Fobias:
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1 – AGAROFOBIA – Como consequência do medo associado a lugares públicos, o quotidiano dos sujeitos agorafóbicos é dominado por tentativas de evitar contactos com grandes grupos de pessoas. Isto leva-os a confinarem-se mais em casa e
aventurarem-se fora dela o menos possível. Estes sujeitos não evitam multidões porque
têm algum delírio ou estão deprimidos e desejam ficar sós, mas ao invés, o facto de
estar com muita gente deixa-os temerosos porque “algo” lhes pode acontecer.
As pessoas com agorafobia são frequentemente bem sucedidas em esconder e
ocultar os seus medos, recusando convites sociais e utilizando estratégias, como por
exemplo, utilizarem as escadas em vez do elevador porque precisam de fazer ginástica.
Como os agorafóbicos evitam reuniões sociais, temos menos contacto com eles e portanto tendemos menos a perceber que têm um problema.
2 – FOBIA SOCIAL – Assim como a agorafobia, a fobia social também resulta numa evitação de grupos, não sendo provocada por algum medo de perder o controlo ou por algum delírio especifico (ex. de que outros estão conspirando contra ele),
mas sim pelo medo irracional do sujeito de que se comportará de uma forma constrangedora e será criticado pelos demais.
A fobia social envolve uma variedade de medos, onde os pacientes imaginam
que serão expostos à crítica e à desaprovação dos outros, o que será embaraçoso ou
mesmo humilhante. Esses temores incluem medo do palco, das câmaras ou ansiedade
de desempenho (performance anxiety), medo de falar em público diante de outras pessoas e ansiedade quanto a interagir com outros em festas e convívios sociais.
Obviamente, este tipo de fobia pode restringir severamente a vida de uma pessoa,
procurando sempre evitar a situação em que se torna fóbica.
3 – FOBIA SIMPLES OU ESPECÍFICA – Este tipo de transtorno fóbico
envolve um medo irracional em relação a um objecto ou situação específicos, diferente
de multidões (agorafobia) e crítica pessoal (fobia social). A classe das fobias simples ou
específicas é uma categoria residual que inclui todas as demais. Na fobia simples o
medo é mais circunscrito, podendo envolver itens como altura, aviões, cães e cobras. A
ansiedade antecipatória é disparada quando estas pessoas precisam de encarar o estímulo
temido, de modo que também constroem as suas vidas para evitá-lo. Tradicionalmente,
as fobias eram nomeadas com a palavra grega para o objecto ou situação receadas.
Algumas fobias específicas são apresentadas a seguir.
Acrofobia – medo de lugares altos
Algofobia – medo de dor
Astrafobia – medo de tempestades
Claustrofobia – medo de lugares pequenos
Hematofobia – medo de sangue
Monofobia – medo de ficar sozinho
Misofobia – medo de contaminação
Nictofobia – medo de escuro
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Oclofobia – medo de multidões
Patofobia – medo de doenças
Sifilofobia – medo de sífilis
Zoofobia – medo de animais
Aracnofobia – medo de aranhas
Sexofobia – medo de praticar sexo
IMPACTO VIVENCIAL DAS FOBIAS
Existe uma grande variabilidade na forma como as fobias interferem na vida do
sujeito, na habilidade de funcionar de um indivíduo. O grau no qual uma fobia será disruptiva é determinado em parte pela probabilidade do indivíduo se confrontar com o
objecto ou situação temida na vida quotidiana.
O medo de espaços pequenos fechados, a claustrofobia, não será particularmente disruptiva para um agricultor do Alentejo, mas pode ser um sério problema para
um empregado de escritório em Lisboa, que despende tempo em elevadores apertados,
escritórios pequenos e no metropolitano cheio. Contudo, existem pessoas que têm fobias de pequenos insectos, mas como não são confrontadas com eles frequentemente,
esses medos acabam por não exercer um efeito importante nas suas vidas.
As fobias podem levar a comportamentos disruptivos ou desadequados de
duas maneiras. Primeiro, se o indivíduo consegue evitar com facilidade a situação ou
objecto temidos, podendo essa situação (evitação) resultar em consequências nefastas e
prejudiciais, como ter de desistir de um emprego num vigésimo andar, por não conseguir utilizar o elevador. Em segundo, se o indivíduo não consegue evitar a situação ou
objecto temidos, podendo vivenciar medo e pânico avassaladores e incontroláveis. Esta
situação pode levar a situações embaraçosas e reacções emocionais inapropriadas, desmaios e tentativas de fuga.
SINTOMATOLOGIA FÓBICA
Os sintomas fóbicos estão, como se depreende, associados à ansiedade produzida no sujeito pelas diversas situações que vive. Assim, podemos dividir esta sintomatologia em sintomas de humor, cognitivos, somáticos e motores.
Os sintomas de humor consistem principalmente em ansiedade, tensão, pânico e apreensão, podendo surgir associados a estes como sintomas secundários, a
depressão e a irritabilidade.
Os sintomas cognitivos são o reflexo da apreensão e preocupação sobre a
condenação que o sujeito antecipa. É o exemplo de um agorafóbico que passa grande
parte do seu tempo pensando sobre as coisas horríveis que podem ocorrer em público
e pensando em formas de as evitar. Estas situações levam estes sujeitos a serem desatentos e distraídos, fruto da focalização inapropriada da atenção, podendo levar a piores
desempenhos no estudo e no trabalho.
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Os sintomas somáticos podem-se dividir em dois grupos. Primeiramente, os
sintomas imediatos, como a boca seca, suor, respiração curta, pulso rápido, hipertensão
arterial, sensação de cabeça a latejar e tensão muscular. Estes sintomas são resultado do
alto nível de estimulação do Sistema Nervoso Autónomo.
Sintomas adicionais como hiperventilação (respirar demais), podem levar a
dores de cabeça, formigueiro nas extremidades e palpitações, dor no peito e falta de ar.
Em segundo lugar, se a ansiedade resultado de vivências fóbicas é prolongada, sintomas
diferidos no tempo podem-se instalar. É o caso de hipertensão arterial crónica, cefaleias, astenia, cólicas e alterações intestinais e úlceras.
Esta sintomatologia é consequência de fadiga ou colapso fisiológico, que surge
da estimulação prolongada.
Os sintomas motores, como inquietação, impaciência, hiperactividade motora e respostas de susto exageradas a estímulos como pequenos ruídos, são exemplos
que reflectem os elevados níveis de estimulação cognitiva e somática dos sujeitos na
tentativa de se protegerem do que consideram como ameaçador e temível.
Dado que este tipo de comportamentos é aleatório e não é dirigido para um
objectivo, tornam-se muitas vezes improdutivos, podendo interferir na eficácia do sujeito
para as suas tarefas.
TRATAMENTO DAS FOBIAS
Como forma de tratamento deste tipo de perturbações as psicoterapias assumem um papel de relevo e de fundamental importância. Estudos revelam que técnicas
psicoterapêuticas como a dessensibilização sistemática comportamental, psicoterapias
expressivas de apoio e análise psicodinâmica, tratam as perturbações fóbicas com uma
elevada taxa de sucesso.
Verifica-se ainda que psicofármacos como a imipramina, em complemento das
psicoterapias podem aumentar a rapidez e o sucesso dos tratamentos. Contudo, é sempre necessário observar o paciente num entendimento psicodinâmico do contexto
interpessoal da fobia, das suas relações interpessoais e relacionais, porque a cura de
determinado aspecto fóbico terá certamente repercussões e alterações na sua vida e
rede social, pelo que pode sempre trazer outro tipo de problemas que é necessário estar
atento num processo terapêutico.
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A forma deliberada de acabar com a vida, o acto suicida, é uma das principais
causas de morte nos EUA e a segunda principal causa de morte entre jovens adultos.

O Suicídio

Este problema é bastante maior do que as estatísticas sugerem, visto que
muitos suicídios são disfarçados (ex.: acidentes), não sendo reconhecidos. Pensa-se que
ocorrem entre oito a dez tentativas de suicídio por cada tentativa concluída. A dimensão do problema está bem ilustrada em investigações com estudantes universitários,
afirmando que 26% dos alunos pensaram suicidar-se nos 12 meses precedentes, 2%
tentaram-no e 10% tentaram suicídio em algum momento do passado.
DIFERENÇAS DE GÉNERO E IDADE
As mulheres são três vezes mais propensas a tentarem o suicídio do que os
homens, mas os homens são três vezes mais propensos a serem bem sucedidos nas suas
tentativas. A razão para esta discrepância não é clara, mas pode ser pelo facto de as
mulheres deprimirem mais e isso desempenhar um papel importante no suicídio. A
maior taxa de sucesso nos homens, pode dever-se a usarem técnicas mais violentas de
se matarem (pistolas, saltar de edifícios) em contraste com as mulheres (overdoses, cortar pulsos), que utilizam técnicas menos violentas e com maior probabilidade de
recuperação.
Em relação à idade, a prevalência do suicídio aumenta com a idade, sendo nos
EUA o maior aumento entre os 65 e 84 anos de idade e para os sujeitos acima dos 65
anos a taxa de suicídio é o dobro da média nacional. Os sujeitos mais velhos, são geralmente mais bem sucedidos nas suas tentativas de suicídio do que os mais novos,
provavelmente porque têm mais conhecimento da forma de se suicidarem e tendem a
estar mais resolutos em relação ao acto, acrescentando ainda o facto de resistirem
menos às “agressões” infligidas pelo acto suicida.
Alguns estudos apontam que a taxa de suicídios em adolescentes triplicou nos
últimos trinta anos. O termo epidemia foi usado para referir o problema nos adoles309
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centes. Contudo, este aumento nas estatísticas pode dever-se ao facto de os médicos
estarem mais sensibilizados para declarar a morte de um jovem com uma arma de fogo
ou envenenamento como suicídio e não acidente. Isto reflecte o facto das atitudes
influírem na nossa forma de relatar o ocorrido e à medida que as atitudes mudam
vamos podendo admitir e tentar solucionar um problema que é real e que nos afecta a
todos.
SUICÍDIOS ENCOBERTOS E GESTOS DE SUICÍDIOS
Existem muitas formas dissimuladas de suicídio, que podem não ser detectadas,
podemos chamar-lhes de suicídios encobertos. Ocorrem quando os indivíduos não
querem que outros saibam, por vergonha ou por causa dos seguros de vida não
pagarem em caso de suicídio. Os acidentes de viação são uma das formas de suicídio
encoberto, podendo muitas vezes as pessoas enfeixarem-se em paredes ou despistaremse propositadamente, sendo esses acontecimentos a maioria das vezes referenciados
como acidentes.
Em oposição a este tipo de comportamento estão os gestos suicidas, nos quais
os sujeitos adoptam comportamentos suicidas óbvios, mas na realidade não desejam
morrer. É o caso de pessoas que tomam excesso de comprimidos, mas não o suficiente
para morrerem, ou corte dos pulsos sem a profundidade necessária para levar à morte.
Geralmente, este tipo de gesto suicida é feito de forma a que os autores sejam
descobertos e assim sejam assistidos ou utilizam sinais exteriores como os pulsos ligados, reflectem um pedido de ajuda e uma chamada de atenção. Muitas destas pessoas
são tímidas, não sabem como pedir ajuda ou já a pediram e foram ignoradas. É uma
forma indirecta de pedir auxílio.
Para outros indivíduos, são tentativas de manipular ou controlar os outros. É o
caso de uma pessoa abandonada pelo marido ou amante, que utiliza o acto suicida
como forma de recuperar a pessoa que a deixou. Contudo, mesmo quando está claro
que a tentativa foi apenas um gesto suicida, deve-se dar importância ao acontecimento.
Não importa qual o motivo, um gesto suicida é um reflexo de um problema grave e
deve ser acompanhado, já que o indivíduo a praticá-lo pode ter êxito em suicidar-se ou
ficar com danos graves resultantes de tais actos.
SINAIS E CARACTERÍSTICAS
Normalmente, a decisão de cometer suicídio não é rápida e a pessoa que pensa
nisso dá alguns sinais do acto que pretende cometer. De acordo com vários estudos,
cerca de 60 a 70% das vítimas disseram abertamente que se queriam suicidar, as chamadas ameaças directas. Cerca de 20 a 25% haviam falado sobre o assunto suicídio, as
denominadas indicações indirectas.
As notas que os suicidas deixam são principalmente factuais, pedindo desculpa
pelo acto, apresentando as razões, despedindo-se dos entes queridos e distribuindo os
bens pessoais.
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Em termos emocionais, 51% apresentavam expressões de gratidão e preocupação com amigos, 25% eram neutras e 24% continham expressões hostis e de negativismo. Os comentários sobre o suicídio devem sempre ser levados a sério.
CARACTERÍSTICAS DO SUICIDA
Diversas tentativas de descrever o suicida tipo foram desenvolvidas, no entanto os factores idiossincráticos são tantos que a aplicação destes perfis deve ser muito
cuidadosa. Contudo, apresentamos na tabela variáveis que podem influir no suicídio.
Além dos itens apresentados na tabela, existem certos grupos de maior risco. É
o caso dos adolescentes, idosos, alcoólatras, pessoas que vivem sozinhas e grupos
profissionais como os liberais, médicos, dentistas, advogados e psicólogos. Isto parece
decorrer de viverem sob maiores níveis de stress e depressão.
ESTAÇÕES E DIAS DA SEMANA
Já em 1897 um estudo realizado em vários países europeus revela que a taxa de
suicídios era mais elevada nos seis meses mais quentes do que nos seis meses mais frios.
Dados mais recentes confirmam os anteriores e apontam para um pico de actos
suicidas no final da primavera ou no início do verão. Não existe uma explicação clara
para este facto, mas o optimismo sentido pelas pessoas na primavera pode contrastar
com a depressão e desespero sentidas pelos suicidas. Este contraste pode intensificar o
desespero e levar ao suicídio. Contudo, é pura especulação.
Estudos revelam também que os suicídios tendem a ocorrer mais à segunda-feira e de que não há evidências consistentes para o mito de que as fases da lua possam influir no suicídio.

311

Viver com Saúde – O Suicídio

Neste quadro apresentam-se alguns mitos sobre o suicídio, é importante que se
saiba que são falsos conceitos e afirmações e que podem levá-lo a interpretar mal e a
ignorar importantes sinais que podem levar à morte.

MITOS SOBRE O SUICÍDIO
> As pessoas que falam de suicídio não cometem suicídio
Falso, entre 60 a 80% das pessoas que cometem suicídio, comunicam essa
intenção antecipadamente
> Os suicídios e tentativas de suicídio estão na mesma classe de comportamento
Falso, algumas pessoas tentam matar-se enquanto outras cometem gestos de
suicídio como forma de pedirem ajuda ou comunicarem a forma da profundidade do seu desespero
> Apenas as pessoas deprimidas cometem suicídio
Falso, pessoas deprimidas suicidam-se, mas as pessoas muito deprimidas muitas vezes não têm sequer força para tentar esse acto, só o fazendo quando
estão a melhorar. O suicídio pode também ser encarado como uma solução
reflectida para outro problema, que não a depressão.
> O suicídio é mais frequente em meses chuvosos do que em meses
ensolarados
Falso, existem até estudos que as taxas de suicídio aumentam com o chegar
da Primavera
> As tendências suicidas são hereditárias
Falso, em termos genéticos o que se pensa é que há uma base para algumas
depressões e para baixos níveis de serotonina que estão associados ao suicídio

Mais informações em
www.tu-importas.com
Se pensa em suicídio, dirija-se
a qualquer serviço de saúde.
A solução existe!
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A Dor – do desconforto à tortura
A Dor é a queixa mais comum na prática clínica, causa grande sofrimento, invade a
vida das pessoas, reduz a sua capacidade de trabalho e de se relacionarem social e emocionalmente, levando os doentes a queixarem-se e a procurarem ajuda médica sem hesitação.

O QUE É A DOR?
A Dor é a experiência sensorial e emocional de desconforto, que está normalmente associada com a lesão ou irritação de tecido orgânico ou sua ameaça. Esta pode
atacar, todas as pessoas, de todas as idades e em qualquer altura, independentemente do
sexo. A Dor pode ser passageira, como as dores de parto, de cólicas intestinais ou de
fracturas de membros, ou tornar-se crónica como a que resulta de artrite, enxaqueca ou
cancro.
QUALIDADES E DIMENSÕES DA DOR
As sensações de Dor podem ser bastante diversas e possuírem diferentes qualidades. Por exemplo, algumas dores podem ser descritas como incisivas, penetrantes,
bem localizadas e outras como mal definidas e insípidas, podendo as dores mal definidas ter uma sensação de golpe, picada ou formigueiro. No entanto as dores podem
ter características pulsáteis, ou constantes, ou agudas e violentas, ou penetrantes e localizadas. A sensação de desconforto que experiênciamos depende do tipo de irritação ou
lesão que ocorreu e da sua localização. As condições de Dor podem também diferir de
acordo com a sua origem e duração.
DOR ORGÂNICA vs PSICOGÉNICA
Pessoas que sofrem danos e lesões físicas, como queimaduras graves, são
submetidas a uma situação de Dor que é claramente relacionada com a lesão do tecido
corporal. Quando este desconforto é provocado principalmente por lesão de tecidos,
este tipo de Dor é descrita como sendo de causa Orgânica.
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Para outro tipo de dores, onde os exames médicos não encontram qualquer
lesão de tecidos ou base orgânica para que ela exista, este tipo de desconforto está primordialmente envolvido com processos psicológicos. Por esta razão, este tipo de Dor
é descrita como sendo de causa Psicogénica ou Psicológica. Um exemplo extremo desta
situação, é um sujeito com perturbações mentais que imagina que está a ser baleado e
diz sentir a dor das balas no seu corpo. Na verdade este sujeito realmente sente Dor.
Só há pouco tempo os investigadores deixaram de considerar a Dor orgânica e
psicogénica como duas entidades separadas. Agora, sabe-se que virtualmente todos os
tipos de Dor envolvem uma inter-relação e influência de factores fisiológicos e
psíquicos.
Assim, a Dor é vista como um continuum e as diferentes experiências de Dor
envolvem diferentes misturas de factores orgânicos e psíquicos. Isto parece claro em
Dores de cabeça desencadeadas por contracção muscular devidas ao Stress. Contudo,
algumas dores com cariz crónico e sem causa física, são classificadas como desordens
somatoformes, assumindo um papel principalmente psicogénico. No entanto, o facto
de não se encontrar uma causa física não quer dizer que ela não exista.
DOR AGUDA vs CRÓNICA
Estar submetido à Dor de modo contínuo ou frequentemente durante um
período de muitos meses ou anos, é diferente de ter ocasionalmente ou de modo isolado ataques dolorosos de curto termo. A maior parte das experiências de Dor são temporárias, esta chega e desaparece em minutos, horas, dias ou até semanas, muitas vezes
com a ajuda de analgésicos ou outro tipo de tratamentos prescritos por um técnico,
como por exemplo fisioterapia ou massagens. Se uma situação similar de Dor ocorre
no futuro, não está relacionada de modo directo com a situação anterior. Isto é o caso
das quotidianas dores de cabeça (cefaleias) e das dores tipicamente produzidas por tensão muscular, feridas acidentais, cáries dentárias ou cirurgia.
DOR AGUDA
A Dor aguda, refere-se ao desconforto que as pessoas experimentam em
condições temporárias, por períodos de tempo que podem ir até por volta dos seis
meses. Os pacientes com Dor aguda têm normalmente maiores níveis de ansiedade que
o normal, subsistindo uma sensação de angústia e preocupação enquanto a sua
condição vai melhorando e a Dor desaparece.
Quando uma situação dolorosa subsiste mais do que alguns meses, os pacientes
continuam a ter elevados níveis de ansiedade e tendem a desenvolver sentimentos de
desespero e desamparo devido à falta de eficácia de diversos tratamentos médicos, na
tentativa de aliviar a sua situação. A Dor pode então vir a dominar a vida do sujeito.
Isto é o que acontece frequentemente quando a situação de desconforto se
torna crónica, como se pode ver no seguinte depoimento: “Suportaria melhor a dor se conse314
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guisse ter uma boa noite de sono (...) sinto-me exausto, extenuado. Sinto-me cada vez mais irritado
com a minha família e tenho cada vez menos amigos e interesses. Gradualmente, à medida que o tempo
passa, os limites do meu mundo vão diminuindo. Preocupo-me cada vez mais com a minha dor e
interesso-me cada vez menos com o que me rodeia. O meu mundo agora é a minha casa, o consultório
médico e a farmácia”.
A vivência da dor é marcadamente diferente quando esta é aguda ou crónica.
Muitos doentes em situação crónica deixam os empregos por causas emocionais e físicas, passando a viver com menos rendimentos ao mesmo tempo que as contas com a
saúde se avolumam.
A DOR CRÓNICA depende basicamente de dois factores:
(1) Se a situação que a causa é benigna ou maligna e se vai piorando e (2) se o
desconforto existe continuamente ou ocorre em episódios intensos e frequentes.
Assim, podemos considerar três tipos de Dor Crónica:
1 – DC Recorrente – de causa benigna, sendo caracterizada por repetidos e
intensos episódios de queixas dolorosas, separados por períodos sem dor (ex.: dores de
tensão muscular e de cabeça).
2 – DC benigna intratável – refere-se ao desconforto que está tipicamente presente em todos os momentos, com diferentes níveis de intensidade, não estando relacionada com uma causa maligna (ex.: dores ao fundo das costas).
3 – DC progressiva – caracterizada por um desconforto contínuo, é associada
com uma causa maligna, tornando-se cada vez mais intensa enquanto a situação que a
despoleta se agrava (ex.: artrite reumatóide e cancro).
A PERCEPÇÃO DA DOR
Dos diversos sentidos que o organismo humano utiliza, a percepção sensitiva
da Dor possui três propriedades únicas importantes.
Primeiro, ainda que as fibras nervosas do corpo enviem sinais da zona lesionada, as células receptoras da Dor são diferentes das de outros sistemas perceptivos,
como a visão que podem transmitir apenas luz. Não há células especificas no corpo que
transmitam apenas Dor.
Segundo, o corpo percepciona Dor em resposta a diversos tipos de estímulos
nocivos, como pressão física, lacerações e frio ou calor intensos. Terceiro, a percepção
da Dor inclui quase sempre um forte componente emocional.
Deste modo, a percepção da Dor, envolve um complexo intercâmbio de
processos fisiológicos e psicológicos.
A FISIOLOGIA DA DOR
Para a descrever, utilizaremos a reacção do corpo à lesão de tecido, como um
corte ou queimadura. O estímulo nocivo provoca instantaneamente uma actividade
química no local lesionado, libertando-se as chamadas substâncias algogénicas, que
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existem nos tecidos, incluindo químicos como a serotonina, histamina ou bradiquinina.
Estas substâncias promovem a actividade do sistema imunitário, provocando inflamação na zona afectada e activando as terminações das fibras nervosas desse local, assinalando a lesão.
Este tipo de informação é transmitido por neurónios aferentes do Sistema
Nervoso Periférico à Espinal Medula, que a transporta ao cérebro. As terminações nervosas dos aferentes da zona lesionada que respondem à Dor, são denominados nociceptores. Estas fibras podem ser encontradas por todo o corpo, na pele, vasos sanguíneos, tecido subcutâneo, músculo, articulações e outras estruturas. Quando activados,
estes órgãos terminais, como outros receptores, geram impulsos que são transmitidos
ao Sistema Nervoso Central.
Assim, podemos considerar três factores envolvidos na promoção ou não da
Dor: A quantidade de actividade nas fibras nervosas terminais, a quantidade de actividade noutras fibras periféricas e a informação que descende do cérebro.
Existem então, condições que promovem ou contrariam a Dor e comportamentos típicos de quem se encontra numa situação de desconforto doloroso (vide
quadros anexos).
A ciência e a técnica oferecem hoje aos pacientes com Dor um vasto leque de
intervenções e abordagens, o importante é que seja feita por pessoal especializado.

CONDIÇÕES QUE PROMOVEM A DOR
•
•
•

Condições físicas
Extensão da lesão; Níveis de actividade desadequados
Condições emocionais
Ansiedade ou preocupações; Tensão; Depressão
Condições mentais
Focalização na dor; Sentir-se maçado – pouco envolvimento nas actividades da vida

CONDIÇÕES QUE CONTRARIAM A DOR
•
•
•
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Condições físicas
Medicação; Contra-estimulação (ex: massagens ou calor)
Condições emocionais
Positivismo (ex: alegria ou optimismo); Relaxação; Descanso
Condições mentais
Concentração intensa ou distracção; Envolvimento ou interesse em actividades da vida
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COMPORTAMENTOS CARACTERÍSTICOS DA DOR
•
•
•
•

Expressões audíveis/faciais de angustia como quando as pessoas cerram
os dentes, gemem, se lamentam ou fazem caretas.
Marcha ou postura distorcida como deslocar-se de uma forma defensiva e
resguardada, pausas na marcha, segurar a zona dolorosa ou exercer fricção
sobre ela.
Afectos negativos como estar irritado ou hiperreactivo
Actividades de evitamento como deitar-se várias vezes por dia, ficar em
casa e faltar ao emprego ou diminuir actividades motoras e enérgicas.

TÉCNICAS DE COMBATE À DOR
Medicamentos
Cirurgia
Fisioterapia
Massagens
Relaxação e Biofeedback
Psicoterapia
Hipnose
Acupunctura
Exercício

ESCALA VISUAL DE ANALOGIA

Escala Visual de Analogia da Dor
Assinale uma cruz na linha, para mostrar a intensidade da sua Dor.
Pode experimentar várias vezes por dia ou semanas, entre actividades e
terapêuticas e verificar se a sua Dor se mantém constante ou se altera.

sem
Dor

pior Dor
possível
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Uso e Abuso de Substâncias
O Vício da Dependência
Desde sempre o Homem criou hábitos e adaptou comportamentos em relação a várias
dimensões da vida. O excesso leva-o a uma situação de descompensação total.

ABUSO DE SUBSTÂNCIAS
Quantos de nós não conseguimos começar o dia sem um café e um cigarro.
Será que somos viciados?
O termo viciado, possuía um sentido muito estrito, referindo-se principalmente
ao uso excessivo de álcool e drogas. É sabido que estas substâncias químicas possuem
efeitos psicoactivos: alteram a disposição, o comportamento e as capacidades cognitivas das pessoas. Actualmente, sabe-se que outras substâncias, como a cafeína e a nicotina, também possuem efeitos psicoactivos. Contudo, hoje diz-se frequentemente que as
pessoas são viciadas na comida, no jogo, nas compras e em muitas outras coisas. A esta
tendência para usar e abusar de algo, o vício, emprega-se a palavra Adicção. Adicção é
uma condição, produzida por um consumo repetido de uma substância natural ou sintética, na qual a pessoa se torna física e psicologicamente dependente da substância.
A DEPENDÊNCIA FÍSICA
É a condição na qual o organismo se ajustou a uma substância e a incorporou
no “normal” funcionamento dos tecidos corporais. Este estado possui duas características fundamentais.
Tolerância – é o processo através do qual o organismo vai aumentando a sua
capacidade de adaptação à substância, necessitando de doses cada vez maiores para
alcançar o mesmo efeito. Em determinada altura, estes aumentos de doses atingem um
limite máximo.
Privação ou Abstinência – refere-se aos desagradáveis sintomas físicos e psicológicos que as pessoas experimentam quando passam a utilizar de modo descontinuado a(s) substância(s) da qual o corpo ficou fisicamente dependente. Os sintomas
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evidenciados, dependem do tipo de substância utilizada e podem incluir entre outros,
ansiedade, irritabilidade, desejo ardente e súplica pela substância, tremores, alucinações,
náuseas, dores de cabeça e do corpo.
As variadas substâncias possuem uma diferente capacidade para produzirem
dependência física no sujeito. Esta capacidade é muito elevada na heroína, parecendo
ser inferior noutras substâncias como o LSD.
A DEPENDÊNCIA PSICOLÓGICA
É o estado no qual as pessoas se sentem compulsivamente levadas a usar a
substância para obterem os efeitos prazeirosos que ela produz, sem necessariamente
estarem fisicamente dependentes da substância. Estas pessoas confiam fortemente nestas substâncias para se ajustarem à vida e se sentirem bem, centrando muitas das suas
actividades na obtenção e consumo destes produtos. As pessoas aprendem a ficar
dependentes através do uso repetido e continuado. Os sujeitos que se tornam adictos
(viciados) no álcool, ficam numa primeira fase psicologicamente dependentes, para
mais tarde se tornarem fisicamente dependentes à medida que o organismo começa a
tolerar a bebida. O potencial para produzir dependência psicológica também difere
consoante as substâncias, sendo maior na heroína e cocaína e menor no LSD.
O facto de a pessoa usar ou abusar de substâncias tais como o álcool, o tabaco
ou outras drogas, depende da extensão e impacto do seu uso. Os psiquiatras e psicólogos clínicos estão primordialmente preocupados com o funcionamento psicossocial da
pessoa. Estes clínicos diagnosticam o abuso de substâncias, baseando-se em três critérios:
1 – Existência de um padrão claro de uso patológico, como um uso diário elevado e inabilidade para parar ou diminuir o seu consumo.
2 – Aumento dos factores de risco para a saúde e problemas ao nível do funcionamento social e ocupacional, resultante do uso de substância, como a perda de amigos e ou empregos por causa disso.
3 – Existência de uso patológico há pelo menos um mês.
Os indivíduos que preencherem os três critérios são diagnosticados como
abusadores de substâncias. Analisemos agora, o tabaco o álcool e as outras drogas de
um modo mais desenvolvido.
COMEÇAR A FUMAR
Normalmente começa-se a fumar durante a adolescência, sendo factores psicossociais que fornecem os primeiros estímulos que levam os adolescentes a iniciarem
o consumo. Sabe-se que os adolescentes que têm pais e amigos fumadores, estão mais
predispostos a fumarem.
A pressão dos amigos é também determinante. O cigarro serve ainda como
factor de afirmação social e de atracção sexual. Assim, as imagens sociais, os modelos
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e a pressão dos pares, influenciam mais os jovens que estão preocupados com a forma
como são vistos pelos outros.
Existe uma regra que diz que os indivíduos que fumam o seu quarto cigarro,
estão provavelmente próximos de se tornarem fumadores regulares. Contudo, a maior
parte dos jovens experimenta pelo menos um cigarro, nunca chegando ao quarto e portanto não se tornando um fumador regular. O hábito tabágico desenvolve-se lentamente, podendo levar um ano ou mais.
Estudos mostraram que o hábito de fumar tende a continuar ou a aumentar se
os sujeitos: têm pelo menos um pai fumador, sentirem os seus pais despreocupados ou
até apoiando o consumo de tabaco, terem amigos ou “ídolos” que fumam, frequente
socialização com amigos, pressão dos pares para fumar, possuir atitudes positivas acerca de fumar, não acreditar que o tabaco faz mal à saúde. Existem ainda, factores biogenéticos que estão relacionados com traços de personalidade, como a rebeldia que está
associada ao fumar e afectar o nível de dependência física que a pessoa cria ao tabaco.
A hereditariedade pode ainda estar envolvida no grau de prazer ou desprazer que a pessoa retira de fumar.
Assim que a pessoa se torna fumadora regular, apresenta geralmente o fenómeno de tolerância, necessitando de um consumo cada vez maior de tabaco. Quando
quer parar, normalmente sofrem-se os sintomas da privação.
A NICOTINA
As pessoas ficam dependentes do tabaco devido às substâncias químicas que
entram no organismo, através dos pulmões para a circulação sanguínea, fruto da
inalação bucal do fumo do cigarro. Estes químicos incluem monóxido de carbono, alcatrão e nicotina. O fumo do cigarro possui altas concentrações de monóxido de carbono, um gás que é rapidamente absorvido para o sangue, diminuindo a sua capacidade
de transporte de oxigénio. O alcatrão existe em pequenas partículas residuais, suspensas no fumo, tendo nefastas consequências na saúde. A nicotina parece ser o aditivo
químico do tabaco que produz poderosas e rápidas alterações no organismo.
Quando a pessoa fuma, a nicotina penetra as membranas celulares da boca e
do nariz no caminho para os pulmões, onde é rapidamente absorvida pelos alvéolos
pulmonares e transportada para a corrente sanguínea. Em questão de segundos o sangue leva a nicotina ao cérebro, onde provoca a libertação de várias substâncias químicas, activando o sistema nervoso central e simpático. Estes fenómenos aceleram a
estimulação orgânica, tornando a pessoa mais alerta, aumentando o ritmo cardíaco e a
pressão arterial.
A nicotina sobe rapidamente no sangue enquanto se fuma um cigarro, sendo
eliminada pelo metabolismo orgânico em 20 a 60 minutos. Fumando-se vários cigarros
por dia, sobe o nível de nicotina enormemente, levando mais tempo ao organismo para
eliminar a nicotina, levando o sujeito a continuar a fumar para manter os níveis de
nicotina que o corpo vai necessitando para evitar os sintomas de privação.
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As pessoas recorrem também ao tabaco para serem capazes de determinados
comportamentos, reduzirem a ansiedade ou sentirem-se ocupados.
O tabagismo está fortemente relacionado com o cancro, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares crónicas obstrutivas e potencialização de outro tipo de
afecções.
TRATAMENTOS PARA PARAR DE FUMAR
As pessoas que procuram apoio para deixar de fumar estão normalmente
dependentes física e psicologicamente do tabaco.
Assim na prática clínica foram desenhados vários tipos de terapias. Uma abordagem que produz poucos resultados, envolve o uso de substâncias que reduzam as
condições que fomentam o hábito de fumar, como tranquilizantes ou estimulantes.
Contudo, o doseamento de nicotina por comprimidos, pastilhas, os emplastros, com o
objectivo de reduzir os sintomas da privação do tabaco, parecem ter alguns resultados.
Técnicas que utilizam modelos comportamentais como estratégias de aversão e
de autocontrolo, envolvendo um imaginário negativo em relação ao tabaco e fomentando comportamentos que suportem a abstinência, são também utilizadas. A hipnose,
a dessensibilização sistemática e outras terapias, podem também ser utilizadas, no
entanto nenhuma das referidas é plenamente eficaz sozinha.
Uma aproximação multimodal (várias técnicas em simultâneo) é aquela que
hoje se pensa ser a mais eficiente.
O ABUSO DO ÁLCOOL
Delirium Tremens, é a expressão latina que representa o síndroma de privação
que os alcoólicos sentem quando deixam de beber. Estes sintomas incluem ansiedade
intensa, tremores e assustadoras alucinações.
As razões que levam a beber prendem-se inicialmente com factores culturais e
sociais e assemelham-se aos factores que levam ao tabagismo. O condicionamento
operante, também influi no consumo de álcool, através de reforços positivos ou negativos como o sabor agradável da bebida ou o desejo de diminuir o stress. As diferenças
psicossociais entre as pessoas e factores biológicos influem no abuso do álcool.
A BEBIDA E A SAÚDE
O consumo exagerado de álcool coloca sérios riscos para a saúde e vida da pessoa. O principal risco é a doença do fígado, denominada cirrose. Elevadas doses de
álcool durante um longo período de tempo é uma das condições que provoca a morte
das células do fígado, substituindo-as por tecido cicatricial não funcionante.
O desenvolvimento de diversas formas de cancro, hipertensão arterial, lesões
cardíacas e cerebrais e complicações graves da gravidez, estão também ligadas ao alcoolismo. O consumo de álcool compromete o desempenho cognitivo, perceptual e motor
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por diversas horas, principalmente nas duas a três horas após o seu consumo. Estas
situações induzem os acidentes de viação e as lesões cerebrais podem tornar-se definitivas.
Contudo, alguns estudos apontam que o álcool em moderação, pode proteger
as pessoas de doenças cardiovasculares, como o enfarte do miocárdio. Isto, através da
promoção de substâncias no sangue que protegem os vasos sanguíneos do colesterol e
regulando a resposta orgânica ao stress, reduzindo as reacções endócrinas e cardiovasculares.
TRATAMENTOS PARA O ALCOOLISMO
Em psicologia e medicina, o termo remissão espontânea refere-se ao desaparecimento de sintomas ou problemas sem o beneficio de um tratamento formal.
Muitas pessoas deixam de beber desta forma, no entanto quer estes quer os que procuram apoio especializado, possuem em comum o facto de quererem mudar. Uma transição critica surge quando a pessoa passa da contemplação em relação à ideia de mudar
para a acção.
Esta oportunidade deve ser aproveitada, encorajando a pessoa de várias formas
como: dar à pessoa conselhos claros acerca do porquê e como mudar, remover barreiras para a mudança, introduzir consequências externas como recompensas ou
ameaças reais (ex.: perder o emprego) se a mudança não ocorrer e oferecer ajuda e
disponibilidade. Devido à dependência física que os alcoólicos possuem, o primeiro
passo na sua recuperação é a desintoxicação.
Este processo é essencial na recuperação antes do tratamento prosseguir e normalmente é executado no hospital devido aos sintomas de privação poderem ser muito
severos e até causar a morte. Os A.A. (Alcoólicos Anónimos), as psicoterapias orientadas para a compreensão do próprio, os métodos cognitivo-comportamentais e a utilização de fármacos como o disulfiram, que provocam náuseas se a pessoa beber, são
hipóteses terapêuticas a considerar sempre com o paciente.
A TOXICODEPENDÊNCIA
A palavra “droga” pode-se referir a uma grande variedade de substâncias,
incluindo as prescritas e não prescritas pela medicina, que as pessoas podem através de
formas diversas introduzir no organismo. Vamos limitar o termo droga para denominar substâncias psicoactivas, além da nicotina e do álcool, que podem causar dependência física e psíquica.
Já vimos que o inicio de fumar e beber é mais frequente na adolescência do que
em qualquer outra altura da vida. Este padrão de desenvolvimento aplica-se também
para a utilização da maior parte das drogas. Existem duas excepções a esta condição que
são os tranquilizantes e os barbitúricos.
O uso destas drogas inicia-se frequentemente na idade adulta, na maioria das
vezes com prescrição médica. As razões que levam os adolescentes a utilizar drogas, são
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basicamente as mesmas que levam ao tabagismo e ao etilismo. Após o início do consumo de drogas, as pessoas tendem a continuar se gostaram da experiência, isto é, se a
droga as fez “sentir bem” e as ajudou a sentirem-se melhor do que antes de tomar a
droga. Muitos dependentes, dizem que a droga lhes reduz a ansiedade e a tensão.
Noutras palavras, possui efeitos reforçantes. Com o uso continuado, estímulos relacionados com a droga tornam-se condicionados aos efeitos da droga, podendo despoletar reacções psicológicas.
O facto de as pessoas consumirem drogas na presença de amigos e de outros
companheiros, a pressão social e o encorajamento tendem a manter e a aumentar o consumo. Os traços de personalidade parecem afectar também o uso e abuso das drogas.
AS DOENÇAS DA DROGA
São já conhecidos alguns dos efeitos nocivos para a saúde. Por exemplo, drogas ingeridas pela mulher durante a gravidez, atravessam a placenta e podem provocar
lesões no feto. Os bebés que nasçam de mães dependentes, estão mais predispostos a
tornarem-se dependentes também. As drogas estão ainda relacionadas com muitos acidentes de viação, criminalidade e propagação de doenças infecto-contagiosas como a
Sida e a hepatite.
Várias drogas, como a cocaína, afectam particularmente o sistema cardiovascular. A sua adicção provoca uma constrição dos vasos sanguíneos, um aumento do ritmo
cardíaco e um aumento brusco da pressão arterial. Pode ainda desencadear arritmias
cardíacas e despoletar enfartes do miocárdio e apoplexias. A cocaína pode produzir
ainda a destruição de células do fígado, lesões cerebrais graves e danos nas células do
nariz, quando inalada.
PARAR COM O CONSUMO
Primeiro, o tratamento mais promissor inclui métodos cognitivos e comportamentais, como as técnicas de autocontrolo, e intervenção psicoterapêutica.
Segundo, nos casos de adicção de narcóticos, programas de tratamento utilizam
agentes químicos para bloquearem os efeitos eufóricos da heroína, morfina ou codeína. A substância mais utilizada é a metadona, um químico que tem efeitos fisiológicos
similares aos desses opiáceos, excepto em duas coisas: não produz euforia e tomado
regularmente previne a euforia de ocorrer quando o sujeito se droga. Esta substância é
usualmente administrada oralmente.
Este processo pode permitir ao sujeito funcionar em sociedade, prevenir os sintomas de privação e reduzir os comportamentos desesperados de procura de droga.
AS RECAÍDAS
As recaídas são um problema frequente e importante no processo de recuperação de qualquer substância. Para as prevenir é preciso ter em conta quatro factores:
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1 – Aumentar a motivação dos indivíduos para desistirem do abuso de substância(s)
2 – Desenvolver formas de adequar os sujeitos, de modo particular, às diversas
terapêuticas que parecem ser as mais eficazes com cada um.
3 – Ensinar técnicas e formas aos sujeitos no início dos programas de recuperação para evitarem recaídas.
4 – Desenvolver programas pós-recuperação que envolva um acompanhamento cuidado do seu comportamento, providencie apoio social e os ajude a adaptar a uma
mudança radical de estilo de vida.
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Portugal está a fechar!

Existem estruturas e equipamentos que são de fundamental importância para a
soberania de um povo e para a manutenção de uma identidade cultural, de um património comum e de um tecido social diversificado.
São disto exemplo as escolas, os correios, centros de saúde, hospitais e maternidades, vias de comunicação, locais de culto religiosos, património, entre outros. Estes,
não têm a obrigatoriedade de dar lucro ou ser viáveis em função da análise económica.
Porquê? Porque a nossa pátria não tem preço e ao encerrar o País, como este governo
está a fazer, vamos ter mais litoralização e mais desertificação do interior. E isto é um
círculo vicioso.
Já fecharam a maior parte das estações dos CTT no interior, veja-se o que se
passou em Coruche, apesar de perto de Lisboa, onde uma digna e funcional estação de
correios, foi encerrada a troco de quê? Para dar lugar a um edifício exíguo que não satisfaz as necessidades dos utentes nem tem a dignidade que uma estação dos CTT exige.
É caso para dizer que passamos de cavalo para burro!
É óbvio, que para combater a desertificação do interior e fomentar a indústria,
a agricultura, o comércio e os serviços, para o ressuscitar deste Portugal profundo, a
solução passa pelo caminho oposto. Passa pelo Estado Português, que somos todos
nós, através do Governo que alguns de nós elegemos, investir no interior!
Modernizando as escolas existentes, apetrechando técnica e em meios humanos as 11 maternidades que agora quer fechar (negando em muitos casos o direito
soberano de um português nascer em solo lusitano), desenvolvendo as vias de comunicação, não só estradas, mas essencialmente o comboio (não seria mais lógico e útil
levar o comboio a todo o pais do que o TGV, com todas as vantagens ecológicas e
económicas de transporte de pessoas e mercadorias), preservar o património e fomentar a ligação de todos nós à nossa terra e às nossas raízes.
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Do ponto de vista sociológico, o que vamos ter a médio prazo, são bizarrias de
estruturas sociais e de valores completamente modificados por este insidioso, mas brutal ataque à nossa identidade e às estruturas que demoraram séculos a serem consolidadas pelas nossas gerações passadas e que garantiam uma segurança cultural e de funcionamento social que agora está posta em causa.
Talvez venha a seguir o encerramento de todas as Freguesias, pois estas também não dão lucro? E depois fechamos as Câmaras e criamos Regiões? Assim, depois
fechamos o Governo, que é de facto a única coisa que não dá lucro ao País!
Agora que se acabou de comemorar mais um ano após o 25 de Abril, será que
foi esta a Liberdade que o Povo quis? A Liberdade para um Governo poder, contra os
seus cidadãos, mutilar um País, destruindo as suas estruturas, a sua identidade.
Ainda por cima colocando em causa a competência e o profissionalismo de
grupos profissionais, como os médicos no caso das maternidades, onde ao longo de
anos não criou condições nem apetrechou devidamente os serviços e agora vem dizer
que os utentes podem estar em perigo.
Afinal de contas esta gente trabalhou sem todos os meios possíveis e desempenhou um excelente trabalho. Não seria lógico apoiar e dar os meios que faltam, para
poderem fazer melhor ainda, do que fechar, encerrar, deslocalizar?
É esta a questão que deixo a todos. Mas mais do que a minha opinião, peço a
todos é a reflexão.
Olhemos a nossa história secular e com a reflexão necessária e as maravilhas
técnicas e cientificas do nosso tempo, teremos com toda a certeza melhores respostas
e soluções às dificuldades e desafios que este Portugal exige.
A Bem de Portugal e das Nossas Terras!
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Major Luíz Alberto de Oliveira
É chegada a hora da Justiça e do encontro com a História

Um jornal regional é também um repositório da história das suas gentes, tendo
obrigações que ultrapassam o simples acto de dar a notícia quotidiana. Serve também
para promover e desenvolver a história, a cultura, e as potencialidades do meio onde se
insere, promovendo a justiça e o bem fazer. É esta a minha opinião!
Neste sentido, é também dever deste Jornal de Coruche, intervir e promover a
justiça histórica da memória de um grande Homem que Coruche e o País tiveram, e que
barbaramente pela ignorância inflamada de gente criminosa, o tentaram apagar da
memória de Coruche, sem perceberem que estavam a tentar apagar uma personalidade,
do que melhor houve em Coruche, arrisco-me a dizer, no século XX.
Falo-lhes do Major Luíz Alberto de Oliveira!
Ao pesquisar informação para este artigo, deparei-me com um texto anónimo
colocado num blog, que a seguir apresento, e ao qual fui juntando alguns dados. Pena é
que esta pessoa não se tenha revelado, pois foi provavelmente a primeira a escrever
sobre a necessidade de recuperar a memória deste homem.
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“Este Bom filho da nossa terra,
nasceu em Coruche no ano já longínquo
de 1880. Cedo ingressou na escola militar, onde se veio a revelar um exímio praticante da esgrima, tendo por isso sido
convocado pelo Rei Dom Carlos, para
ensinar a arte da esgrima ao futuro Rei
Dom Manuel II.
Em Dezembro de 1912, então
Tenente, foi destacado para Angola,
tendo lutado pela pátria com bravura e
tenacidade. Em Fevereiro de 1917, já
Capitão, durante a I Guerra Mundial é
enviado para França e incorporado no
Corpo Expedicionário Português.
Voltando a Portugal por motivos
de saúde, é nomeado por Sidónio Pais,
Governador Civil de Coimbra, onde desenvolveu uma obra meritória em todos
os campos.
Em 1932 é nomeado 1.º comandante de Caçadores 5, cargo que ocupou
até 1938, altura em que passou à reserva.
Entretanto em 1933 foi chamado para a
pasta do Ministério da Guerra.
Lutou muito pela construção das
Fotos cedidas pelo Sr. Arq. Jorge Brito e Abreu
pontes rodoviárias de Coruche (que ainda hoje servem a vila e a região) para acabar de vez com as pontes provisórias em
madeira que as cheias destruíam e arrastavam, e acabar com a travessia de pessoas e
mercadorias em barcaças, sempre que as águas invadiam tudo. Conseguiu o que pretendia. Em 16 de Agosto de 1930, era inaugurada a primeira ponte, a que deram o nome
de Ponte General Teófilo da Trindade. Assistiu à inauguração o Presidente da República
de então, António Óscar de Fragoso Carmona. Em 1932, eram inauguradas as outras
pontes.
Estava assim aberto o caminho seguro para as regiões do Sul, do leste e do nordeste. A construção das pontes teve influência no assoreamento do leito do rio e na
mudança do seu curso. Foi preciso proteger as casas ribeirinhas contra a corrente.
Assim surgiu a Avenida Marginal Luís de Camões e o belo Jardim, em tempos chamado de João de Deus.
Foi também devido à acção do Major Luíz Alberto de Oliveira que se montaram os telefones, se fizeram as primeiras canalizações para levar água aos domicílios
e se iniciou a rede pública de esgotos.
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A população reconhecida, ergueulhe mais tarde um vasto pedestal com o seu
busto, em frente à Câmara Municipal, para o
perpetuar, e deu o seu nome ao bairro das
escolas.
O seu busto no dia 18 de Março de
1975, perante a passividade da maior parte
dos Coruchenses foi arrancado e o pedestal
destruído. Diz-se que foi gente que “viera de
fora” (toda a gente sabe que não era de fora,
era do concelho) montada em camionetas e
tractores, comandados por um alferes vindo
de Vendas Novas, para destruírem tudo o
que lembrasse o passado recente.
Ainda me lembro desse dia, apesar
da minha tenra idade, um dia negro na
história de Coruche… lembro-me como se
fosse hoje…! Que Deus lhes perdoe...!”
Fica assim claro, de forma breve
pois muito mais há para dizer desta figura de
referência nacional, que foi Luíz Alberto de
Oliveira. Tenho a certeza que a maioria dos
coruchenses com menos de 35 anos não
sabe quem foi, nem terá ouvido falar dele.
Para mostrar a independência intelectual e moral do Major Luíz Alberto de
Oliveira perante o regime de Oliveira Salazar, aos ignorantes e facínoras que a 18 de
Março de 1975, destruíram e vilipendiaram a memória e a alma de Coruche, apresento
um trecho de um texto publicado pelo Centro de Estudos do Pensamento Político do
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa
(www.iscsp.utl.pt/cepp), onde se pode ler o seguinte:
“No dia 15 de Abril de 1934, o então Ministro da Guerra, Major Luíz Alberto
de Oliveira, dirige-se em discurso ao Presidente da República Óscar Fragoso Carmona.
Este discurso causa tensão no governo, porque apela ao afastamento do chefe do
governo”
“– Revolta dos Generais do 28 de Maio de 1934. O Ministro da Guerra, Luís
Alberto de Oliveira, juntamente com Farinha Beirão então comandante da GNR, João
de Almeida, Vicente de Freitas e Schiappa de Azevedo, pressionam Carmona no sentido da demissão de Salazar.
O Ministro da Guerra, Major Luíz Alberto de Oliveira, no dia 15 de Abril,
numa festa realizada no Regimento dos Caçadores 5, discursa perante Carmona,
declarando “se sou Ministro da Guerra, sou” e que o presidente era a única fonte do poder
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e somente com ele o Exército iria para bem da nação. No dia seguinte, Salazar pressiona-o no sentido da demissão, que apresenta ao Presidente da República. Este, que
cobrira o discurso com solidariedade passiva, ao não demitir Salazar, fica dele dependente.”
Pode ainda ler-se na referência bibliográfica o seguinte:
“Oliveira, Luís Alberto de Ministro da Guerra (1933-34). Conjura com as altas
patentes do 28 de Maio para a demissão de Salazar. A hesitação de Carmona, presidente da república, gora, no entanto, as diligências visando o afastamento do chefe do governo. Derrotado, Luís
Oliveira resigna em Abril de 1934.”
Daqui se pode constatar o óbvio! As pretensas razões de associação ao regime
do Estado Novo, que levaram ao acto condenável e criminoso de arrancarem a estátua
do Major Luíz Alberto de Oliveira, são claramente falsas e inexistentes, como se pode
concluir pelo acima citado.
Desta forma não se percebe como não foi ainda reabilitada a memória e a
imagem deste nosso querido Coruchense que tanto fez pela sua terra e por Portugal!
Informados e esclarecidos, é chegada a hora de Coruche, através da sua Câmara
Municipal que terá em depósito a estátua do Major, devolver aos Coruchenses a
memória e a estátua deste grande Homem que serviu Coruche e as suas gentes!
Fundamental seria também, o Museu Municipal de Coruche, desenvolver uma
exposição sobre a sua vida e obra, ficando o testemunho de um exemplo de vida para
todos, fazendo reflectir o sentir de Coruche.
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Repor a Estátua! Repor a Verdade!

Estátua colocada na praça junto à Câmara, onde se pode ler no seu pedestal,
“Ao Major Luís Alberto de Oliveira. Coruche Agradecida em 15-8-1959”

Depois do artigo do número passado sobre um dos maiores vultos da história
de Coruche, Luíz Alberto de Oliveira, recebi dezenas de emails, dezenas de telefonemas, e aquando da minha estada em Coruche para as Festas, centenas de contactos pessoais, sobre a justiça que é preciso fazer ao Major Luíz Alberto de Oliveira, repondo a
sua estátua no local que lhe pertence.
Coruche e o seu povo não são indiferentes ao Major, nem a autarquia coruchense o poderá ser! Os autarcas eleitos pelo povo, o executivo camarário e o seu Presidente de Câmara, devem sentir a vontade dos coruchenses e olhar o passado das suas
populações com verdade e justiça. Um povo que não cuida e respeita a sua história não
poderá ter futuro!
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Certamente que Dionísio Mendes, na linha da sua actuação como Presidente da
Câmara de Coruche, não deixará de ser sensível à tremenda injustiça que foi cometida
por ignorância no verão quente de 1975, quando alguns acometidos pelo ódio da ideologia comunista, atentaram contra tudo e contra todos, especialmente tudo aquilo que
parecesse ter a ver com o regime anterior.
Muitos renegaram até os pais e a sua família, viraram a “casaca”, e não lhes foi
difícil arrancar duas das três estátuas que Coruche tinha. Além do Major, também a
estátua de António Feliciano Branco Teixeira, lavrador de Coruche, foi arrancada e
arrastada pelas ruas da vila. Curioso é, que a estátua que também quiseram arrancar mas
que deixaram ficar, do ilustre médico Dr. Teixeira de Almeida que futuramente falaremos, só se salvou porque alguém disse que “era de um homem que falecera em 1924” e estava lá escrito, como tal não podia estar associado ao regime que foi posterior.
Acontece que não existem dúvidas sobre Luíz Alberto de Oliveira, que
serviu sempre a pátria com brio e lealdade.
Como qualquer militar exemplar, fê-lo no regime monárquico, para o continuar
a fazer no regime republicano, tendo por exemplo combatido na 1.ª Guerra Mundial,
para onde foi como voluntário, quando podia ficar em Portugal nos gabinetes, além de
que a sua fraca saúde também o isentava de ir para a frente de combate. Contudo, foi,
e tornou-se um herói.
Adquiriu o respeito de todos e a sua fama de competência, inteligência e excelência, levaram a que o Governo de então o nomeasse para vários cargos, como o de
Governador Civil de Coimbra, onde deixou saudades e o povo não o queria deixar vir
embora quando isso teve de acontecer.
Mais tarde como Ministro da Guerra, modernizou as Forças Armadas e criou
as condições para o que elas são hoje, deixando as mais altas referências como Ministro
e Militar leal. Ao não concordar com ordens do Governo que interferiam na sua pasta
ministerial, e com as quais não concordava, tenta com outros, condicionar uma mudança de chefia no governo de Portugal. Essa atitude, custou-lhe o lugar e aquele que
podia ter chegado a General, ficou por Major e nunca mais ocupou lugares políticos.
Desde sempre, durante o tempo em que foi Ministro e depois de deixar de o
ser, teve sempre Coruche no Coração e na Razão, trazendo para a nossa terra tudo aquilo que podia. A ele se devem as pontes, a electricidade, o calcetamento das ruas, os bairros novos, o saneamento básico, a água canalizada, escolas, e muitos mais desenvolvimentos. Mobilizou as gentes de Coruche para fazer o bem, deu grandes impulsos e ajudou a criar instituições como o Corpo de Bombeiros, foi Presidente da Casa do Ribatejo, entre outras funções que em futuros números daremos a conhecer. Enfim, foi uma
personalidade de excelência!
Por tudo aquilo que se sabe deste Homem, e que infelizmente nos últimos 30
anos tentaram deliberadamente apagar da nossa memória, é minha obrigação como
filho de Coruche e obrigação deste Jornal, prestar o serviço de elucidar quem não sabe,
especialmente os mais novos, e recordar aos mais velhos quem foi este Coruchense ilus332
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tre que tanto fez pela nossa terra. É isto que faremos todos, até que o seu busto garboso no seu vasto pedestal volte a brilhar como referência inspiradora do bem fazer e
da abnegação total ao seu semelhante e à sua terra!
Está a ser constituída uma comissão instaladora da subscrição pública que será
feita em todo o Concelho de Coruche, que já conta com dezenas de figuras da nossa
terra de todos os quadrantes políticos, para que a reposição da estátua se faça o quanto antes. Resta saber onde a Câmara de Coruche a guardou, já que tendo sido uma estátua paga pela população de Coruche, selvaticamente arrancada por gente indigna, foi
armazenada nos seus depósitos e ficou à sua guarda.
Cabe-nos também a todos, nesse dia, junto da família e publicamente, pedir
desculpa aos seus entes queridos que viram a memória ultrajada deste herói, que jaz em
campa rasa no cemitério de Coruche ao lado de sua mulher.
A Bem de Coruche!
Sr.ª D.ª Fátima Tamagnini de Sousa Barbosa e seu marido, Sr. Major Luíz Alberto de Oliveira

Foto gentilmente cedida pela Ex.ma Sr.ª D.ª Maria do Castelo Lopes Santos,
afilhada da mulher do Senhor Major Luíz Alberto de Oliveira
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O País discute… e depois?
Esta edição do Jornal de Coruche sai em plena campanha eleitoral para o referendo ao aborto do dia 11 de Fevereiro. Infelizmente, esta discussão tem trazido para
a praça pública os piores argumentos de ambas as partes e colocado o país numa quase
“guerra civil” entre os apoiantes do Sim e os irredutíveis do Não.
Claro que trazer para a praça pública tema tão sensível e íntimo, que toca todos
sem excepção (a favor ou contra) só pode dividir as pessoas em vez de as motivar para
aquilo que penso ser o fundamental nesta questão e que não oiço falar muito aos movimentos cívicos e ao Governo.
Falo-vos do Planeamento Familiar e da Educação para a Saúde Sexual, e, do
apoio social aos mais desfavorecidos com vista à prevenção das gravidezes indesejadas
e da tomada de consciência sobre a maternidade, com forte importância junto dos adolescentes, através das escolas e das organizações de juventude. Compreendendo a
importância fundamental desta medidas, o psiquiatra Daniel Sampaio que tem feito um
trabalho quase hercúleo para conseguir estruturar e implementar a educação sexual nas
escolas contemplando estas vertentes, tem sido confrontado com grupos de pressão
minoritários que se opõem a estas medidas, chamando a si o exclusivo da educação sexual dos seus filhos.
É de salientar que a escola tem um papel complementar em relação à família e
que neste momento a Educação Sexual e a Educação para a Saúde devem fazer parte
do projecto educativo da escola.
A despenalização do aborto, que aqui se joga, não vem resolver nenhuma
destas carências e apenas virá adequar a lei à realidade do nosso país, já que ela não era
cumprida. Eventualmente, os vãos de escada e os locais sem condições onde se praticam actualmente em Portugal interrupções de gravidez, tenderão a desaparecer e florescerá um negócio privado que pratique em segurança em conjunto com o Serviço
Nacional de Saúde as intervenções que forem solicitadas pela mulher, deixando estas
de se deslocarem a Espanha, como agora fazem.
A questão é que independentemente da despenalização, ou da liberalização como alguns dizem, se não se investir fortemente no Planeamento Familiar e na Educação
Sexual e para a Saúde, o que poderemos vir a ter é um método contraceptivo até às dez
semanas que se chama interrupção voluntária da gravidez, pondo em causa o direito à
vida e vulgarizando um acto que tão fortemente penaliza a mulher, física e emocionalmente. Ao longo do nosso Jornal, encontrarão várias reflexões, artigos e opiniões, a
favor e contra, que dão a conhecer as mais diversas razões, para que se possa sentir mais
informado e decidir em consciência no voto referendário do dia 11.
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Assasinato de Camarate!? A história julgará…

Passam agora 26 anos após o fatídico dia 4 de Dezembro de 1980, onde perderam a vida o Primeiro Ministro da altura, Francisco Sá Carneiro, Snu Abecassis (companheira de Sá Carneiro), o Ministro da Defesa, Adelino Amaro da Costa, Maria Manuel Amaro da Costa (mulher de Amaro da Costa) o Chefe de Gabinete do Ministro da
Defesa, António Patrício Gouveia e os pilotos Jorge Albuquerque e Alfredo de Sousa.
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O avião Cessna que descolou da Portela, tinha como destino a cidade do Porto,
onde ia levar os seus ocupantes para um comício da campanha eleitoral para as eleições
presidenciais do General Soares Carneiro, apoiado pela AD, que congregava o PSD, o
CDS e o PPM.
Em situações ainda hoje por esclarecer e apurar, mas que cada vez mais apontam para a tese do atentado, levaram ao despenhamento da aeronave sobre o bairro de
Camarate, adjacente ao aeroporto de Lisboa.
As origens ou causas deste morticínio, parece residir numa investigação que o
Ministro da Defesa Amaro da Costa estava a realizar sobre o desaparecimento de cerca
de 42 milhões de euros (valor actual) do chamado Fundo de Defesa do Ultramar, criado pelo Ministério da Defesa para suprir as necessidades de armamento das forças armadas portuguesas que combatiam na guerra do Ultramar, administrado por este
ministério até à revolução do 25 de Abril de 1974.
A partir daí passou a ser gerido pelo Conselho da Revolução e pelo Chefe de
Estado-Maior das Forças Armadas, e, apesar da guerra ter acabado logo após o 25 de
Abril, o fundo de defesa do ultramar continuou a existir.
A Constituição é revista e o Conselho da Revolução é extinto e Adelino Amaro
da Costa chama a si a decisão de venda de armas ao exterior do território nacional e é
quando desaparecem os tais 42 milhões de euros. Só há cerca de 3 anos se soube do
desaparecimento dessa verba, devido à abertura dos arquivos do dito fundo de defesa
do ultramar, os quais foram investigados pela inspecção geral de finanças, sabendo-se
que desapareceram através de contas paralelas sem qualquer registo contabilístico das
mesmas.
Outra das causas apontadas parece ser a venda de armas para o Irão que Amaro
da Costa proibiu categoricamente na véspera do seu assassinato e que misteriosamente
no dia 6 de Dezembro de 1980, ou seja, dois dias depois do putativo crime de
Camarate, a venda ter sido feita, apesar da proibição do malogrado e saudoso Amaro
da Costa. Tudo aponta para que Amaro da Costa fosse o alvo, e não Sá Carneiro que
em cima da hora decidiu ir naquele avião, já que estava programado outro transporte
para ele.
Resta à História julgar, pois parece que a Justiça Portuguesa se mostra impotente para o fazer, bem como a maior parte da classe política portuguesa. Se Deus quiser, saberemos um dia se estes homens pereceram ou não à morte de cobardes assassinos e criminosos.
Que Deus os tenha em paz!
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“Políticas de Luta Contra a Droga”
Do Sistema Jurídico-Policial ao Jus-Psicológico

A problemática das drogas atravessa transversalmente a sociedade, inquietando
e ocupando as ordens de trabalho do poder político há vários anos. Após a qualificação
de “flagelo social”, o consumo de drogas e a toxicodependência tem levantado alguma
controvérsia perante qual a atitude a tomar pela Sociedade, Estado e Jurisprudência,
face a um fenómeno sócio-antropológico global em constante permutação.
Aludindo pelas diferentes culturas, tradições, religiões e etnias, a doutrina da
proibição tem imperado sobre as várias formas de regulamentar e conter os fenómenos
que possam importunar a “normalidade” contemporânea. As convenções normativas
sobre as drogas têm explorado esta temática sob uma matriz dicotómica: proibitivo e
não-proibitivo, ou seja, legal e não-legal.
Segundo o enquadramento legal do consumo de drogas no direito constitucional português, a compra, oferta, venda, posse, transporte e produção de drogas é ilegal
(proibido), tendo, no entanto, diferentes perspectivas penalizacionais, que vão até à
solução criminalizante.
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O registo histórico legislativo-institucional português revela ciclos de descontinuidade, sendo influenciado pelas diferentes apreciações e valorações da utilização de
drogas. O início da década de 70, inaugurou o paradigma psicossocial no âmbito do
quadro legislativo vigente sobre a temática das drogas ao constituir-se vários organismos de intervenção clínico-terapêutica.
Na sequência da ratificação da Convenção de 1961 sobre substâncias psicotrópicas de 1971, foi elaborada a legislação específica visando o chamado “combate
à droga” (Decreto de lei n.º 430/83, de 13 de Dezembro). Este diploma instaurou o
paradigma bio-psico-social perseverante até aos dias de hoje, inovando ao considerar o
tráfico de drogas um crime violento e ao encarar o toxicodependente como um doente
que carece de tratamento.
Mais tarde, a lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, concebeu algumas alterações ao
regime então vigente, apontando três objectivos fundamentais: 1 – privar aqueles que
se dedicam ao tráfico de estupefacientes do produto das suas actividades criminosas;
2 – adoptar medidas adequadas ao controlo e fiscalização das substâncias utilizáveis no
fabrico de estupefacientes e de psicotrópicos; 3 – reforçar e complementar as medidas
previstas na Convenção sobre Estupefacientes de 1961, modificada pelo Protocolo de
1972, e na Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, colmatando brechas e
potenciando os meios jurídicos de cooperação internacional em matéria penal.
As leis n.º 430/83 e n.º 15/93 conservaram a criminalização do consumo, posse
e detenção de produtos proscritos, partindo da premissa que a promoção do contacto
formal com o sistema judicial incentivaria o consumidor à recuperação.
A receptividade do Governo ao conhecimento técnico-científico sobre
matérias de toxicodependência, levou à criação de uma comissão que elaborou e divulgou o Relatório da Comissão da Estratégia Nacional Contra a Droga. Em sequência,
foi aprovada a lei n.º 30/2000, de 29 Novembro, que estabelece o regime jurídico do
consumo de estupefacientes e psicotrópicos actualmente em vigor, descriminalizando
o consumo e remetendo-o para a esfera sancionatória das contra-ordenações. A prática descriminalizadora do consumo e posse para consumo de drogas, aplica-se quando
as substâncias apreendidas são destinadas ao consumo próprio do indivíduo e sempre
que não excedam a quantidade necessária para o consumo médio individual durante 10
dias. A lei 30/2000, proveio da interiorização do paradigma bio-psico-social, focalizando as dependências de drogas no domínio da saúde, e secundarizando a intervenção
juridico-policial.
Mantendo a prerrogativa proibicionista, esta lei permitiu alguma flexibilização
da política de drogas, desconsiderando o dispositivo repressivo e a normativa criminalizadora que tinham até então a responsabilidade de assegurar o processo “harmonioso”
sociedade-droga.
Esta lei consagra a interposição dos princípios da intervenção juspsicológica,
instituindo as Comissões de Dissuasão da Toxicodependência (CDT), que têm o objectivo de avaliar, apoiar, motivar e encaminhar os consumidores para as vias terapêuticas
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de recuperação clínico-psicológica. Estas organizações são constituídas por juristas,
médicos, psicólogos, sociólogos e técnicos de serviço social; reforçando a socio-psicologização explicita da problemática das drogas.
Alicerçado no modelo Norte-americano, as estratégias proibicionistas têm
deliberado o encaminhamento de muitos indivíduos para o sistema prisional, redundando na sobrelotação carcerária. O Estado Português ao decidir atribuir ao sistema
judicial a responsabilidade de dirigir o combate ao narcotráfico, veiculou directa ou
indirectamente para o sistema penitenciário cerca de 70% dos presos nacionais.
Os princípios pró-anti-proibicionaista têm difundindo várias críticas ao sistema
proibitivo, nomeadamente, o encarecimento do preço das “drogas de rua”, compelindo os consumidores ao micro-crime; utilização de drogas em condições degradantes;
introdução dos consumidores de drogas leves (cannabis) no circuito dos opiáceos
(heroína); propagação da adequação de comportamentos de risco, desempenhando um
factor primordial na difusão de epidemias; fomentação do negócio ilegítimo, crime
organizado, corrupção, narcotráfico e branqueamento de capitais; diminuição da qualidade das drogas pela presença de substâncias de corte; promoção da estigmatização e
exclusão social; entupimento do sistema jurídico e prisional.
Porém, as referências comparativas dos regimes sobre drogas em questão têm
sido fundamentadas pelas consequências reais do proibicionismo, com as consequências hipotéticas da abordagem liberalizadora.
O enquadramento “drogo-legal” no nosso país está assinalado pelo proibicionismo desde 1914, oscilando entre uma criminalização mais ou menos temperada, entrando
num registo cada vez menos punitivo e atingindo-se em 2000 a descriminalização.
A obtenção gradual do conhecimento científico sobre o comportamento aditivo por parte do legislador, tem promovido a adaptação de medidas terapêuticas e de
reinserção social mais adequadas e centralizadas na pessoa humana para além da droga.
Do meu ponto de vista; as propostas anti-proibicionistas que gozam de um
laxismo socio-juridico, ou as teses proibicionistas que se esgotam em estratégias estritamente repressivas estão totalmente desajustadas no panorama actual do combate à
droga; o discurso politico-legislativo sobre drogas necessita de uma forte plasticidade
judicial para refrear a assídua movimentação dos traficantes, a descentralização das
redes de distribuição e a massificação do crime organizado; a dicotomização drogas
leves-duras retrata um artifício politico-legal de efectividade inócua, devendo ser analisada a nocividade dos consumos; a criminalização do consumo atenta o direito à liberdade individual de cada um, dando suporte a um regime proibicionista radical e fundamentalista; a política de acção contra as drogas não deve incidir o seu direito proibicionista apenas contra o indivíduo (ser humano); o balanço das políticas de acção contra as drogas desenvolvidas até à data traduz alguma frustração no que concerne ao
controlo do narcotráfico; a autoridade jurídica deve legislar sobre a vasta panóplia de
(pseudo) clínicas sem preparação para o tratamento da toxicodependência que espoliam
o consumidor e principalmente a sua família.
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Experimentar um princípio não-proibitivo do uso de drogas avulta várias limitações que se prendem pela sua irreversibilidade, ganhos hipotéticos para a sociedade,
imprecisão de operacionalização e indefinição de implementação. De facto, onde não
há lei, não há transgressão…
Não obstante, é-me difícil conceber um regime proibicionista em que se pratica o tráfico de droga sistematicamente em locais públicos pré-determinados e em que
as cadeias portuguesas se transformaram em depósitos “vigiados” de drogas, tudo isto
gozando de uma impunidade juridico-policial absoluta.
Defendo uma estrutura política de “combate à droga” proibicionista progressista, alicerçada numa perspectiva de redução de riscos (sanitarista), de forma a reduzir
a nocividade bio-psico-social associada ao consumo. A sua aplicação implica necessariamente a descriminalização do consumo de drogas, de forma a permitir implementar
programas de substituição (ex. metadona), visando a redução da propagação de doenças infecciosas (SIDA, hepatite) e overdoses, tendo em vista a reinserção funcional do
toxicodependente no meio social.
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Que álcool se bebe em Portugal?

A utilização lícita de bebidas alcoólicas está fortemente entrosada na cultura e
economia da maioria dos países europeus que incondicionalmente toleram não só o
consumo do álcool, mas igualmente o processo de alcoolização.
Aludindo pelas diferentes culturas e tradições mundanas, a qualificação do
álcool como “lubrificador de relações sociais humanas”, regulamenta os fenómenos
que disciplinam a normalidade vigente das sociedades contemporâneas.
A Europa continua a ser a região do mundo que mais produz e consome bebidas alcoólicas, apresentando o Luxemburgo no topo da classificação com um consumo
médio de álcool puro per capita de 12,6L, seguido pela Hungria com 11,4L e República
Checa com 11L. Portugal, infelizmente, ocupa o pouco honroso 8.º lugar com um
consumo médio de álcool puro de 9,6L.
Estes dados suportam a catalogação de Portugal como um dos maiores consumidores de álcool do mundo, enquadrado num modelo de ingestão de álcool tradicionalmente caracterizado pelo consumo de vinho diário, particularmente às refeições
e numa permutação global dos padrões de beber dos países industrializados ao nível do
aumento do consumo de cerveja.
Os resultados estatísticos nacionais mais relevantes referentes ao consumo do
álcool (Inquérito Nacional de Saúde) revelaram, em termos gerais, uma diminuição da
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prevalência de consumidores de álcool, predominantemente os homens e uma diminuição da quantidade média do consumo do álcool (gramas), marcada pela transposição
do consumo de vinho para cerveja, sobretudo nas faixas etárias mais jovens.
Os dados epidemiológicos relativos às doenças do álcool, demonstram que o
seu consumo excessivo provoca profundas ramificações sociais, médicas e psicológicas,
não só para o indivíduo, mas também para aqueles que o rodeiam, devendo ser exaltado com maior proeminência nas agendas sócio-políticas que nos regem.
Actualmente, o alcoolismo deve ser reconhecido como um grave problema de
saúde pública, oscilando a taxa de prevalência entre 1% a 10% da população. Em
Portugal, é frequente referir-se que cerca de 10% da população apresenta graves incapacidades ligadas ao álcool. Provavelmente falamos da maior toxicodependência dos
portugueses.
Para termos ideia dos custos do alcoolismo para o erário público, basta-nos a
simples equação: o valor médio da produção de bebidas alcoólicas representa 2% do
Produto Nacional Bruto (PNB), enquanto que o custo económico dos problemas ligados ao álcool (PLA) atinge os 5 a 6% do Produto Nacional Bruto.
A vigilância de saúde pública deve concentrar as suas atenções na permutação
dos hábitos tradicionais do consumo de bebidas alcoólicas, nomeadamente:
1 – Aumento do consumo em dois grupos populacionais de risco – jovens, pela sua
imaturidade orgânica e as mulheres, pela sua menor capacidade em metabolizar o álcool;
2 – Jovens com um padrão de consumo orientado para a embriaguez;
3 – Associação do álcool a outras substâncias que alteram o funcionamento
mental (haxixe, cocaína);
4 – Aparecimento em superfícies comerciais de bebidas com embalagens muito
atractivas – design drinks, conhecidas como alcopops, em que o álcool aparece diluído
em sumos fortemente adocicados, de modo a neutralizar o sabor do álcool e a sua
rejeição natural;
5 – Aparecimento de produtos não alcoólicos com apetência especial para as
crianças, com uma apresentação sugestiva de uma bebida alcoólica (ex. espumante),
cuja a intenção é mimetizar as saudações e festas comemorativas dos adultos;
6 – Estreita colaboração entre as marcas de bebidas e as actividades académicas, desportivas e culturais, dirigindo os seus targets a grupos populacionais de maior
risco, tendo como resultado o aumento da incidência de alcoolizações maciças e comportamentos de hetero-agressividade;
7 – Veiculação de notícias imprecisas, vagas e por vezes francamente erróneas
acerca dos putativos benefícios das bebidas alcoólicas para a saúde.
A conceptualização do consumo do álcool alicerça-se num amplo conjunto de
factores intra e inter-dependentes (políticos, culturais, económicos, sanitários, pessoais,
etc), que concorrem para a necessidade crescente de adoptar um enfoque integrador da
alcoologia portuguesa, gizando em uníssono a redução efectiva dos problemas ligados
ao álcool.
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Formada em Medicina Chinesa

345

Os textos deste autor foram publicados no Jornal de Coruche:
– n.º 8, Novembro de 2006

2006 - 2007
1º ano de publicação

346

Sílvia Del Quema

Agulhas e Plantas para tratar animais

A Medicina Chinesa trata animais há cerca de cinco mil anos, sobretudo cavalos, pois eram um bem precioso já nessa altura, embora por razões diferentes das de
hoje. Um tão longo período de trabalho é uma óptima escola de observação dos resultados dos tratamentos, servindo para comprovar os efeitos de cada tipo de terapêutica
utilizada para cada patologia. Contudo, no Ocidente, apesar de a Acupunctura estar em
voga desde os anos 60/70, o tratamento dos animais com esta terapêutica ainda é uma
novidade.
Foi com as corridas de cavalos de Hong Kong e Macau que os ocidentais
começaram a aperceberem-se do valor das agulhas em animais que tinham fortes controles anti-dopping… O aumento da resistência, a estimulação da capacidade de concentração, os efeitos anti-inflamatório e analgésico, são cenários que a Medicina Chinesa
promove, tanto em humanos como em animais.
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As corridas, graças às apostas, fazem girar quantias de dinheiro avultadas, ter
um cavalo parado por estar a tomar, por exemplo, um anti-inflamatório que acusa no controle de dopping, é um custo assombroso. Foram os australianos quem primeiro – pela lei
da proximidade – lançou o uso de acupunctores nas ‘quadras’ de cavalos de corridas.
Hoje em dia ingleses, norte-americanos, alemães, além dos australianos, são só
alguns dos que promovem corridas e que têm procurado a Acupunctura e a própria
Medicina Chinesa no seu todo, para preparar e tratar os cavalos. Foi por esta via que se
generalizou, nestes países, o uso da Medicina Chinesa para os animais, tendo os cães o
segundo lugar da lista de quem beneficia destes tratamentos, seguidos dos gatos e
depois dos outros animais domésticos de companhia.
Armas de Guerra
Mas na realidade, historicamente, os primeiros a serem tratados foram os cavalos empregues nas guerras, os médicos que acompanhavam os senhores feudais nos
campos de batalha do império chinês tanto tratavam os guerreiros como os animais.
Antes de uma batalha os cavalos eram alvo de acupunctura para, por exemplo, aumentar a resistência e acalmá-los. Depois de uma batalha recebiam tratamento como os
donos, pois eles faziam parte das armas de
guerra da antiga China.
Hoje em dia, a Medicina Chinesa é utilizada de forma generalizada nos cavalos de competição, nas corridas de cavalos a Acupunctura
e Fitoterapia (plantas medicinais chinesas) são
muito utilizadas pela Veterinária como um meio
de, sem dopping, estimular os cavalos e tratá-los
das lesões.
No Ocidente, está menos difundida do que para humanos, no entanto a
Alemanha e o Reino Unido já a têm disponível em muitos consultórios especializados
ou em clínicas veterinárias. Espanha vai pelo mesmo caminho, em Portugal a situação
está atrasada... Contudo, a Medicina Chinesa pode ajudar em situações muito comuns
e para as quais a medicina veterinária convencional é eficaz de formas agressivas.
O aumento da resistência e o acalmar dos cavalos é um exemplo clássico disso
mesmo. Claro que depois há resultados que são mais espectaculares, embora apareçam
menos casos. A fertilidade é um desses casos ou as naviculites…
Acupunctura e Fitoterapia
As disciplinas da Medicina Chinesa mais utilizadas nos animais são a Acupunctura e a Fitoterapia. A Acupunctura é a inserção de agulhas filiformes descartáveis em
pontos muito particulares do corpo, feita mediante diagnóstico prévio. A Fitoterapia é
o uso de plantas medicinais chinesas para melhorar determinadas patologias a longo
prazo. A Medicina Chinesa é uma das mais antigas doutrinas médicas ainda em uso cor348
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rente e alberga um conjunto
de procedimentos terapêuticos em plena evolução e
modernização sem desprezar
os seus milenares recursos e
postulados. A Medicina Chinesa é provida de doutrina,
diagnóstico e terapia próprios
e, tal como qualquer outra
medicina, tem como principal
objectivo atingir a cura dos
pacientes, no entanto é altamente preventiva e, nos cavalos em especial, esse é um dos
seus papéis fundamentais.
Nos animais utiliza-se
ainda com frequência outra
das disciplinas desta medicina, que é a massagem Tuína,
sendo algo que muitas vezes é
até ensinado aos donos para
ministrarem regularmente.
Na doença não é vista
como no Ocidente, é antes
considerada um desequilíbrio
energético, baseando-se na
ideia de que tudo é Energia (Qi) com dois pólos a considerar (o Yin e o Yang), quando
há desequilíbrio entre os dois há a desarmonia que gera a doença. Assim, há dois
grandes grupos de patologias: as devidas a “vazios” de energia e a consequência de
“excessos” de energia.
A energia circula em canais no nosso corpo, chamados meridianos, e é ao longo
deles que se encontram os pontos de acupunctura.
O efeito das agulhas é equivalente à gestão de um rio, ou seja, quando colocamos uma agulha no meridiano ou vamos abrir ou fechar uma comporta, de modo a
aumentar ou diminuir o caudal de energia a jusante ou a montante daquele ponto.
A Medicina Chinesa não trata apenas sintomas, alivia-os e segue o seu tratamento para um desaparecimento completo, mediante a cura do problema que leva aos
sintomas. Mas há que prevenir também, pois é possível eliminar tendências energéticas
para determinadas doenças, podendo com um bom diagnóstico avaliar-se desde cedo
que desequilíbrio energético existe antes dos seus sintomas surgirem. Este diagnóstico
energético faz-se, nos animais, através da pulsação e apreciação geral do animal, além
da conversa a ter com o dono.
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O Processo
O tratamento pode durar entre cinco a oito semanas, mas há casos que levam
mais tempo indo até às 14 semanas, normalmente só se faz uma sessão de acupunctura
por semana, mas também aí podem surgir excepções. Claro que para uma acção preventiva ou de preparação para um determinado esforço, como uma competição por
exemplo, o ideal é fazer acupunctura no máximo um dia antes do esforço, nalgumas
situações, horas antes.
O benefício é para o dono e para o animal, pois os custos são relativamente
baixos e a ausência de “químicos” permite opções seguras para animais de competição.
A prevenção/preparação é, no entanto, uma aposta para a vida, enquanto que um tratamento de dores lombares pode ser definitivo e ter apenas recidiva anos mais tarde,
tratável do mesmo modo facilmente.
Mas Portugal já está a entrar no ritmo europeu de aderir a estas medicinas alternativas também para os animais, embora em Espanha já se façam mais frequentemente
tratamentos de Acupunctura paralelos à consulta de veterinária, cá a Universidade
Lusófona, curso de Veterinária, tem tido um papel essencial na divulgação desta terapêutica, com seminários temáticos de grande qualidade. É um patamar vencido na aceitação do método.
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Alterações Climáticas na prática

Faz já parte da linguagem comum a expressão ‘alterações climáticas’, expressão
essa que era antes utilizada quase exclusivamente por académicos e ambientalistas. Não
é porém, apenas a expressão que se tornou parte das nossas vidas. As implicações deste
processo tomam contornos cada vez mais reais, ameaçando a segurança de comunidades bem como as actividades económicas dependentes de factores climáticos como
a agricultura ou as pescas.
Em 2005, a Península Ibérica e mesmo Portugal continental foi tocado pela
primeira vez (em registo) por um Furacão. De seu nome Vince nunca ultrapassou a
categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (indicando que se tratou de um Furacão fraco)
sendo que os ventos desta tempestade rondaram os 120 km/h com rajadas mais fortes
no centro da tempestade.
Já em 2006 o Furacão Gordon, depois de ameaçar os Açores provocou danos
de grande monta na Galiza e períodos de vento e chuvas fortes no Norte de Portugal
e isto apenas um ano depois do Vince. Coincidência ou resultado de alterações climáticas é de supor que estes cenários se tornem mais frequentes e progressivamente
mais destrutivos devido ao aquecimento das águas oceânicas que alimentam as tempestades tropicais.
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Apesar de estas relações não estarem ainda bem fundamentadas cientificamente é um facto que desde 1970 o número de Furacões de categoria 4 e 5 (furacões
com os ventos mais fortes) quase duplicou, sendo que apenas em 2004 o custo económico dos ciclones tropicais rondou os 40 biliões de dólares.
Assim sendo, estará Portugal preparado para as alterações que se poderão avizinhar? Consultámos Robert Dummett, antigo responsável pelo programa de salvamento com airboats do Departamento de Resgate do Condado de Miami-Dade, Flórida
(Estados Unidos da América) e galardoado com algumas das mais altas distinções
americanas para os profissionais da defesa civil, tendo sido ainda membro do pessoal
médico na Casa Branca ao serviço do antigo presidente americano George Bush, assim
como responsável por operações de resgate mobilizadas a partir da Florida para os
Estados afectados pelo Furacão Katrina.
Assim, e para Dummett, quer sejam induzidos pelo homem ou parte de um
ciclo natural de variação do clima, as modificações que se sentem poderão levar a um
aumento da frequência de desastres como o que ocorreu em Nova Orleães como consequência do Furacão Katrina em 2005. Não só as zonas costeiras como também as
áreas a cotas reduzidas no interior poderão sofrer cheias devastadoras e sem precedentes devido à elevada precipitação.
As tempestades tropicais, como o Vince ao chegar à Península são caracterizados por ventos mais fracos que os Furacões e quantidades de precipitação mais elevadas, cobrindo áreas maiores e deslocando-se a menor velocidade levando à ocorrência de cheias de grande intensidade. Também segundo Dummett, edificações junto da
costa que não obedeçam aos padrões de qualidade médios sofrerão pesados danos à
passagem de ciclones tropicais com elevados custos de reedificação e acrescendo ainda
os perigos resultantes das alterações introduzidas no escoamento e drenagem de águas
e nos próprios cursos de água em regiões altamente urbanizadas (como aliás acontece
no Sul de Portugal, na região do Algarve).
Já quanto à regularização de cursos de água, para Robert Dummett a canalização dos mesmos resume-se claramente a trocar um problema por outro. O aumento da
velocidade dos cursos de água canalizados origina uma multitude de problemas incluindo até a indução de seca por redução da saturação das áreas adjacentes ao corpo de
água. Poços pouco profundos poderão secar e restrições ao uso de água terão de ser
implementadas, acrescendo a estes problemas a intrusão de água salgada no aquífero
em áreas costeiras. É ainda importante sublinhar outros prejuízos ao ambiente como a
redução da capacidade de filtração natural do curso de água, levando a que poluentes
originários de terrenos agrícolas ou de águas provenientes de zonas urbanas e industriais sejam depositados nas zonas de descarga do curso de água com óbvias consequências nefastas para a natureza e actividades dela dependentes.
Por outro lado, e quando questionado sobre os eventos relacionados com o
Katrina, Robert Dummett afirma que o desastre de Nova Orleães deveu-se (e apesar
de toda a preparação e meios disponíveis nos Estados Unidos) a um conjunto de fac354
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tores como a geografia, a história ou factores políticos e de engenharia. Como partes
da Holanda, a cidade de Nova Orleães encontra-se situada abaixo do nível do mar e
construída sobre depósitos do Rio Mississipi com milhares de anos, estando-se a afundar desde o seu desenvolvimento inicial por volta de 1700. Apesar do desastre, pouco
mudou nos factores que levaram à catástrofe, segundo o especialista americano, podendo uma vez mais no futuro um novo furacão devastar a cidade.
Porém, Dummett relembra que não nos podemos concentrar apenas em Nova
Orleães sendo necessários relembrar situações como as vividas no Danúbio em 2002,
Inglaterra e Gales em 2004 e na Europa Central e de Leste em 2006. O desenvolvimento urbano em zonas de risco e o aproveitamento de áreas frequentemente férteis,
especialmente em países de terceiro mundo, leva a que, por ano, milhares morram nas
águas principalmente devido à pressão humana em zonas favoráveis à ocorrência deste
tipo de desastres.
O mundo tem assistido a fenómenos de grande destruição, seja natural ou produzida pelo homem, depois do 11 de Setembro e do Katrina urge colocar a questão de
um redireccionamento e reavaliação sobre os riscos e procedimentos a adoptar pelas
agências que fornecem a resposta de emergência em situações de crise. Para Dummett
é isso mesmo que está a ser feito nos Estados Unidos pela F.E.M.A. (o equivalente ao
Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil português).
É um facto que o Governo Central não consegue responder de imediato a
grandes crises cabendo aos cidadãos e instituições locais garantir a resposta nas primeiras 72 horas até que o reforço de capacidades e recursos seja disponibilizado. Torna-se
ainda essencial para Dummett a remoção de todas as barreiras institucionais e jurídicas
que impedem uma efectiva colaboração e acordos de apoio mútuo entre áreas vizinhas
que devem ser delineados e colocados em prática quando necessário.
O papel dos cidadãos deve tomar uma vez mais um papel preponderante na
preparação para o desastre. “Até há pouco tempo aprendia-se na escola os fundamentos das técnicas de sobrevivência e o ensino de primeiros socorros era também ministrado” refere Dummett, que
indica também que hoje os problemas de disciplina e os curricula sobrecarregados evitam que estas matérias fundamentais sejam leccionadas, com um claro prejuízo para as
comunidades.
“As comunidades locais podem criar corpos de cidadãos treinados para lidar com as emergências e auxiliar os seus próprios vizinhos até que o auxílio chegue” comenta o especialista.
Por fim a tecnologia que por um lado poderá estar a causar o desastre do aquecimento global pode também ser fundamental no salvamento de vidas. Para Dummett
foram as comunicações rádio acopladas a sistemas de posicionamento GPS e imagens
de satélite que permitiram um salto gigantesco na resposta de emergência na última
década, prevendo que serão os sistemas de aviso prévio que permitirão a evacuação e
preparação das populações para situações de perigo que introduzirão a maior revolução
em resposta e gestão de emergência nos próximos anos.
Assim, e quer sejam causados pela Humanidade ou se devam a ciclos naturais,
as alterações em curso terão um impacto sério e incontornável em todas as partes do
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mundo. Uma região como a de Coruche, em que uma grande parte da população activa se dedica à agricultura e em que os perigos naturais como as cheias são uma constante ao longo do Inverno, é de prever que o impacto dos fenómenos aqui descritos
seja pesado. Muitas culturas agrícolas com o aumento das temperaturas e variação da
precipitação tornar-se-ão inviáveis (o arroz por exemplo) ou muito pouco rentáveis. Somem-se ainda os problemas sociais originados pelo movimento de populações de
regiões onde a vida humana se tornará insustentável economicamente (por exemplo em
África o Lago Chad está já a desaparecer levando a enormes movimentos de populações que escapam ao deserto que se forma rapidamente) por exemplo em direcção à
Europa, onde inevitavelmente surgirão dilemas e tensões de difícil resolução.
Sem os fundamentalismos de certas organizações, que levaram a que, durante
anos a luta pelo desenvolvimento sustentável fosse coisa vista como luta de uma minoria radical cuja agenda não se resumia ao ambiente mas sim à intervenção política, é
necessário uma acção imediata para a prevenção do avanço das alterações em curso e
uma preparação efectiva para os desafios que se avizinham. Não será algo experiênciado apenas pelos nossos netos ou até depois.
As alterações em curso serão, a confirmar-se, rápidas e afectar-nos-ão durante
a nossa própria existência sendo em breve tarde de mais para agir.
_____

Portugal Atlântico

É recorrente, nomeadamente no actual panorama de crise económica e sobretudo de cidadania e orgulho nacional, considerar que habitamos um país pequeno,
pobre e sem recursos. Se tal é verdade se tivermos em conta apenas recursos como o
petróleo, o gás natural ou os metais preciosos, é já uma total distorção da realidade
quando pensamos nos recursos biológicos ou os proporcionados pelo clima, território
e posição geográfica de que dispomos. Mesmo em termos territoriais, Portugal é um
país pequeno apenas se tivermos em consideração o território terrestre, esquecendo a
enorme extensão de águas que nos pertencem através da Zona Económica Exclusiva.
A localização do nosso país, periférica em relação às potências do centro da
Europa, periferia essa cada vez mais acentuada em virtude do alargamento a Leste, é
por outro lado de uma absoluta centralidade quando no contexto atlântico e no das
relações entre os continentes europeu, americano e africano.
Porque continuamos então a insistir em modelos de desenvolvimento em nada
adequados às nossas realidades e que nos afastam cada vez mais da média europeia.
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Porquê atribuir a Espanha um papel de prioridade na economia e relações especialmente quando pouco mais conseguimos do que aumentar a subserviência económica, política e até social do nosso país face ao vizinho.
Face a esta situação, somos forçados a reconhecer que o crescimento económico de Portugal passa obrigatoriamente por dois elementos, o primeiro é o Oceano
Atlântico, enquanto elemento definidor da nossa posição no mundo e enquanto maior
trunfo no contexto das relações internacionais e rotas de comércio, e segundo pela exploração sustentada dos recursos nacionais por um sector primário e secundário
moderno e que introduza no mercado produtos com um valor acrescentado. Produtos
que marquem não só pela qualidade mas pela capacidade de serem comercializados
pelo mundo.
Este Oceano que já
nos fez grandes, permite a ligação, através de Portugal, da
Europa à América e África. A
posição geográfica de Portugal e a enorme área no Atlântico Norte sob nosso controlo conferem-nos uma posição
privilegiada na obtenção de
lucros nas redes de comércio
internacional. Portugal como
“porta” da Europa não é de
todo uma imagem desfasada
do que poderia ser a realidade.
Na verdade, as condições naturais de que dispomos, por exemplo o porto de Sines, de águas profundas e
com excelentes condições para a recepção de navios de grande tonelagem, são quase
impares em toda a Europa. Sines é mesmo um caso flagrante da falta de coordenação
nas políticas de desenvolvimento, tantas vezes ditadas por interesses que não os do bem
da Nação, ao não possuir os acessos de que necessita enquanto porto de referência e
ao ser esquecido aquando da definição e traçado dos grandes investimentos que se
avizinham.
Espanha desde a sua adesão à União Europeia conseguiu manter o volume de
capturas de pescado enquanto que Portugal as reduziu para metade nesse período e
para apenas um terço do valor capturado na década de 60.
A frota mercante oferece um cenário ainda mais desolador, resumindo-se a
pouco mais de uma dezena de navios. Analisando a agricultura nacional, o panorama
não é também o mais favorável por razões em muito semelhantes às do sector das pescas. A introdução de tecnologia de ponta é possível a custos moderados caso se procurem parcerias com as instituições académicas nacionais ou mesmo com os privados
que as desenvolvem tantas vezes sem qualquer apoio.
357

Ciências da Vida – Portugal Atlântico

São também tantos os investigadores nacionais, em áreas estratégicas para o
país, a rumar ao estrangeiro quando poderiam estar a aplicar os seus conhecimentos e
conceitos à nossa agricultura, pescas, indústria ou até no sector de serviços e administração. O fomento da formação em áreas médias de igual interesse e importância estratégica continua a ser adiado e Portugal perde assim gerações inteiras que poderiam ocupar-se da revitalização de toda a estrutura económica do país, a começar pela sua base.
Obviamente que esta dinamização económica, que tem por base o Oceano,
como suporte às ambições portuguesas, inclui os municípios do interior, como Coruche,
em que a agricultura e a industria de processamento de produtos agrícolas assume um
peso extraordinário na economia local. Também aqui a inovação passa pela reformulação de muitas práticas enraizadas que não contribuem para o crescimento, sendo
a maior e mais difícil a reformulação da forma como concebemos a economia portuguesa e as relações entre os diversos sectores de actividade.
Como pode este “país de marinheiros” continuar a virar as costas ao mar quando este pode ser o principal elemento de onde podemos iniciar uma dinamização
económica sólida e afirmar o país no contexto das relações internacionais?
Torna-se pois fundamental apostar em vários vectores, tal como preconizado
no Hypercluster do Mar promovido pela Associação de Oficiais da Reserva Naval,
investindo na sua interligação e coordenação e promovendo entre as diversas entidades
o espirito de diálogo e solidariedade, mas também de competitividade e ambição.
No entanto aqui queremos levar este conceito ainda mais longe, já que consideramos fundamental o envolvimento não só dos sectores ligados ao mar mas sim de
todos os sectores da economia portuguesa, recorrendo a uma planificação integrada da
economia tendo por base os recursos naturais, humanos e técnicos de que dispomos
no próprio país, bem como a capacidade de investimento real passível de ser realizada,
por forma a revitalizar os sectores primário e secundário da nossa economia, base da
riqueza de qualquer país que pretenda ter uma balança de pagamentos equilibrada ou a
tender para a acumulação de riqueza e geração de emprego.
Apenas um crescimento real da economia permite um equilíbrio sustentado das
contas públicas a longo prazo e sem prejuízo para as populações. Para tal é absolutamente vital conhecer os recursos que possuímos, identificar as formas de os explorar,
incluindo planos de incentivo à formação profissional e educação superior em áreas
estratégicas para o país e investir de forma prioritária nestas áreas, através por exemplo,
de benefícios fiscais ou de outra natureza.
As maiores riquezas de Portugal estão no mar, nos solos, na geografia e nas
pessoas que fazem desta uma Nação que já fez história e que tem todas as condições
para ter um papel superior ao que a sua dimensão poderia supor, haja a vontade e determinação que tivemos outrora.
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Lixeiras domésticas

É muito recorrente ainda no nosso concelho a prática das lixeiras.
Trata-se de uma modalidade de dar vazão aos resíduos utilizada desde há muitas
décadas. Outrora inexistentes nos moldes em que hoje são vistos, os contentores do
lixo eram uma pequena porção face aos números actuais. Daí as pessoas recorrerem à
prática de lixeiras e consequentemente à queima das mesmas. Actualmente, é uma prática que não faz sentido devido ao elevado número de contentores geograficamente bem
distribuídos pelos aglomerados habitacionais, mesmo em zonas marcadamente rurais.
A evolução em prol de um ambiente mais promissor levou inclusivé à colocação
dos denominados “ecopontos”, até mesmo nos meios rurais.
Pois bem, se outrora se podia admitir a existência deste tipo de lixeiras domésticas, devido à falta de equipamentos para o efeito e por uma falta de informação notória
relativamente aos efeitos nefastos que daí advêm, hoje em dia é uma prática que terá de
acabar.
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Por razões muito óbvias:
Primeira: A combustão levada a cabo nestas lixeiras eleva para a atmosfera
índices de CO2 (dióxido de carbono) completamente desnecessários; se pensarmos nas
milhares de lixeiras dispersas por este país…
Segunda: A combustão de determinados resíduos como os plásticos permite
uma emissão de gases igualmente nefastos para a atmosfera;
Terceira: A contaminação e consequente deterioração do solo; o solo forma-se
a uma taxa de 0,3 a 1,5 mzm/ano. À escala humana é um recurso não renovável;
Quarta: Talvez seja a consequência mais grave destas lixeiras e prende-se com
a contaminação dos lençóis freáticos. Com a precipitação, a água da chuva, ao misturar-se com os resíduos depositados na lixeira, fica contaminada (chamadas “águas lixiviantes”) – o solo recebe esta água contaminada, que irá infiltrar-se, descendo facilmente pela influência da gravidade por fendas que atinjam a superfície e penetra por
canais biológicos e macroporos mais lentamente.
Esta descerá até um lençol freático suportado por um estrato de material
impermeável. Nos últimos anos procede-se, cada vez mais, à exploração destes lençóis
através dos denominados “furos” utilizados também para cozinhar alimentos e mesmo
para beber. E o mais caricato da questão…são os próprios donos dos “furos” que os
poluem com as suas “lixeiras domésticas.”

O que podemos fazer? É muito simples. Todos os que conhecem estas questões procurem informar quem não tem acesso a estes conhecimentos.
Vamos procurar acabar com estas lixeiras que em nada abonam a favor do
ambiente que pretendemos preservar. E é tão fácil pôr o lixo no lixo!
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O Ano Desportivo de 2006

É com um misto de emoções que analiso o ano desportivo de 2006. Se por um lado temos
resultados que enchem de orgulho a população portuguesa, por outro lado assistimos a uma série de
episódios que demonstram alguma da triste realidade do desporto em Portugal.
Comecemos pelos factores positivos: Não poderia deixar de começar pelo
excelente 4.º lugar alcançado pela Selecção Portuguesa no Mundial da Alemanha.
Quem não se lembra da vitória duríssima frente à Holanda ou do épico frente à Inglaterra. Esta é a prova de que temos um excelente conjunto de jogadores, seguramente
dos melhores de sempre, com Ronaldo e Deco como maiores referências, orientados
por um treinador (Scolari) com “pulso forte” para lidar com uma grande quantidade de
estrelas o que nem sempre é fácil. Devo ainda referir que temos um excelente conjunto
de jovens jogadores que irá garantir seguramente uma grande qualidade à Selecção nos
próximos anos.
Continuando a nível internacional, também o Benfica realizou uma excelente
campanha na Liga dos Campeões da época passada chegando aos quartos de final,
deixando pelo caminho equipas como o Manchester e o Liverpool, apenas sendo eliminado pelo futuro vencedor, o todo-poderoso Barcelona, futuro vencedor da prova.
No plano nacional, o destaque vai obviamente para o FC Porto. Foi
campeão da época transacta com o “alternativo” 3-4-3 de Co Adriaanse, com Ricardo
Quaresma em grande destaque, e esta época continua a dominar o campeonato
desta vez com Jesualdo Ferreira como técnico. O Porto desta época está ainda melhor
do que na época passada. O plantel é melhor e mais homogéneo e com um Quaresma
ainda melhor. O Porto tem 5 pontos de vantagem sobre o Sporting e 8 sobre o Benfica
e se continuar assim revalidará o título, mas a grande questão é se o Porto consegue ou
não manter este ritmo de vitórias.
365

Desporto – O Ano Desportivo de 2006

Todas as equipas sem excepção têm quebras de forma e o Sporting e o Benfica
não poderão falhar quando essa altura vier. No caso do Sporting, a inexperiência de
muitos jogadores poderá jogar a desfavor da equipa como já se viu contra o Spartak no
último jogo da Champions.
A equipa é boa, mas será que todos estes jovens terão “estofo” para aguentar a
pressão a determinada altura do campeonato? Penso que o Sporting deveria contratar
1 ou 2 jogadores com mais experiência para equilibrar o plantel. Nessa altura a equipa
leonina será indiscutivelmente mais forte e com mais condições para lutar pelo título.
O Benfica será porventura a maior incógnita deste campeonato. Com um
plantel de qualidade indiscutível, a equipa persiste em ser irregular e acumular maus
resultados fora de casa que têm feito toda a diferença na tabela classificativa. No entanto a equipa parece estar melhor. Com o sistema mais estabilizado e praticamente sem
lesões e ainda com o regresso de Rui Costa, a equipa tem todas as condições para
realizar uma boa segunda volta e assim aproximar-se do FC Porto.
Mas não só de futebol o ano desportivo foi feito. As maiores referências
desportivas em 2006 foram muito provavelmente a triatleta Vanessa Fernandes, com
as vitórias na Taça do Mundo e no Europeu confirmando-se como uma menina-prodígio e uma atleta de excepção.
A judoca Telma Monteiro também merece as melhores referências depois do
título Europeu que conquistou o mês passado. A jovem atleta não mais parou de ganhar e ainda tem margem para evoluir numa das poucas modalidades onde se tem trabalhado muito bem e com resultados que saltam à vista nos últimos anos.
Também Emanuel Silva no remo conquistou um brilhante segundo lugar no
Campeonato Europeu dando assim seguimento à excelente prestação nos Jogos
Olímpicos. Por fim é obrigatório falar de Francis Obikwelu, vencedor dos 100 e 200,
no Europeu de Atletismo. O homem que um dia encontrou na construção civil um
meio de sobrevivência, vence agora medalhas devido à sua humildade, classe e simpatia. Um grande atleta!
Mas infelizmente não só de factores positivos se fez este ano. O famosíssimo
caso Mateus encheu as páginas de todos os jornais do país. Uma simples inscrição mal
feita fez com que vários organismos não conseguissem chegar a um acordo em tempo
adequado de quem deveria parar à segunda divisão. Acabou por descer o Gil Vicente
numa decisão mal explicada e a quem pouco convenceu. Ficou então bem exposto que
os oficiais do futebol, entregues ao poder judicial acabam por tornar o caso ingovernável.
O caso Nuno Assis é outro dos casos surrealistas do nosso futebol. O governo decidiu homologar o parecer da Procuradoria-Geral da República que foi no sentido de revogar o arquivamento da suspensão de Nuno Assis, decidido pelo Conselho de
Justiça. A decisão de mandar arquivar o processo a 19 dias do fim da suspensão deixou
meio mundo boquiaberto. Como é óbvio o Tribunal de Laussane não gostou e marcou
a sentença final para o início do ano, a qual poderá ter consequências nefastas para o
jogador. Este processo encerra muitas dúvidas jurídicas e é mais um caso à Portuguesa.
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Para terminar tenho que falar infelizmente do caso “Apito Dourado”. 2006 foi
ano em que Carolina Salgado, ex-companheira de Pinto da Costa, lançou um livro
sobre os mais negros meandros do futebol português. Gostando-se ou não da
senhora em questão, já que de moral ela não deve ter muito, a verdade é que ela conseguiu “mexer” com o processo que estava moribundo. Não se falou de outra coisa e
isso apressou o Procurador-Geral a nomear Maria José Morgado, pessoa em quem os
portugueses confiam, para liderar o processo.
Acusações gravíssimas foram reveladas no livro. Muita gente pôde constatar
aquilo que já sabíamos, ou seja, que há corrupção ao mais alto nível no futebol Português. Agora é necessário provar e o estado português deve tomar como bom exemplo a forma como decorreu o processo do “Cálciocaos” onde em cerca de um mês se
descobriu, resolveu e se tomou medidas para punir os infractores.
Enfim, esperemos que o ano de 2007 seja o ano da mudança e “limpeza” do futebol português mas que seja também um ano de maior evolução no Desporto em Portugal
para que os brilhantes atletas que temos nos continuem a proporcionar alegrias.
Um abraço e Bom Ano.
____

Dakar, Ténis e Futebol

Este ano Desportivo foi iniciado pela sempre espectacular prova do Rali
Lisboa-Dakar. É um privilégio poder receber uma prova desta importância no nosso
país. Seguida por espectadores de todo o mundo, o Dakar também não é indiferente
aos portugueses como atestam as cerca de 400 mil pessoas que estiveram presentes na
primeira etapa, o que não só demonstra a paixão que o povo tem pelos desportos
motorizados, e o Dakar em particular, como também, e é sempre importante, deu uma
excelente imagem do nosso país.
Para esta realidade muito contribuiu a empresa “João Lagos Sports”, que pela
mão do seu líder, João Lagos, conseguiu “trazer” esta prova para ser iniciada em
Portugal. É mais um sinal de competência daquele que é a meu ver o maior empreendedor a nível desportivo do país.
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Quanto à prova em si mesma, o destaque dos portugueses vai naturalmente
para Hélder Rodrigues nas motos e Carlos Sousa nos carros. Hélder Rodrigues, um
jovem de 28 anos, conseguiu a sua melhor prestação ficando no 5.º lugar da geral
depois de vencer 2 etapas. Carlos Sousa, que para muita gente ficou aquém das expectativas, terminou num honroso 7.º posto. Fez quanto a mim na realidade uma boa prova
atendendo ao facto de ser piloto não-oficial da Wolkswagen. Venceu etapas e andou quase
sempre ao mesmo ritmo que o piloto oficial, Carlos Sainz. Vamos ver se para o ano
temos mais portugueses nos lugares cimeiros o que seria sinal de que estaríamos a progredir nos desportos motorizados.
Também em Janeiro decorreu o Open da Austrália em ténis. É certo que esta
prova não é tão familiar para os portugueses como é o Dakar, no entanto não será de
mais louvar o feito que Roger Federer alcançou. Aquele que é muito possivelmente o
melhor jogador de todos os tempos, venceu este torneio sem perder qualquer set, o que
é absolutamente fabuloso tendo em conta o nível de competitividade deste desporto. É
um jogador que tem arrasado a concorrência neste três últimos anos à custa não só de
um excepcional talento, como também de um enorme profissionalismo aliado a uma
maneira humilde de estar na vida. Ele é sem dúvida alguma um exemplo a seguir para
todos os jovens que praticam desporto em todo o mundo.
No futebol, primeiro jogo do ano, primeira surpresa. Um sensacional Atlético
a fazer lembrar os bons velhos tempos, vence no Dragão o FC Porto por 1-0 e qualifica-se para a próxima ronda da Taça de Portugal.
O clube de Alcântara aproveitou-se de um Porto adormecido e convencido de
que as camisolas venciam jogos. O Porto jogou mal e perdeu por culpa própria, e Atlético viveu um dos momentos mais marcantes da vida do clube. Mas de facto, o mês de
Janeiro foi claramente nefasto para o FC Porto em termos desportivos. Após ter sido
afastado da Taça, foi derrotado na última jornada em Leiria, frente ao União local e
viu os seus mais directos opositores aproximarem-se.
Vida nova no Campeonato? Será que a equipa passa por uma crise? No artigo que escrevi no passado mês, referi que o campeonato estava longe de ser resolvido
porque todas as equipas passam por um abaixamento de forma. Penso ser isso mesmo
que se passa na equipa portista, um abaixamento de forma que poderá ser acentuado
pela ausência de Quaresma nos próximos dois jogos e de Pepe no próximo jogo. É
tempo de os rivais da segunda circular, Benfica e Sporting aproveitarem.
O Benfica perfila-se como o mais sério candidato a ameaçar o domínio do Porto.
O clube da luz está forte. Com um sistema de jogo perfeitamente identificado pelos jogadores, a equipa encontra-se muito confiante. Está muito mais consistente na defesa e bastante mais pragmático na frente. Venceu os últimos 6 jogos que disputou entre campeonato e Taça e recentemente ultrapassou o Sporting na tabela classificativa. É uma equipa
com margem de progressão e com capacidade para fazer frente ao Porto.
Chegaram entretanto dois reforços na reabertura de mercado em Janeiro.
Foram eles Derlei e David Luiz. Derlei dispensa apresentações, é um jogado polivalente e poderá se uma alternativa válida ao constantemente lesionado Miccoli. David
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Luiz, é um jovem de 19 anos quem veio substituir a vaga deixada por Ricardo Rocha,
contratado pelo Tottenham. O jovem que irá ser o terceiro central da equipa, foi uma
aposta arriscada por parte da equipa técnica do Benfica já que é um jogador com pouca
experiência e com poucas provas dadas.
O caso do Sporting é diferente. Também não passa por uma boa fase. Parece
uma equipa sem soluções, tem um conjunto de jogadores de qualidade que jogam sempre mas não tem alternativas à altura, por isso, Paulo Bento tem muita dificuldade em
fazer uma gestão do grupo, tão importante para uma equipa que quer lutar pelo título.
Empatou os dois últimos jogos e não só não aproveitou o deslize do Porto, como viu
ser ultrapassado pelo seu maior rival, o Benfica. Ainda para mais não contratou nenhum reforço para o que resta de temporada. O clube passa por uma débil condição
financeira que não permite loucuras, mas a equipa necessitava de um ou dois reforços
para equilibrar o plantel. Vamos ver se a equipa não sofrerá com isso.
Este é portanto um mês muito importante na definição das respectivas épocas
de cada equipa. O Porto joga na Liga dos Campeões frente ao milionário Chelsea, e terá
de confirmar a sua vantagem na Liga sob pena de desmoralizar. O Benfica joga na Taça
UEFA frente ao Dínamo de Bucareste numa prova que em tem legítimas aspirações em
chegar à final.
No campeonato carrega uma pressão terrível de não poder falhar, sob pena de
ver o Dragão fugir na luta pelo campeonato. O caso do Sporting é muito similar ao do
Benfica, ou seja, tem pouca margem para falhar, mas será que os “putos” têm “estaleca” para aguentar a pressão? Vamos ver…

Henrique Lima

Um abraço!
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Futebol e empresários
Entrando no mês de Março apercebemo-nos claramente que este será um mês decisivo para as aspirações de todas as equipas nas várias competições futebolísticas.
No campeonato nacional parece que só o FC Porto e o Benfica têm condições para lutar até ao fim pela conquista do título. Depois de um início de ano atabalhoado por parte do FC Porto com exibições sofríveis e com perdas inesperadas de
pontos, a equipa parece querer voltar ao seu normal, rubricando boas prestações e com
goleadas à mistura.
A este facto não é alheio o regresso do seu melhor jogador, Ricardo Quaresma, que parece catapultar a equipa para outros patamares quando joga. Existe visivelmente um Porto com Quaresma e outro sem ele e é exactamente com o “mustang”
que o Porto vai tentar manter a distância para o seu mais directo opositor, o Benfica.
O clube da luz passa indiscutivelmente o seu melhor momento da época. Pese
embora o percalço em Varzim para a taça, a equipa tem praticado bom futebol e tem
revelado uma consistência que poucos acreditariam no princípio de época. Com um sistema de jogo totalmente assimilado pelos jogadores, a equipa encontrou o antídoto
para não sofrer golos (2 golos sofridos nos últimos 9 jogos) fruto de um grande entrosamento por parte dos jogadores que compõem a defesa. Mas é no ataque onde as
coisas parecem estar melhor. Simão Sabrosa atravessa um dos melhores períodos da
sua carreira. Com 27 anos e na plenitude das suas capacidades, ele será sem dúvida a
grande valia para o que resta de campeonato. No entanto existe uma questão que se prende
para os lados da luz: a gestão de esforço. O plantel parece ser curto. Se no sector atacante
a equipa parece ter boas opções, o mesmo não acontece no meio-campo e na defesa onde
não existem alternativas válidas para os jogadores que têm integrado o onze titular. É portanto imperial que nenhum desses jogadores titulares se lesione até ao final do campeonato sob pena de a equipa perder capacidade para os jogos que se avizinham.
No meu último artigo tinha feito referência à juventude dos jogadores do Sporting como um factor que poderia pesar nos resultados da equipa. Não me enganei. Os
“putos” do Sporting, alguns deles com largo futuro, parecem ainda não ter estofo para
aguentar a pressão de um campeonato onde os seus rivais apresentam formações bem
mais experientes. Este Sporting é capaz de tudo, ou seja, de ganhar jogos a praticar um
excelente futebol com muitos golos à mistura como também de realizar jogos tenebrosos contra clubes aparentemente acessíveis. Esta é uma equipa de futuro, disso não
tenhamos dúvidas, mas não parece ser uma equipa do presente.
Falta-lhe mais jogadores de referência e com outra experiência, jogadores que
não vacilem nos momentos mais importantes e que nos oscilem constantemente nas
suas exibições como é o caso de Nani, Djaló e Carlos Martins. Neste momento só a
Taça parece ser um objectivo alcançável com a benesse de tanto o Porto como o Benfica terem sido eliminados prematuramente desta competição.
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A aposta na formação parece--me bastante acertada, no entanto o clube tem de
gerar mais receitas para que não tenha de vender os seus principais activos cedo de mais
e para que possibilitar contratar jogadores credenciados para que possam incutir não só
mais qualidade como também mais experiência para que possam obter outro tipo de
resultados Não posso deixar de fazer referência à excelente jornada europeia efectuada
pelos clubes portugueses. O Porto realizou um bom jogo frente ao todo-poderoso
Chelsea mas não conseguiu vencer ficando-se pelo empate que no entanto deixa tudo
em aberto para a segunda mão que irá ser com certeza mais difícil mas não impossível.
Na Taça UEFA, o Benfica confirmou o seu favoritismo ao vencer o Dínamo
de Bucareste por 2-1 na Roménia e carimbou o passaporte para os oitavos de final
onde irá jogar com o Paris Saint Germain. A primeira mão a realizar em Paris irá ser
com toda a certeza uma verdadeira festa para a comunidade imigrante sedeada naquele país e mais particularmente naquela cidade. Os bilhetes já estão esgotados e o Benfica
irá jogar claramente “em casa” o que poderá ser benéfico num jogo escaldante.
Por último o Braga alcançou um dos seus maiores feitos ao eliminar o histórico
mas moribundo Parma. Venceu em Itália com alguma sorte mas comprovou ser o verdadeiro 4º grande. Na próxima ronda irá defrontar o difícil Tottenham de Ricardo
Rocha e como dizia o outro… no futebol não há impossíveis. Mas não só de jogos se
falou nos últimos tempos. Infelizmente o tema empresário de futebol voltou à baila.
O processo José Veiga/João Pinto/Sporting continua a fazer correr muita
tinta. José Veiga foi a uma entrevista na SIC para reafirmar a sua inocência em relação
a este caso mostrando alguns documentos que comprovam o pagamento de 4 milhões
de Euros por parte do Sporting ao jogador e afirma também que este pagamento foi
efectuado através de uma empresa sedeada em Londres para fugir aos impostos. Mas
José Veiga não se ficou por aqui e lançou outra questão pertinente. Se o Sporting diz
que pagou e se o jogador diz ter recebido o dinheiro na sua totalidade, onde é que exempresário pode ter burlado alguém? Onde é que está o burlado? A posição do
Sporting é no mínimo suspeita. Os principais visados neste processo ainda não se pronunciaram sobre o assunto deixando as respostas para um advogado desconhecido e
para algumas notas no site do clube o que é manifestamente pouco e que faz aumentar
a desconfiança junto dos próprios sócios, por isso penso que a administração deveria
dar alguma explicação sobre o que realmente foi feito em todo este processo.
Também em Alvalade se passou o mais recente imbróglio com empresários.
Desta vez o jogador é o jovem Nani de 20 anos que se encontra em tribunal juntamente com o seu empresário Jorge Mendes numa acção movida pela antiga empresária do
jogador, Ana Almeida, sua agente desde os tempos de formação até uma desvinculação
conturbada. Será que um jovem futebolista de 20 anos merecia estar nesta situação?
Pego nas palavras de Gary Neville, jogador do Manchester United: “É óbvio
que os jogadores não precisam de agentes mas de contabilistas que os ajudem a organizar as contas e
a pagar os impostos”. Se de facto assim fosse, muitos jogadores não teriam que se preocupar com os caprichos dos seus empresário sedentos de fazer dinheiro e iriam concentrar-se unicamente no futebol.
Dá que pensar não dá?
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Bravos “Lobos”

O rugby nacional é sem dúvida nenhuma um exemplo a seguir pelas outras modalidades.
Foi com grande orgulho que assistimos todos na semana passada a umas das
mais brilhantes conquistas em termos de Selecções Nacionais. Falo do apuramento para
o mundial por parte da Selecção Nacional de Rugby. Os “Lobos” foram a primeira
Selecção amadora a alcançar o mundial desde que o Rugby se tornou uma modalidade
profissional, o que engrandece ainda mais este feito e veio mostrar ao mundo que com
muito trabalho, seriedade por parte não só dos jogadores com também da equipa técnica e Federação tudo é possível. O Rugby tem vindo a evoluir e não há dúvida nenhuma
que o Seleccionador Nacional, Tomaz Morais, tem uma enorme responsabilidade nesta
evolução. Com ele o Rugby tornou-se mais sério e profissional e obviamente com esta
realidade começaram a “chover” mais patrocínios tão necessários para a sobrevivência
de qualquer modalidade.
Outra brilhante conquista foi a da atleta Naide Gomes que revalidou o título
de Campeã Europeia em salto em comprimento registando mesmo o recorde nacional
e a melhor marca mundial do ano. Esta atleta juntamente com Vanessa Fernandes serão
provavelmente as melhores atletas desta geração e ambas têm ainda margem de progressão para evoluir que ao confirmar-se poderá catapulta-las para o nível de sucesso de Rosa
Mota ou Fernanda Ribeiro. Esperemos todos que sim. Na semana passada também
assistimos ao nascer de uma futura campeã portuguesa. Falo de Michelle Brito, jogadora de ténis que cometeu a proeza de aos 14 anos ter vencido a 41ª classificada do ranking mundial, jogadora essa com mais 10 anos do que Michelle.A jovem jogadora portuguesa que cedo emigrou para os Estados Unidos para treinar numa das mais prestigiadas academias de ténis, tem sido apontada como umas das meninas-prodígio do circuito mundial e não tardará para que comece a disputar os títulos em Roland Garros
ou em Wimbledon.
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Grupo Desportivo “O Coruchense”
Um Alerta

Venho apenas apresentar o meu lamento!
Veio ao meu conhecimento que o “GRUPO DESPORTIVO O CORUCHENSE”
se encontra numa situação muito difícil. Ocasionalmente encontrei o seu actual
Presidente e perguntei-lhe como e onde poderia pagar os seis meses de quotas (período de Julho a Dezembro/2006), dado que sou sócio há já 58 anos e sempre o tenho
feito.
Pediu-me para aguardar mais um tempo e fui informado então que já foram
feitas várias Assembleias Gerais e que ainda não conseguiram pessoas dispostas a corporizar os novos Órgãos Sociais para tomar conta dos destinos do Clube.
Veio-me então à memória os anos de 1958/1959, quando o Coruchense desceu
da 2.ª Divisão Nacional para a 3.ª, e porquê? Porque lhe faltou o mecenas de então!
Fizeram-se 3 Assembleias Gerais e não se conseguiu ninguém para formar os
Corpos Sociais do Clube. Perante este impasse foi decidido então, na última Assembleia, nomear 5 voluntários com o objectivo de conseguirem motivar pessoas para formar uma Direcção para tirar o Clube do impasse em que se encontrava. Fui um dos 5
voluntários, 3 já não estão infelizmente entre nós, que assumiram essa responsabilidade.
Deram-nos 15 dias para o conseguir e fizeram coincidir a data da marcação da
4.ª Assembleia Geral para o final dos 15 dias concedidos. Com tenacidade e a boa vontade de todos conseguimos e apresentámos então a lista completa de todos os Órgãos
Sociais que iriam dirigir os destinos do Clube. O Coruchense vivia então, tal como
agora, uma enorme crise.
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1928 – Pincel, Casimiro Cartaxo, João Cortador, João Abrantes, José Matias, Morgado Bento, António
Montoia, Joaquim Eugénio, José Vieira, Joaquim Raposo, ??, Jorge Potier, e José Guerra e Manuel Casimiro

Foram formados vários jovens para o futebol. De
entre todos sobressaíram quatro que mais tarde rumaram
para outros clubes de maior
gabarito. Que eu tenha conhecimento só o segundo a sair é
que deixou algum retorno
financeiro para o Clube. O
primeiro rumou para um clube
grande da capital sem que o
clube que o formou tivesse
tido qualquer contrapartida.
Mais tarde saiu desse Clube e
manifestou vontade de voltar a
jogar novamente pelo Coru- 1935 - de pé: João Abrantes, João Cortador, Jorge Potier, Charuto,
José Ferreira, Lopes. Baixo: Abrantes Mendes, Mário Manaia,
chense. Voltou, o Clube arranMorgado Bento, Joaquim Eugénio e Alberto Carapau
jou-lhe uma colocação de futuro mas, um ano depois, a troco de um prato de lentilhas, vendeu-se a outro Clube que
lhe acenou com o vil metal, abandonando o Coruchense pela segunda vez, e novamente
sem qualquer contrapartida financeira para o Clube que o formou.
Quem escreve estas linhas tinha então em seu poder a sua carta de desvinculação, sem a qual o jogador não poderia sair do Clube. Fomos honestos, apesar de nada
termos recebido, demos-lhe a referida carta, não o prejudicámos e ele seguiu a sua vida.
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João de Matos Cravidão

De pé: Francisco “da União”, João Pereira, Cabrita, Armindo Galveia, Rato, João Romão, Macedo, Salvaterra,
Pinho, Diamantino Em Baixo: José de Sousa, Varandas, Gerardo, José Carlos, Carlitos e Manuel Alves dos
Santos - Esta equipa jogou na 3.ª Divisão Nacional

26/11/1967 – De pé: Treinador Ernesto, Leal, Salvaterra, Francisco Ventura, Tacão, João Romão, João "da
Liga", Manuel Santos. Baixo: José de Sousa, Silvino, ??, Macedo, Carlitos, Armindo Galveia.
Esta equipa que jogou contra o Benavente para o Distrital (resultado 2 a 2) esteve na 3.ª Divisão Nacional
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Grupo Desportivo “O Coruchense” – Um Alerta

Tal como Jesus Cristo, demos uma face, depois a outra e o que recebemos em
troca? Ingratidão!
Mais tarde mais dois atletas saíram para outros Clubes. Se o Coruchense recebeu alguma verba pelas suas transferências desconheço em absoluto.
Tinham valor, deram boa conta de si e singraram. Um deles está hoje na ribalta do futebol, queira Deus que por muitos e bons anos e, se na altura o Coruchense
nada recebeu em troca, tem agora a honra e o orgulho de saber e dizer que foi um
miúdo formado na sua escola que hoje eleva e dignifica, onde quer que esteja exercendo
a sua profissão, o nome do Clube que o iniciou e lhe deu a formação de base.
Por todas as razões mas, quanto mais não seja pela formação aos jovens, o
Coruchense não pode morrer! Por isso apelo às forças vivas da minha Terra, em particular, e a todos os Coruchenses, em geral, para que isso não aconteça.
Todos juntos havemos de encontrar a solução para salvar um Clube que nasceu
da união e bom entendimento de “putos” de verdes anos, de Clubes de Bairro, o BAIRRO ALEGRE e o BAIRRO NOVO.
Coruchenses dêem as mãos, vamos à luta, unidos encontraremos a solução!
Assina um dos “putos”, então com 16 anos, do Bairro Alegre e que conta hoje
82 anos.
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Sociedade civil comemora
Restauração da Independência

O sentido nacional,
que é o sentido das pátrias e o sentido de identidade,
é insubstituível
Trezentos e sessenta e seis anos volvidos da rejeição do povo português por
qualquer sentimento iberista com a subsequente reconquista da Independência de
Portugal, o ano de 2006 foi marcado pelas declarações em cerimónia pública pelo
Ministro das Obras Públicas e Telecomunicações, Mário Lino, ao considerar-se “Iberista
confesso”, o que se traduziu efectivamente numa expressão a favor de uma união ibérica
entre Portugal e Espanha, com sede política em Madrid.
A sociedade civil portuguesa insurgiu-se desde então contra as declarações,
inclusivé foram apresentadas em São Bento e na Procuradoria-Geral da República cartas
de protesto e queixas por parte de civis e militares.
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Em mais uma comemoração do Primeiro de Dezembro, organizado pela Sociedade Histórica da Independência de Portugal (SHIP) e a Câmara Municipal de Lisboa
(CML), em evocação aos Heróis Restauradores e face aos recentes apelos ao iberismo
de certos quadrantes políticos nacionais, foi salientado por Carmona Rodrigues, Presidente da CML que “não podemos continuar a evocar a memória” dos conjurados do 1.º de Dezembro de 1640 “sem nada fazermos em prol do futuro”. Já Jorge Rangel, Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal reafirmou que a SHIP rejeita qualquer
tipo de sentimento iberista e que a sociedade civil portuguesa deve preservar os tradicionais valores nacionais bem como assumir como desígnio, os grandes desafios de
Portugal.

Portugal comemora a independência a 1 de Dezembro
“Celebrar a independência de Portugal é, antes de mais, a declaração inequívoca
de que Portugal tem sentido, tem alma e tem espírito que lhe são próprios,
e que não nos é indiferente continuarmos a ser Portugueses e, todos os dias,
podermos afirmar Portugal”.
As cerimónias comemorativas da Restauração da Independência que tiveram
início ao meio-dia, com uma missa solene na Igreja de São Domingos, teve lugar pela
tarde e junto ao obelisco que perpetua a gesta dos conjurados de 1640, na Praça dos
Restauradores as evocações aos heróis da Restauração.
Estiveram presentes, para além do edil lisboeta e do presidente da SHIP, Jorge
Rangel, os representantes das chefias dos diferentes ramos das Forças Armadas e o
Duque de Bragança, D. Duarte Pio, em que foram depositadas coroas de flores na base
do monumento à Restauração, por alunos de diversos estabelecimentos de ensino, no382
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meadamente das Escolas Naval e de
Polícia, Academias Militar e da Força
Aérea, do Colégio Militar, dos Institutos
Militares de Odivelas e Pupilos do Exército e Casa Pia de Lisboa. Um coro de
alunos da Casa Pia de Lisboa entoou “A
Portuguesa” e o Hino da Restauração
durante o hastear e o arriar das Bandeiras
Nacional e da Restauração, que foi também acompanhado pela Banda do Exército, que marcou a cerimónia evocativa
com os toques de silêncio em memória
de quantos tombaram pela Pátria.
Findas as evocações no exterior, as cerimónias continuaram no Palácio da Independência, no Largo de S. Domingos – na sede da Sociedade Histórica da Independência de Portugal – para a assinatura do Livro de Honra. Na mesma ocasião, o presidente
da SHIP, Jorge Rangel, pediu para, ao contrário de anos anteriores, em que apenas assinavam o livro as altas individualidades, todos os presentes dessem assim testemunho do
seu “amor pela Pátria”.
Na presença de mais de meio milhar de pessoas, o dia comemorativo da restauração da independência terminou com a visita a uma exposição da colecção de música
do Maestro Manuel Ivo Cruz (de partituras de Hinos, Marchas e Cantos Patrióticos,
sobretudo), patente numa sala do Palácio, e com a actuação, no seu Salão Nobre, do
grupo coral timorense LOIK, que apresentou canções de Timor, Indonésia, Filipinas,
Macau e Brasil.

A Fundação da Sociedade Histórica da Independência de Portugal
Em 24 de Maio de 1861 fundava-se a Comissão Central do 1.º de Dezembro
de 1640 como reacção ao sentimento iberista que grassava em largos sectores da sociedade portuguesa. Partindo da iniciativa de Feliciano de Andrade Moura, comerciante
lisboeta, logo reuniu grande número de adeptos entre os quais Alexandre Herculano,
Brito Aranha, Inocêncio Francisco da Silva, Anselmo José Braamcamp, José Estêvão.
Empenhando-se desde sempre na independência de Portugal e no culto dos
valores pátrios, a Comissão viu o seu número de associados gradualmente aumentar, o
mesmo acontecendo ao seu prestígio. Os seus primeiros estatutos datam de 1 de
Dezembro de 1869, tendo sido já por várias vezes revistos, a última das quais em 1998.
Desde as suas primeiras reuniões que o Palácio Almada foi a sede de facto e de direito
a partir de 1940.
Também desde 1861 se promoveram as comemorações do 1.º de Dezembro,
embora nesse ano não se chegassem a realizar por estar a Nação de luto por morte de
D. Pedro V. Ao longo destes anos as comemorações tomaram diversas formas, man383
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tendo-se contudo constante a celebração de um Te-Deum, tal como D.
João IV, logo em 1641, determinara.
A actividade da Sociedade
Histórica da Independência de
Portugal, nome que a Comissão
tomou em 1927, orientou-se no
cumprimento dos seus objectivos
estatutários: promover o culto do
amor da Pátria, comemorar as
grandes datas nacionais, combater
tudo o que afecte a dignidade de
Portugal. Para tal promoveu a edificação de diversos monumentos no País, salientando-se o Monumento aos Restauradores, a angariação de fundos e objectos para socorrer algumas populações em casos
pontuais de necessidade (como a fome em Cabo Verde em 1863 ou recolha de livros
para Angola em 1998), a realização de conferências na sua sede, quer de carácter histórico-cultural como de carácter político-institucional, a realização de exposições didácticas, programas radiofónicos, concursos para os jovens descendentes de portugueses a residir
no estrangeiro, edição de diversas obras e a promoção de
actividades desportivas, salientando-se a esgrima.
Desde o início, a Comissão Central teve a sua sede no
Palácio dos Almadas, então propriedade particular, hoje designado como Palácio da Independência. Em 30 de Maio de 1939
a Lei n.º 1814, de 1925, autoriza à Direcção Geral da Fazenda
Pública adquiri-lo para a Colónia Portuguesa do Brasil, a 25 de
Agosto do mesmo ano é assinada a escritura do edifício e em 24
de Novembro de 1940 é entregue à SHIP.

A Sociedade, a Actualidade e os Jovens
Ainda no âmbito das comemorações, Jorge Rangel, Presidente da Direcção
Central da SHIP anunciou a criação de dois núcleos juvenis da Sociedade, com a sua
autonomia devida, a Ala Nuno Álvares, que será liderada pelo Padre Hugo dos Santos,
actual capelão e docente da Universidade Católica Portuguesa, que terá por objectivo a
reflexão sobre a identidade portuguesa e os grandes desafios de Portugal e o Núcleo
Infante Dom Henrique, que se debruçará sobre a “recriação e desenvolvimento de um
diorama da História de Portugal, da afirmação no Presente, face ao Futuro” e o estabelecimento de um quadro de universalização para a cultura portuguesa.
Os jovens sócios da SHIP têm participado ainda em diversas actividades
desportivas e culturais, como é o caso da esgrima e passeios de estudo.
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Portugal visto pelos “Portugueses” do Oriente
Capital histórico português ancorado há 500 anos na Ásia

Os Territórios Ultramarinos Portugueses no sub-continente indiano e arquipélago Malaio (1498-1580)

O correcto aproveitamento da meia milenar presença do luso capital histórico-cultural no
mundo e sobretudo, hoje, na Ásia marítima e economicamente emergente, pode constituir a chave para
a saída de Portugal desta crise de identidade, cultural, económica e de valores. Comunidades vivas de
portugueses e luso-descendentes, são o actual elo de ligação e mais valia geopolítica e estratégica que
Portugal tem. Estes “portugueses” aguardam ainda, ao fim de cinco séculos, a chamada para estarem
ao serviço de Portugal.
Há 500 anos, Portugal e os Portugueses tiveram um desígnio – os Descobrimentos. Foi uma vontade colectiva de ir mais além, de construir uma epopeia Lusíada,
atingir a glória. Hoje, o ambiente político-económico de Portugal, sentido pelos portugueses e medido por diversos indicadores são respectivamente soturnos e de crise.
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Este artigo, por se tratar de um tema algo vasto, extenso e complexo, pormenores não serão desenvolvidos, apenas registada a impressão que as bolsas vivas de
portugueses e de luso-descendentes pela Ásia marítima espalhadas, têm de Portugal e
dos Portugueses europeus continentais.
Estas lusas comunidades dispersas pelo vasto Oriente, não são mais do que os
descendentes dos portugueses de “1500’s”, não sendo de espantar que o seu amor pela
Pátria Portuguesa seja, por vezes maior, mais exaltada e romântica do que muitos
daqueles que hoje vivem no chamado “Portugal Continental”, por sentirem profundo
orgulho nas suas raízes.
Embora não sendo um especialista em geopolítica ou geoestratégia, creio que
estas comunidades, apesar de não representarem nem impostos, nem votos, nem
remessas significativas, poderão ser sem dúvida um elo estratégico para uma reaproximação de Portugal aos cada vez mais prósperos países asiáticos, devido às lealdades
locais estabelecidas, vindo daí a vantagem comparativa portuguesa nas relações internacionais, face às chamadas actuais potências dominantes presentes em fóruns e centros de decisão política internacionais. Os Heróis do Mar, o Nobre Povo e a Nação
valente que constituíram o Portugal da fundação, da consolidação ou das memórias
inscritas no Hino Nacional, é exactamente assim como os Portugueses são ainda hoje
conhecidos e reconhecidos pelas Ásias e seus eruditos povos milenares orientais. Sobre
este tema, é importante a compreensão do modus vivendi da cultura portuguesa do
Oriente, para além da importante consciência a ter, que à chegada dos Portugueses à
Ásia marítima, os súbditos da Coroa Portuguesa encontraram civilizações das mais
avançadas e requintadas do mundo, em que a arte e o engenho, bem como o bom senso, amizade, comércio e alianças que foram tidas e feitas, constituíram a receita prática
e eficiente da manutenção da soberania portuguesa em quase 500 anos.
Após a era dos grandes Impérios, em que Portugal foi o último a demitir-se,
não obstante, territorialmente amputado, permaneceu intacta a alma portuguesa que
pelo mundo nunca mais se viu o Sol a pôr-se, continuando o espírito flamejantemente
vivo pelos recantos do Oriente. É o Portugal que extravasa as limitadas fronteiras rectangulares e europeias.
A boa memória dos sentimentos e afectos entre os povos dificilmente se
apagam com o tempo e o expoente máximo desse valor incarnado em Portugal foi
exactamente o do poeta e vate imortal Luíz Vaz de Camões, que a partir deste sentimento abraçou o mundo com a Língua e Cultura Portuguesas para nada apertar.
Do Oriente, para poderemos entender a proximidade e afecto que os orientais
têm por Portugal, temos de conhecer e distinguir quatro realidades, que se confundem
com dois grupos tipo, tais como, os que vêem Portugal como família e outros como
amigo. O primeiro grupo, prende-se com a existência de comunidades portuguesas –
comunidades definidas por aqueles que têm plenos direitos de cidadania e nacionalidade portuguesas – e das comunidades luso-descendentes, que por algum motivo
perderam o direito à nacionalidade mas que culturalmente, linguisticamente e religiosa386
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João Alarcão

mente preservam a todo o custo a identidade nacional – aquela existente nas regiões da
antiga metrópole ou Portugal continental –, ou seja pensam, falam e rezam em
Português. O segundo grupo é constituído pelas comunidades nativas aculturadas por
portugueses, em que é habitual seguirem o modus vivendi português, cultos e tradições e
que se sentem muito próximos de Portugal mas que não têm laços de sangue. Outra
vertente deste grupo, são os povos locais, que têm a identidade própria da nação a que
pertencem e por motivos de meia milenar relação com Portugueses, os laços de
amizade cimentaram.

Procissão de S. Francisco Xavier (padroeiro do Império Português do Oriente), no Sri Lanka, antigo Ceilão

FOCOS E BOLSAS LUSO-ORIENTAIS
Após esta introdução, cito apenas alguns dos casos mais comuns, sob pena de
omitir muitos outros casos igualmente interessantes, excluindo propositadamente
regiões do Oriente Próximo (i.e. Bahrein, Mascate, Ormuz e Bandas Abbas), a Ásia
Ocidental, e por motivos óbvios a Costa Oriental Africana. Portugal e o Povo Português são vistos com respeito, altivez, amizade e sobretudo com honra, devido à multi-secular tenacidade, audácia, coragem, a par da solidariedade, misericórdia, amor e
justiça demonstrados por estas paragens, resultando em poesia como os Lusíadas,
Luso-Descendência, a convicta Fé Cristã, entre monumentos protegidos e convertidos
em locais de atracção turística e fontes de rendimento.
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PORTUGALIDADE EM GOA, DAMÃO, DIU, DADRÁ, NAGAR HAVELI E
SRI LANKA
Recordemos por uns instantes onde terminou a Viagem de Vasco da Gama.
Fundado após repetidas presenças portuguesas, o Antigo Estado Português da Índia,
afirmado por Goa, como capital do Império Português do Oriente e constituído por
Damão, Diu, Dadra e Nagar Haveli, foi considerado como grande bastião da imperiosa
presença lusa na Ásia, especificamente, no sub continente indiano.
As suas gentes, portuguesas do Oriente, muitas ainda se sentem traídas pelo
abandono de Portugal – tanto devido à retirada, como ao esquecimento a que estas
comunidades foram votadas – e não menos, muitas em condições sociais humildes e
outras que não tanto, continuam localmente e intra-familiarmente, sem tergiversações,
a defender a Cultura, Língua e o culto do amor à Pátria Portuguesas. Tornando-se num
facto muito comum por essas paragens. Já em relação às gerações mais novas, que estão
naturalmente um pouco que aculturadas pelas realidades locais, estes continuam bem
ligados a Portugal mas já com uma visão que conjugam o Portugal do passado com o
do presente, sempre pragmáticos e sonhando o futuro.
No Sri Lanka (antigo Ceilão ou Ilha dos Amores de Camões), na Birmânia ou
actual Myanmar, na Malásia, em Malaca, Penang e Langkawi ou na Indonésia, em Banda
Aceh, Molucas, Flores ou Sólor, podem existir comunidades portuguesas diminutas,
mas que na grande maioria são as comunidades luso-descendentes as mais presentes.
Um dos factores alicerçantes da identidade lusa é sem dúvida o catolicismo que muito
tem preservado as ancestrais tradições e identidade portuguesas.

Luso-Descendentes na Ásia, a ponte viva da cooperação
Num momento em que os mais altos órgãos estatais, o Presidente da República e o Governo
estiveram recentemente de visita aos dois gigantes asiáticos, a Índia e a República Popular da China,
para o reforço de laços políticos e económicos, seria também pertinente recordarmos a riquíssima região
do Sudeste Asiático. Em termos estratégicos, a nível económico e cultural, esta região que conta com
mais de 10 países, constitui um bloco de oportunidades de economias emergentes e altamente desenvolvidas e a proximidade cultural com Portugal é a chave que permite abrir portas para aproveitarmos
todas as potencialidades deste mundo global a Oriente.
No seguimento da primeira parte do artigo «Portugal visto pelos “Portugueses”
do Oriente», debrucemo-nos sobre a análise da presença do capital cultural e económico das Comunidades Portuguesas e de Luso-Descendentes estabelecidas na região do
Sudeste Asiático, que é composto pelas regiões da Insulíndia e da antiga Indochina,
ambas com fortes marcas da presença portuguesa, foquemo-nos em primeiro lugar na
primeira região, a do Arquipélago Malaio.
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De algumas viagens realizadas a Malaca,
este antigo bastião de Afonso de Albuquerque é de
longe muito impressionante. Esta antiga possessão
do Império Português do Oriente, que veio a dar o
nome ao estreito que regista um dos maiores fluxos
marítimos que liga o Índico ao Pacífico, foi conquistada por Afonso de Albuquerque em 1511 em que
destronou o sultão malaio, súbdito e vassalo do Imperador da China, e que posteriormente tal situação
veio a complicar a chegada da primeira embaixada
portuguesa e europeia de Tomé Pires à China e no
seu encontro com o Imperador Wu-tsung.
Não obstante, através do uso de maestras
estratégias militares por Afonso de Albuquerque,
hoje em dia, os governantes locais recordam este
sonante e inesquecível nome com elevado respeito
e consideração real, digno de verdadeiros exemplos de feitos corajosos, heróicos e imbuído de
códigos guerreiros. Quanto à população luso-descendente, guardam ainda em crioulo português de
Malaca, em “Papiá Kristang” ou “Falar Cristão”,
lendas e histórias de amor entre portugueses e os
locais. Recordando uma das histórias, durante o
cerco de Malaca pelos holandeses em 1641, uma
jovem malaia, enamorada por um oficial português, conseguiu sob perigo de vida, infiltrar-se nas
linhas inimigas dos holandeses e trazer à parte portuguesa informações importantes que viriam a
permitir à guarnição portuguesa fazer uma retirada em segurança.
DA HISTÓRIA ÀS OPORTUNIDADES
COMERCIAIS
“Malacca, Melaka ou Malaca”, que um dia
já foi portuguesa, holandesa, japonesa, britânica e
hoje malaia. Os seus luso-descendentes permanecem orgulhosos do seu passado apesar das humildes origens sociais na sua maioria descendentes de
pescadores e que se foram tornando assessores do
governo ou empresários de sucesso, mas sem hesitações sempre afirmando-se como Portugueses.
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São portanto nestas importantes ligações à sociedade civil local que Portugal –
Estado e Privados – deve actuar, apoiando-os no ensino da Língua Portuguesa, no
desenvolvimento de parcerias empresariais, sobretudo na indústria naval, sectores do
turismo, energéticos, construção civil, electromecânica, têxteis ou calçado. As exportações portuguesas que se têm pautado em produtos da indústria corticeira, farmacêutica, química, moldes entre outros produtos agrícolas e alimentares, as exportações
nacionais poderão ser ainda mais arrojadas e apostar nos sectores das tecnologias de
informação e comunicação e produtos inovadores que incorporem valor acrescentado.
BAIRRO PORTUGUÊS DE MALACA
De uma conversa mantida com o “senhor
Pedro” – dono de um restaurante, no Bairro Português de Malaca, o “Lisboa” – em Patuá, “dialecto”
português de Macau, com grandes semelhanças
com o crioulo de Malaca, ou de Damão, ou da
Guiné ou Cabo-Verde – interpelei-o, “vôs papiá
Kristang?” (vós falais cristão), respondeu-me indignado, “no, iou papiá portuguis” (não, eu falo português). Neste diálogo, continuei, “vôs mercê sã portuguis?” (vós sois português), replicou, “Si, iou papiá
portuguis, iou sã portuguis” (sim, falo português, sou
português), num tom um pouco ofendido por duvidar do seu patriotismo e amor a Portugal.
Sendo descendente de português, com este
pequeno exemplo, estas comunidades ao auto proclamarem-se portuguesas, não por quanto a Pátria
os possa dar, mas pelo genuíno orgulho do Portugal grande no mundo herdado pelos egrégios avós e que acreditam que os há-de guiar
de novo à vitória. Ainda no Bairro Português de Malaca, existe um pequeno museu português, mandado construir pela população local, apesar de singelo, chega a comover
qualquer bom português. No museu, coleccionam-se trajes tradicionais portugueses,
fotografias das paisagens lusas, rótulos de marcas de cerveja portuguesas, garrafas,
retrato do NRP Escola Sagres, pequenas lembranças que turistas portugueses por lá
deixam, de entre autocolantes, bandeiras nacionais, desde a azul e branca à verde rubra,
e ainda memórias do Bairro de Luso-Descendentes.
PARTICULARIDADES DOS LUSO-DESCENDENTES NA INSULÍNDIA
O Bairro Português tem uma organização e estruturas para-políticas próprias e
consultivas do Estado de Malaca, cujo assessor do Ministro do Estado de Malaca, Dato
Ali Rustam, é um jovem luso-descendente. As gentes do “Bairro” têm naturalmente
fisionomias diferentes de um lisboeta, o que é lógico, mas para não perderem a identi390
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dade e o pouco sangue luso que lhes restam a correr nas veias, preferem casarem-se
dentro da comunidade e principalmente em casos em que os obrigam à conversão ao
islamismo. Os luso-descendentes na Ásia são quase que na totalidade Católicos
Apostólicos Romanos, um dos principais marcos ou pré-requisitos para poderem atestar o seu portuguesismo e patriotismo.
SINGAPURA DA TRADIÇÃO FAMILIAR PORTUGUESA
Um dos actuais Tigres Asiáticos, que bem que sobreviveu à crise financeira de
1998, crise essa que atingiu forte muitos outros países do Sudeste-asiático está na senda
da expansão da “Família Portuguesa” pela Insulíndia. Muitas das ligações familiares
luso-descendentes na população singapuriana, são produto do fluxo migratório que
surgiu entre a Malásia e a Singapura. Actualmente, contamos com luso-descendentes
que são políticos no sistema peculiar do regime da Cidade-Estado de Singapura, altas
patentes (generais inclusive) das Forças Armadas Singapurianas, e empresários. Uma
vez que no Oriente, o pragmatismo reina, as tradições e valores como a honra, as castas, a descendência, as relações interpessoais também são muito importantes.
Portugal para os singapurianos, constitui também um espaço estratégico, pois
também vive das relações além-mar, sendo por isso que uma das principais empresas
de gestão de portos de Singapura, a “Singapore Port Authority” é quem administra o
Porto de Sines, apercebendo-se desde cedo da importância geoestratégica do Mar
Português.
Uma das principais catedrais em Singapura ostenta ainda as armas reais portuguesas, tal como o culto Mariano, que foi difundido a partir de Macau, é praticado
entre a comunidade Católica local.

O Sudeste-Asiático das Lusas afinidades
culturais
As economias emergentes que Portugal poderá aproveitar
Depois das visitas oficiais do Estado Português à Índia e à China, o Presidente da República, Cavaco Silva, fez ecoar na comunicação social que mercados emergentes como o Vietname são
para se ter em conta, e acrescentaria que as oportunidades oferecidas por outros países vizinhos que
também fazem parte da plataforma regional da ASEAN (Associação das Nações do SudesteAsiático) devem ser aproveitadas.
Em viagens realizadas pela Indonésia, a Jakarta ou a Bali, no contacto com os
locais, houve sempre, pelo menos um que se dizia descendente de português ou que
tinha um amigo com tal ascendência.
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Halong Bay no Vietname, águas... rumo a Macau por onde navegaram os Portugueses

Os indonésios têm boa impressão de Portugal apesar de muitos não o conhecerem a fundo, apenas nomes como Afonso de Albuquerque ou o Figo. Os apelos
são mais que muitos para que os portugueses visitem mais vezes a Indonésia, enquanto
que as vontades políticas esforçam-se para um estreito relacionamento com Portugal –
não sendo por isso que o Embaixador em Lisboa fala português –, permite à Indonésia
lançar uma cooperação diversificada que acaba por equilibrar as forças de pressão
geopolíticas da Commonwealth na Região do Sudeste-Asiático, nomeadamente quanto às
dependências regionais. Neste sentido Timor-Leste e Portugal são bem-vindos.
Segundo o Comandante Djuanda, antigo conselheiro geopolítico do Presidente
da República da Indonésia e responsável pelos serviços de inteligência militares, na sua
primeira visita a Portugal, que a considerou de grande honra e significado, simbolizou
a primeira visita oficial de um militar indonésio a Portugal desde o corte das relações
diplomáticas em 1975, afirmando que “Portugal, tal como a Indonésia, os Portugueses
e os Indonésios comungam de um certo fatalismo, que transparece no Fado e nas nossas canções tradicionais, que significa que em certos momentos chave da sua existência, grandes feitos heróicos no mundo foram ou são realizados por esses povos”.
As áreas de cooperação então recordadas pelo então conselheiro geopolítico da
Presidência da República Indonésia, passariam também pela indústria naval e maior
cooperação cultural, uma vez que a surpresa não foi pouca quando os primeiros monumentos que este oficial da Marinha Indonésia quis visitar, foram o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém, e ao visitar o Cabo da Roca, pronunciou Finisterra.
De regresso ao Norte da Insulíndia, faremos uma breve viagem no sentido
oeste-este da Birmânia ao Vietname, até às Filipinas.
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“BAYINGIS” OS PORTUGUESES NO MATO BIRMANÊS
É no meio da floresta da antiga Birmânia, hoje Myanmar, que encontramos
pequenos focos e aldeamentos, dos Bayingis, ou cristãos, descendentes de portugueses,
comprovado pelas suas fisionomias, com a prática de procissões em devoção à Nossa
Senhora, entre palavras do quotidiano originário da Língua Portuguesa. Esta presença
luso-descendente não se esgota nos locais mais recônditos de Myanmar, mas está também bem presente no sector educativo deste país, hoje governado por uma junta militar. O grande peso geoestratégico da antiga Birmânia, reside no facto de ser uma das
vias de passagem de oleodutos que fazem a ligação do Índico à República Popular da
China.
A intensa cooperação económica e comercial entre a China e os Países de
Língua Portuguesa, sobretudo no sector dos recursos energéticos, poderá a médio ou
longo prazo tornar Myanmar no “cais da China” do Índico.
A cooperação académica, em primeiro através da cultura, é sempre o primeiro
passo para a abertura de pontes de entendimento para as parcerias económico-comerciais nos sectores da construção de infra-estruturas, comunicações ou o mercado para
a exportação de produtos alimentares ou de luxo – para as elites – o que constituirá um
nicho de mercado, uma vez que a presença ocidental neste país é diminuta, desde a retirada dos britânicos no pós-Segunda Grande Guerra.
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DO REINO DA TAILÂNDIA – O MAIS ANTIGO ALIADO NA ÁSIA
A Tailândia é somenos o mais antigo aliado militar e diplomático de Portugal
no Oriente. Este reino, outrora do Sião, que sempre se manteve independente ao longo
dos “ventos da história”, das cobiças vizinhas ou de muitas potências estrangeiras, é a
nação que se identifica com Portugal, ao ponto de ter incluído na sua gastronomia
tradicional o doce de fios de ovos, entre outros pratos, e algum vocabulário. Acima de
tudo, Portugal apoiou militarmente o Reino do Sião por inúmeras vezes, para se defender dos ataques ora britânicos, ora franceses, ora das etnias guerreiras infiltradas da
Birmânia ou Khmeres do Cambodja.
Em Banguecoque, podemos encontrar também um antigo Bairro Português,
construções portuguesas de há vários séculos, uma comunidade luso-descendente perfeitamente enraizada nos costumes da terra mas que aposta sempre na sua formação
académica, no estudo da Língua e da Cultura portuguesas. Este país, com economia
estável e em franca expansão, apesar de alguns tumultos políticos, conta com uma
população cujos padrões de consumo estão ocidentalizados, acrescentando um baixo
custo de vida, um verdadeiro chamariz para a presença de multinacionais e outras
empresas de renome mundial. Os produtos químicos, vinícolas, têxteis, calçado, cerâmicas e do sector pedreiro, dominam as exportações portuguesas para esse país.
CAMBODJA E VIETNAME
Foram ambas colónias francesas, parte integrante da Indochina. O contacto
com Portugal fez-se essencialmente através dos missionários, muitos deles jesuítas, outros franciscanos e dominicanos. No caso do Vietname, ultimamente apontado pelo
Presidente da República como próximo mercado de elevado interesse para Portugal,
conta com uma história de intercâmbio cultural com portugueses que se revelou num
marco essencial para a independência cultural face à China.
Através de um missionário jesuíta português que introduziu o alfabeto no
Vietname e graças à imediata aceitação da nova escrita, os reinos vietnamitas utilizaram-no como meio para se isolarem das influências culturais chinesas que só sobreviviam
à base dos caracteres chineses, evitando assim o domínio político vindo do grandioso
Império do Meio. Neste caso, os portugueses contribuíram para neutralizar a chamada
“teoria da gravidade” com o centro na China.
Na actualidade, é na Universidade de Hanói, na capital do Vietname, que se
produzem bacharéis em estudos portugueses, até pelo interesse económico que o tecido comercial vietnamita tem pelos mercados lusófonos e pelo gigante Brasil.
As instituições públicas e privadas têm neste quadro de cooperação, elevadas
oportunidades para fortalecer as relações económicas e culturais com o país revolucionado por “Ho Chi Min” e acabado de entrar na Organização Mundial do Comércio.
Em 2004, durante o Campeonato Europeu de Futebol, a selecção preferida dos vietnamitas foi a das “Quinas”, o que demonstrou o apreço que este povo tem por Portugal e os Portugueses.
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Quanto ao Cambodja (foram contactos mais esporádicos que os portugueses
mantiveram, muitas vezes à base da religião e comércio, via franceses), a memória está
intacta como na maioria do Oriente e define-se de relacionamento amigável. Lembro
que Camões naufragou junto ao “Mekong Rio”, hoje o Delta do Rio Mekong, que liga
ao Cambodja e apanha o Sul do Vietname. Portugal e os Lusos constituem ainda hoje,
como que “heróis” da Pátria Vietnamita, em que na actualidade ainda se ensina tudo o
que foi neste artigo relatado sobre a terra dos Viêts, nas escolas comunistas.
FILIPINAS DE FERNÃO DE MAGALHÃES
Apesar da influência cultural castelhana nas Filipinas, apesar de Fernão de
Magalhães ter-se oferecido ao serviço da Coroa Filipina para realizar a circum-navegação, e ter chegado às terras Filipinas, em honra ao soberano de Madrid, o facto é que
os espanhóis são vistos com desdém ou pelo menos olhados com estigma de colonizador ou carga negativa, enquanto que os portugueses são vistos como “salvadores
divinos”.
Tudo porque a armada espanhola ao desembarcar perto da ilha de Cebu – no
arquipélago de Visayas, a Sul da grande ilha de Luzon e onde foi fundada a capital
Manila – os soldados espanhóis entraram “a matar”, desembainhando suas espadas,
enquanto que Fernão de Magalhães ao colo trouxe o “Santo Niño” ou o Menino Jesus,
que ofereceu à rainha da tribo local. A soberana na altura encontrava-se adoecida e por
“milagre” ou coincidência, ao receber o ”Menino”, curou-se. Devido à repentina cura,
a rainha local ficou eternamente grata a Fernão de Magalhães e resolveu, num gesto de
agradecimento e de fé, mandar decretar o catolicismo como religião oficial da tribo.
Devido a esta lenda, vários foram os filipinos que se converteram, até fazerem das
Filipinas o maior país católico da Ásia. O português ganhou uma vez mais, as “graças
de Deus”, mas mesmo assim, Fernão de Magalhães foi morto por Lapu-Lapu (líder de
uma tribo guerreira, de origem malaia que combatia os espanhóis e pretendia continuar
como chefe dos povos circundantes). Magalhães com esta morte tornou-se então no
mártir de Deus para os filipinos e Santo protector, e os portugueses seres com as mesmas qualidades.

395

Crónicas do Oriente – Actualidade

A Ásia que ainda se lembra de Portugal
Cavaco na Índia, Sócrates na China

Há pouco mais de 30 anos que Portugal forçou um corte radical nas suas relações trans-oceânicas, voltando costas à sua história e património onde “o sol nunca se punha”.
Os governantes desde então fizeram apenas vingar uma das duas linhas mestras do conceito
estratégico de interesse nacional, a da ligação à Europa, votando o País ao isolamento do “orgulhosamente sós” na Europa, numa era de desenvolvimento global.
Hoje, com o passar do tempo, veio a dar-se razão que para esta Nação à beira-mar plantada aproveitar as sinergias vindas da globalização que iniciámos, é urgente retomarmos as rotas comerciais americanas, africanas e asiáticas.
Estaremos atrasados na corrida aos mercados emergentes a Oriente?
___
Portugal, aparentemente com a visita do Chefe de Estado à Índia e do Chefe
do Governo à República Popular da China com particular interesse destes “gigantes
económicos” asiáticos está a dar sinais de vitalidade, vontade e de esperança em não
querer perder o comboio dos grandes negócios internacionais.
Num momento em que as grandes potências mundiais estão famigeradas de
recursos energéticos e naturais e o comércio livre é a chave dos países em vias de desenvolvimento para quebrarem o ciclo de pobreza, Portugal tornou-se para estas na natural
pedra angular da cooperação e de entendimento entre os povos há muito ligados.
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É neste contexto que Portugal deve envolver-se activamente
nesta cooperação e não desperdiçar
as grandes oportunidades que vão
surgindo. Tanto para a Índia, como
para a China, Portugal é o parceiro
estratégico para a cooperação económica e comercial com os Países de
Língua Portuguesa que se estendem
do Brasil a África passando por
Timor, sem nos olvidarmos do factor
cultural que nos une, que deve ser
igualmente desenvolvido para fazer
fluir o bom relacionamento.
Actualmente, é notório que a
recuperação económica portuguesa
tem exigido ao tecido empresarial e à
população em geral um grande esforço
e sacrifício. Sabemos também que a
retoma será gradual, segundo os mais
recentes indicadores económicos, fornecidos pelo Banco de Portugal, prevê-se para este ano um crescimento
do PIB ligeiramente acima do intervalo de 0,4 a 0,9 %, com a inflação
(Índice Harmonizado de Preços no
Consumidor) na orla dos dois pontos
percentuais. As exportações para a
Ásia apenas significam 3,2 % e a
soma do mercado africano lusófono
perfazem os 13 pontos percentuais,
ao invés das importações que se
revêem em 4,6 % para o Oriente e no
total para a antiga África portuguesa 18,3 %.
Uma vez esgotada a exploração do mercado energético do Oriente Próximo,
pela hegemonia norte-americana, os novos colossos económicos viram-se para África
e América Latina, principalmente para Angola, devido aos recursos energéticos fósseis, e
Moçambique devido à produção eléctrica hidráulica de Cahora Bassa, ou o Brasil dos
recursos energéticos renováveis. O desenvolvimento das tecnologias de informação e
comunicação, a corrida à indústria aeroespacial ou a produção de itens necessários ao
bem estar das populações das nações envolvidas, da transformação dos recursos naturais disponíveis são outros dos pontos caros marcados nas agendas da cooperação.
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Podemos assim concluir que para estes mercados, até pelas novas oportunidades surgidas, há espaço para que Portugal supere os indicadores mencionados, se
rapidamente e em força as empresas portuguesas apostarem e estiverem mais atentas a
estes espaços mercantis e que consigam introduzir nos seus produtos a inovação, tecnologia ou outro valor acrescentado.
Dentro das actividades económicas tradicionais portuguesas, como a produção
vinícola, a indústria do calçado, dos têxteis, produtos alimentares, passando pelo sector
da construção civil entre outras, são aquelas que devem ir mais além, pois ainda há
muito a vestir, a alimentar, a construir.
Segundo as orientações da Agência para a Cooperação e Desenvolvimento Comercial das Nações Unidas, a UNCTAD, a chamada cooperação Sul-Sul, será a privilegiada e Portugal que vai assumir a Presidência da União Europeia no segundo semestre do corrente ano, deve ser um parceiro de cooperação e exemplo a dar à União
Europeia no seguimento desta política de acção, aproveitando os mercados emergentes
do Sudeste-Asiático, Ásia-Pacífico e África.
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China, Outubro de 2006
Passeio no Rio Yangtse

Descrevo a seguir algumas observações de um passeio que fiz em Outubro último pelo rio Yangtsé. Valeu pelo passeio em si, mas valeu sobretudo pelo conhecimento directo de uma grande realização humana resultado de uma grande vontade e
capacidade de transformação do quadro de vida de um povo, do quadro de vida de
imensas populações que vivem e dependem da bacia deste rio. Por isso é que vale a
pena transcrever para os leitores os apontamentos que fiz do passeio e do que me foi
dado observar. Começam assim os meus apontamentos:
A bordo do “Yangtze N.1” da Chang Jiang Cruise Overseas Travel, descemos
o rio Yangtse através das suas mais conhecidas e espectaculares gargantas que atravessa
até chegar à gigantesca barragem das Três Gargantas, emblemática do esforço da China
em direcção à modernidade.
Partimos de Chongquing, uma metrópole de 33 milhões de habitantes onde
chegamos através de um voo regular numa das muitas companhias que operam dentro
da China. Chongquing fica no interior da província de Sichuan e situa-se à beira do Rio
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Yangtsé onde este começa o seu trajecto acidentado através das várias gargantas que
são motivo central de muitas composições artísticas chinesas.
No aeroporto espera-nos uma jovem guia turística que nos conduz através da
cidade até ao cais de embarque. Já é tarde, o avião atrasou-se muito e não é possível
fazer uma visita geral. Mas apercebemo-nos de que é uma grande cidade e o percurso
feito através de vias rápidas atravessa zonas urbanas em que se multiplicam as torres de
habitação. A guia confirma-nos a existência de grandes sectores industriais referindo
como exemplo a industria automóvel com joint ventures com a Wolkswagen e produção de um automóvel chinês, além da produção de motorizadas com números da
ordem dos vários milhares por dia.
Anoiteceu, o transporte deixa-nos num ponto alto junto ao rio. No cais de
embarque, situado lá em baixo ao fundo de uma interminável escadaria, duas filas de
tripulantes pontuam o percurso até ao barco, feito por uma sucessão de pontões paralelos ligados por pranchas pedonais onde cada tripulante permanece aprumado, segura
um candeeiro e nos deseja as boas vindas à medida que vamos avançando para o barco
situado bem dentro do rio. O barco, com uma capacidade de 218 passageiros, inicia o
passeio no dia seguinte de manhã e começamos a assistir ao desfilar da paisagem das
margens do rio amarelo acastanhado cuja superfície reflecte uma luz difusa do dia, filtrada por uma neblina que mais tarde vimos a saber resultar também da poluição industrial desta nova China em laboração forçada permanente, a perseguir a modernidade
industrial da globalização.
Os vários guias que se vão substituindo ao longo dos vários momentos do percurso continuam a debitar milhões: milhões de habitantes, milhões de hectares já submersos ou a submergir, milhões de yuans, moeda da China, e os seus equivalentes em
dólares. Milhão e duzentos mil, também, é o número de habitantes realojados neste
imenso projecto cuja barragem em termos relativos de grandiosidade, é o nosso Alqueva.
Cidades e aldeias inteiras desapareceram submersas por este lento encher do
leito, por este inexorável subir do nível das águas amarelo-acastanhadas, cerca de um
metro por dia, prevendo-se que atinjam a cota 175 entre 2007 e 2008. Nas margens,
grandes tabuletas com a indicação das cotas que ainda vão ser atingidas, testemunham
a subida. É estranha a configuração das margens junto às novas cidades que foram
construídas bem acima dos 175 m, deixando grandes superfícies rampeadas e impermeabilizadas, reforçadas com estruturas de betão que descem até ao actual nível das
águas. Desembarca-se através de pontões avançados para dentro do rio e sobe-se à
cidade por meio de elevadores funiculares ou por infindáveis escadarias. Está encontrada a razão da estranheza que tivemos no embarque no primeiro dia.
O barco a certa altura do percurso explora um braço afluente. Lá muito em
cima, através de um cabo esticado entre as duas margens escarpadas, um grupo de equilibristas avança lentamente enquanto o barco vai passando. Os turistas saúdam, enquanto ao longe, numa embarcação local, um grupo de chineses se manifestam e saúdam os
passageiros também.
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Mais acima, à beira do que
foi uma ribeira com correntes
rápidas, agora inundada e transformada em rio com a subida do
nível do Yangtse, um camponês
desrama e corta a machado o que
foi um antigo freixo que faria
sombra sobre a beira do regato
agora rio, antes que fique submerso e inacessível. Aquele toro será
concerteza bem aproveitado como lenha. Mais acima ainda, desembarcamos e somos conduzidos para pequenos barcos em que equipas de remadores nos conduzem pela ribeira já
transformada em corrente de águas cristalinas por entre grandes pedras de superfícies
arredondadas. A água deixou de ser amarela barrenta, é transparente e duas turistas
americanas mergulham os braços até que os retiram apressadamente quando o cadáver
do que parece um porco ou um cão passa por nós descendo o regato.
Nesta altura, o fundo dos barcos quase toca as pedras do leito e os remadores
já saltaram para a água e subiram às margens puxando agora os barcos com ajuda de
grandes cabos até não ser possível subir mais. Nessa altura, depois de manobras para
inversão do rumo, iniciamos a descida, já com os remadores a bordo, de regresso ao
navio principal.
A finalidade deste passeio foi mostrar como se navegava até há ainda pouco
tempo nestas zonas interiores da bacia do rio, para sentirmos as grandes dificuldades que
o povo destes locais enfrentava, agora transformadas em motivo de passeio turístico.
A nossa descida termina perto da cidade de Yishang, a montante da barragem.
Os passeios de barco para visitar a barragem foram suspensos e substituídos por passeios de autocarro que nos levam por um circuito através dos estaleiros da grandiosa
obra e permitem ver um sistema complexo de comportas para permitir a navegação no
rio e comportas para regularização dos caudais e prevenir as grandes inundações.
Os autocarros levam-nos por fim a um ponto alto de observação onde centenas de outros autocarros vão desembarcando centenas e centenas de turistas a quem vai
ser mostrada a grandiosidade da obra. Estamos na altura dos feriados de comemoração
do 1.º de Outubro, festa nacional da China, altura de grande turismo interno.
Bonitos jardins compõem um surpreendente arranjo paisagístico do local e
resistem bem à passagem diária de tantos milhares de pessoas. Tudo está cuidado e não
se vê um papel, um plástico, uma ponta de cigarro ou uma lata pelo chão. Há uma organização eficiente, quase invisível, na disciplina de todo o movimento de autocarros que
chegam e partem a todo o momento. Existe um edifício central onde tudo está explicado com uma grande maqueta do empreendimento e cartazes referindo as várias fases
do empreendimento.
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Seguem-se pavilhões de venda de lembranças, dos mais diversos produtos da
China. Os guias e a população em geral são amáveis, polidos, sorridentes, atenciosos.
Todos chegamos, vimos e visitamos tudo o que há para ver e regressamos sem qualquer incidente.
O autocarro conduz-nos agora até ao centro de Yishang onde um guia nos
espera para nos conduzir ao aeroporto. Despedimo-nos dos turistas que connosco mais
de perto privaram durante o passeio e o guia leva-nos a um restaurante para almoçar.
Neste restaurante decorre uma festa de casamento e a nossa chegada antecipa a dos
noivos: à porta, uma banda de música levanta-se das cadeiras e começa a tocar enquanto passamos por eles sorridentes em direcção a uma zona privada onde nos servirão
comida mais próxima dos hábitos ocidentais.
Mais tarde, à saída, assistimos um pouco à festa de casamento em que os
noivos, vestidos como nas cerimónias de casamento ocidentais vão saudando os convidados de mesa em mesa enquanto amigos e convidados vão fotografando e filmando
no meio de grande animação. Na versão da guia que nos acompanhou no passeio pela
barragem, a cidade propriamente só tem 400.000. Na versão do guia que se encarregará
de nos levar a almoçar e depois ao aeroporto, serão 4 milhões os habitantes desta área
urbana que foram resultando do processo de realojamento mas também chegados com
a construção da barragem.
Táxis encarnados Citroên cruzam as grandes avenidas desta cidade, última no
percurso de descida do Yangtsé e denotam uma “joint venture” com empresas francesas.
A cidade é antiga mas cresceu segundo padrões de racionalismo moderno com a construção da barragem das Três Gargantas. O Palácio da Justiça é uma interpretação
monumental das realizações pós-modernas do ocidente. Torres de apartamentos sucedem-se na paisagem urbana. Segundo o guia que se apresenta com o nome Joe, qualquer jovem pode comprar uma casa desde que ganhe dinheiro num emprego e obtenha financiamento nos bancos. Há bairros de casas privadas. Os terrenos são cedidos
pelo estado em regime de “leasing” por 70 anos.
O Joe, um jovem com uma cabeleira e oculinhos à Paul Mcartney, resume o que
se passou nas últimas décadas: as gerações dos pais viviam em casas cedidas pelas
empresas e pagavam uma renda mensal de 100 yuans. Actualmente o custo da propriedade horizontal está na ordem dos 6.000 yuans por m2. Para termos uma escala de
comparação, comparemos o valor de 100 euros com o de 1.000 yuans e não estaremos
muito longe. O Joe é natural de Whuan, uma cidade situada no mesmo distrito, mas
trabalha em Ychang. Já viajou por toda a China, esteve em Lhasa, no Tibete, como professor depois da formação universitária com um “major” em língua e cultura chinesa.
Depois, como guia turístico, já viajou pela Tailândia, Malásia e Singapura.
O guia leva-nos finalmente para o aeroporto e despedimo-nos desta parte do
Yangtsé pois o voo vai levar-nos para Shanghai, uma cidade que fica onde o rio nas suas
várias ramificações já atinge o mar. Para trás ficam a barragem das Três Gargantas e a
vontade de um povo que venceu o desafio de domesticar um dos maiores rios do planeta.
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São Tomé, Outubro de 2006
São Tomé e Príncipe – O Equador Português

Pelo facto de me ter deslocado a São Tomé e Príncipe, em viagem de lua de
mel, fui confrontado com um avassalador conjunto de emoções e sensações, que marcaram a minha pessoa e que sinto ter de partilhar com os leitores do Jornal de Coruche.
São Tomé e Príncipe, é um antigo território ultramarino português, descoberto em 1470 pelos navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar. De
pequenas dimensões, é constituído por duas ilhas (São Tomé e Príncipe) e um ilhéu (das
rolas, antigo Gago Coutinho), onde passa a linha do equador e onde se encontra uma
obra que representa o mundo com um marco assinalando S.º Tomé com a esfera armilar portuguesa e a linha marcada no chão, permitindo colocar um pé no Norte do globo
e o outro pé no sul.
São Tomé e Príncipe, está actualmente constituído como país, totalmente
dependente de ajuda externa e cooperação.
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Este território foi desenvolvido pelo estado português, onde em
1822 se introduziu o Cacau, pela
mão do Coronel José Ferreira Gomes e do Marechal João Baptista
Silva Lagos, barão de Aguaizé. Tornou-se então a única riqueza do território.
São Tomé, é terra de gente
simples, simpática e alegre. Profundamente pobre, as suas populações
não passam fome porque a natureza
é generosa, e dela se colhe a frutapão, a banana, a manga e o ananás, o
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peixe variado e saboroso.
Extraordinário é o facto
irrefutável, que eu vivi e presenciei,
do amor a Portugal e da saudade da
presença portuguesa no território.
Visita obrigatória ao único
museu de São Tomé, na única fortaleza centenária construída por Portugal, onde um vasto espólio está
devidamente conservado pelo seu
fiel Cerineu de Barros, estando muitas peças a estragarem-se ao tempo,
por não existir um espaço para as colocar. A embaixada portuguesa e o estado português têm responsabilidades, visto que podiam providenciar um espaço que o museu
pudesse usar, porque é um espólio vastíssimo de arte sacra, telas, esculturas, faiança,
mobiliário de estilo, e as mais diversas obras de arte, que estão também
em locais onde se irão estragar ou
extraviar. É extraordinário ver todas
as ordens honoríficas portuguesas
devidamente preservadas, os bustos
de diversos governantes, quadros a
óleo do Alm. Américo Tomás, do
Marechal Carmona ou ainda do
Infante D. Henrique, ou dos introdutores do Cacau em S.º Tomé, as
diversas bandeiras de símbolos do
Estado Português.
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É fantástico observar os serviços Vista Alegre e Fábrica de Sacavém das Roças,
antigamente esplendorosas, hoje em ruína total, ver o extraordinário mobiliário estilo
português, os paramentos religiosos e peças de arte sacra, com peças absolutamente raras
e belas.
São Tomé e Príncipe é lindíssimo, paradisíaco mesmo, mas totalmente em ruínas! As únicas e últimas
construções, são aquelas que foram
feitas enquanto Portugal. Falo-vos das
estradas, das pontes, das escolas, dos
hospitais, do casario, das roças.
Nestes 30 anos que passaram após a forçada independência do
nosso território ultramarino, que mais
não foi do que o abandono daqueles
nossos compatriotas Santomenses,
que integravam o todo nacional, como
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qualquer actual Concelho, como o nosso. Torna-se visível e chocante a degradação de tudo
aquilo que ainda resta e que foi construído nessa altura.
Corri de lés a lés São Tomé, e posso afirmar categoricamente, que as estradas
repletas de buracos, são o resto do que foi construído entre 1930 e 1974. A população
vive no meio de porcos, cabras e galinhas, que andam à vontade pelos campos, caminhos e pelos “abrigos” de madeira, onde vivem as pessoas, a que chamam de casas, não
tendo sequer aquilo a que nós chamamos de “condições mínimas de dignidade e sobrevivência”. No entanto possuem uma dignidade extrema, que se traduz numa educação
esmerada, como não se vê em Portugal, expressa num uso rico da língua portuguesa,
fluente e perfeita, que envergonha qualquer jovem universitário médio do nosso Portugal, que alguns ousam chamar de moderno e desenvolvido.
É chegada a hora de todos nós começar-mos a questionar sobre o que um conjunto de pessoas fizeram há 30 anos e as consequências que os seus actos tiveram em
Portugal e em especial nos seus territórios ultramarinos, como São Tomé, e a miséria e
ruína que isso trouxe a estas populações, sob o pretexto da independência, que a esmagadora maioria das populações nunca quis.
E quem fala em autodeterminação, mente! Nunca os povos ultramarinos, e
neste caso Santomense, puderam em referendo optar por continuarem a ser portugueses, independentes ou outra coisa qualquer (a talhe de foice, vejam a recente “autodeterminação” do povo timorense, que em referendo só pôde optar entre ser indonésio e independente. Então e
português? Esqueceram-se…? Convêm não esquecer que até essa altura, Timor, era internacionalmente reconhecido como um território português sob ocupação militar indonésia. Acontece que se tivesse
sido dada a natural e justa opção de o povo em referendo puder optar por ser português, certamente que
a esmagadora maioria o escolheria, criando um problema político e moral insustentável para quem há
30 anos tomou decisões sobre o ultramar).
A verdade virá ao cimo! A procura das gentes da minha geração, e mais novas,
do que realmente se passou, começa a intensificar-se. E nada melhor do que ir a São
Tomé e ouvir da boca e pela voz do seu povo, como lhes tiraram aquilo que mais os
honrava, …ser português!
É por isto mesmo, que são todos adeptos do Benfica, do Sporting, do Porto,
bebem cerveja Sagres, água Monchique, vinho português e manteiga Mimosa. São
devotos da Nossa Senhora de Fátima, do Senhor dos Passos e cada vez mais desejam
e esperam pelo “português irmão”, para colocar o país pelo menos como era há 30
anos atrás.
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São Tomé, Outubro de 2006
Equador ... O último refúgio do paraíso

Mal saímos do avião, sentimos o ar quente da ilha de São Tomé. A chegada ao
minúsculo aeroporto é feita de forma aleatória e sem regras, apesar de existir um
guichet para estrangeiros, e outro para os nacionais. Com muito esforço, conseguimos
sair do aeroporto entre os nacionais que logo nos tentam vender peças de artesanato
local. No percurso do aeroporto até ao nosso hotel, o Miramar, vamos tomando contacto com as antigas casas senhoriais, agora infelizmente degradadas. A pouco e pouco
vamos constatando algumas curiosidades, como os postes de electricidade (tal como os
existentes ainda hoje em Portugal), os correios (CTT), para além da língua, o português.
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É difícil não nos sentirmos
em casa aqui na ilha de São Tomé.
Conhecemos um residente
na ilha, que mais tarde viemos a
constatar ser uma personagem bem
conhecida, Alfonso, uma história
que contarei mais tarde. Apresenta-nos aquele que irá ser o nosso guia,
o Ilídio, um São Tomense risonho e
sempre disposto a levar-nos de bom
grado aos locais mais inóspitos da
ilha, por entre os buracos das estraAbel Matos Santos
das ao longo do percurso.
Visitamos o mercado, onde
se pode adquirir um pouco de tudo,
canetas Bic, peixe do mais variado,
mata bala, laranjas, bananas, papaia e
ananás, entre outras. Depois tomamos um café no restaurante em frente ao bar Pirata. À tarde, o Ilídio
leva-nos à parte sul da ilha, Santana,
clube Santana, onde observamos
uma das mais bonitas vistas de toda
a ilha, com uma não menos paradisíaca praia do clube. Ai provo uma
das iguarias São Tomenses, o mata
bala (parecido à nossa batata palapála) e fruta-pão.
Seguimos então em direcção
a Angolares, onde assistimos a uma
missa de baptismo, onde constatamos uma profunda religiosidade nas
pessoas, apesar da miséria em que
vivem. Ai fomos visitar uma artista
que pinta quadros lindíssimos com as
caras e as cores das gentes da terra.
No dia seguinte, visitamos
algumas das maiores roças de São
Tomé, a roça Monte Café onde um
grupo de crianças corre até nós, para nos vender o café que a roça ainda hoje produz.
Em seguida vamos até à roça Agostinho Neto, onde outrora existia uma ilha dentro da
própria ilha. Existia um hospital (hoje abandonado e muito degradado) uma escola,
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onde até o relógio gigante foi trazido de Lisboa…
Vamos depois conhecer a
famosa Roça de São João, onde
encontramos João Carlos Silva, o
apresentador do suculento programa “Na Roça com os Tachos”,
onde nos foi possível ficar a saber
mais sobre a gastronomia de São
Tomé, e, aliado ao prazer da mesa
se junta uma das mais bonitas paisagens da ilha mágica.
Continuamos o passeio, desta vez para conhecer as Cascatas de São Nicolau,
que jorram por entre a paisagem selvagem e verdejante.
É tempo de ir até ao ilhéu das rolas, mas para lá chegarmos espera-nos uma
longa viagem… Por entre a vegetação densa e húmida, e um calor penetrante, vamos
galgando os restícios de estrada que ainda existem, as pontes caídas, quase inexistentes,
e ao fim de mais de duas longas horas, chegamos até ao cais, onde o barco nos leva até
ao ilhéu.
Somos recebidos no resort do grupo Português Pestana, com uma reconfortante
água de coco, e continuamos a sentir mais uma vez que descobrimos o paraíso…
Duas nativas, Wilma e a Sónia, levam-nos a descobrir o passeio do equador,
onde colocamos um pé em cada hemisfério… Depois vamos até à praia café, uma praia
de areia branca e muito fina, onde avistamos uma antiga embarcação abandonada. Ai
ficamos a conhecer um pouco mais da vida dos habitantes do ilhéu, que nos é contada
pelas nossas jovens guias. À noite é altura de tomar contacto com a música e algumas
danças tradicionais do país.
É tempo de partir outra vez rumo à cidade de São Tomé, mas desta vez e
viagem é feita de barco, onde é possível avistarmos o ilhéu das Sete Pedras. Um pouco
mais à frente no percurso, avistamos Aguaizé, uma das mais bonitas roças e ainda a
laborar. O barco pára no porto de São Tomé, onde temos de nos aventurar ao desembarcar no meio dos contentores, onde perante o nosso espanto, um local responde
“leve, leve”, expressão típica deste povo africano, para quem a vida se apresenta “leve,
leve”.
Depois, altura para visitar o forte de São Sebastião, onde se encontra o Museu
Nacional de São Tomé, e é possível ver inúmeras peças de arte portuguesas, como
quadros, serviços de porcelana da Vista Alegre e fábrica de Sacavém, peças de arte sacra
de valor inestimável e muitos outros objectos que não deixam esquecer, nem apagar, a
forte ligação entre Portugal e o último paraíso do Equador…
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